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U s n e s e n í 
 

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

konaného dne 5. 4. 2017 

č. 394/2017 – 416/2017 

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

394/17 

Plnění usnesení 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o plnění usnesení ZM 

 

395/17 

Návrh peněžitých plnění členům výborů ZM a peněžitých darů 

předsedům a členům komisí RM, kteří nejsou členy ZM, 

za II. pololetí roku 2016 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. vyplacení peněžitých plnění za druhé pololetí roku 2016 dle § 84, odst. 2 písm. u) 

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

přílohy č. 1 důvodové zprávy 

2. vyplacení peněžitých darů za druhé pololetí roku 2016 dle § 85, písm. b) zákona 

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

dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

 

 

396/17 

Poskytnutí dotace společnosti Collegium Bohemicum, o. p. s. 

v roce 2017 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

na oblast kultury v roce 2017 pro Collegium Bohemicum, o. p. s.,   

IČ 273 09 231, v celkové výši 950 tis. Kč a následné uzavření smlouvy  



o poskytnutí dotace, jejíž účelem je částečná úhrada nákladů spojených  

s „Collegium Bohemicum, o. p. s. – celoroční provoz společnosti“ 

B )  uk lád á  

1. Radě města 

a) financovat dotaci do 800 tis. Kč z rozpočtu města a 150 tis. Kč z rozpočtové 

rezervy finančního odboru 

 

397/17 

Návrh OZV o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném 

prostranství 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  v yd áv á  

1. obecně závaznou vyhlášku města Ústí nad Labem č. 1/2017 o zákazu požívání 

alkoholických nápojů na veřejném prostranství v upraveném znění 

  

 

398/17 

Rozpočtové opatření ODM – údržba komunikací 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených 

a zasmluvněných, ale v roce 2016 nečerpaných prostředků v celkové výši 

27 927,23 tis. Kč do rozpočtu roku 2017 takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2016  nižším  čerpáním neinvestičních výdajů v celkové výši 27 927,23 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

o částku 23 206,93 tis. Kč v položce údržba a opravy místních komunikací 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

o částku 4 720,30 tis. Kč v položce rozvoj cyklistiky 

 

399/17 

Podání žádostí o dotaci na projekty z Programu 013 310 Rozvoj 

a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-

2020 Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. podmínky Programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny 

sociálních služeb 2016-2020 Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 

 



 

2. informace o 1. výzvě k předkládání žádostí o dotaci v rámci programu dle bodu  

A) 1. 

B )  s ch va lu j e   

1. podání žádosti o dotaci na projekt „Domov pro seniory Dobětice, Šrámkova 

3305/38A, Ústí n. L. – Rekonstrukce prádelny a nákup komunikačního systému“ do 

Programu dle bodu A) tohoto usnesení, s odhadovanými celkovými náklady ve výši 

7 642,13 tis. Kč vč. DPH a předpokládaným spolufinancováním ve výši  

1 910,54 tis. Kč vč. DPH a předfinancování projektu v plné výši 

2. podání žádosti o dotaci na projekt „Domov pro seniory Severní Terasa, V Klidu 

3113/12, Ústí n. L. – Rekonstrukce bytových jednotek“ do Programu dle bodu A) 

tohoto usnesení, s odhadovanými celkovými náklady ve výši 1 269,91 tis. Kč vč. 

DPH a předpokládaným spolufinancováním ve výši 317,48 tis. Kč vč. DPH 

předfinancování projektu v plné výši 

3. podání žádosti o dotaci na projekt „Domov pro seniory a azylový dům, Orlická 

2893/1, Ústí n. L. – Rekonstrukce bytových jednotek“ do Programu dle bodu A) 

tohoto usnesení, s odhadovanými celkovými náklady ve výši 3 201,45 tis. Kč vč. 

DPH a předpokládaným spolufinancováním ve výši 800,37 tis. Kč vč. DPH 

a předfinancování projektu v plné výši 

4. podání žádosti o dotaci na projekt „Domov pro seniory Krásné Březno, Rozcestí 

798/9, Ústí n. L. – Rekonstrukce chodníků v zahradě DPS“ do Programu dle 

bodu A) tohoto usnesení, s odhadovanými celkovými náklady ve výši 

695,16 tis. Kč vč. DPH a předpokládaným spolufinancováním ve výši  

173,79 tis. Kč vč. DPH a předfinancování projektu v plné výši 

5. podání žádosti o dotaci na projekt „Domov pro seniory Velké Březno, Klášterní 2, 

Velké Březno – Vybudování sociálního zařízení“ do Programu dle bodu A) tohoto 

usnesení, s odhadovanými celkovými náklady ve výši 245,06 tis. Kč vč. DPH 

a předpokládaným spolufinancováním ve výši 61,27 tis. Kč vč. DPH 

a předfinancování projektu v plné výši 

6. podání žádosti o dotaci na projekt „Domov pro seniory Chlumec, Pod Horkou 85, 

Chlumec – Stavební úpravy hygienického příslušenství“ do Programu dle bodu A) 

tohoto usnesení, s odhadovanými celkovými náklady ve výši 1 952,55 tis. Kč vč. 

DPH a předpokládaným spolufinancováním ve výši 488,14 tis. Kč vč. DPH 

a předfinancování projektu v plné výši 

C )  uk lád á  

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

a) podniknout všechny kroky nutné k podání žádostí o dotaci na projekty dle bodu 

B) tohoto usnesení 

b) zahrnout předfinancování a spolufinancování projektů dle bodu B) tohoto 

usnesení do rozpočtu města na rok 2018 

2. PhDr. Janě Müllerové, PhD., vedoucí odboru MOŠ 

a) zahájit realizaci projektů po vydání Registrace akce 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

400/17 

Změna Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace 

č. 1 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A) b ere  n a  v ědo mí  

1. stav realizace nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a informace 

o připravovaných výzvách a projektech v rámci ITI Ústecko-chomutovské 

aglomerace 

B )  s ch va lu j e  

1. změnu Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace v rozsahu:  

a) přesunu alokace z opatření 3.1.1 Rozvoj specializovaných VVI center 

do opatření 3.3.1. Přímá spolupráce soukromého a veřejného sektoru v objemu 

33 mil. Kč celkových způsobilých výdajů (z toho 28,05 mil. Kč Evropský fond 

pro regionální rozvoj, 3,3 mil. Kč státní rozpočet a 1,65 mil. Kč příspěvek 

žadatele) 

b) úpravy finančního plánu v opatření 3.1.1 Rozvoj specializovaných VVI center 

a opatření 3.3.1. Přímá spolupráce soukromého a veřejného sektoru do podoby 

rovnoměrného rozložení alokací opatření mezi roky 2017-2021 (tedy 37,8 mil. 

Kč celkových způsobilých výdajů ročně u opatření 3.1.1 a 24 mil. Kč celkových 

způsobilých výdajů ročně u opatření 3.3.1) 

C )  uk lád á  

1. Mgr. Jiřímu Starému, vedoucímu odd. řízení ITI, OSR, MmÚ 

a) předložit neprodleně změnu Integrované strategie Ústecko-chomutovské 

aglomerace v rozsahu dle bodu B) ke schválení Ministerstvu pro místní rozvoj 

ČR a dalším příslušným řídícím orgánům operačních programů                       

 

 

401/17 

Podání přihlášky ke spolupráci s Agenturou pro sociální 

začleňování 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s podáním přihlášky ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování v rámci 

Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám 

             

 

 

 

 

 



402/17 

Prodloužení termínu majetkoprávního vypořádání pozemků 

v zájmovém území jezera Milada ze strany Statutárního města 

Ústí nad Labem – společné stanovisko obcí sdružených v DSOJM 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A) b ere  n a  v ědo mí  
1. rozhodnutí „Dobrovolného svazku obcí – Jezero Milada“ přijmout „Společné 

stanovisko obcí sdružených do zájmového sdružení „Dobrovolný svazek obcí – 

Jezero Milada“ (DSOJM) k přípravě a realizaci majetkoprávního vypořádání 

nemovitého majetku v zájmovém území jezera Milada“, jehož cílem je zejména 

prodloužení termínu pro majetkoprávní vypořádání nemovitého majetku 

v zájmovém území jezera Milada 

B )  s ch va lu j e  

1. společné stanovisko obcí sdružených do zájmového sdružení „Dobrovolný svazek 

obcí – Jezero Milada“ (DSOJM) k přípravě a realizaci majetkoprávního vypořádání 

nemovitého majetku v zájmovém území jezera Milada“ dle přílohy č. 1 

 

403/17 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 – Stanovení školských obvodů 

spádových mateřských škol zřizovaných městem Ústí nad Labem 

 
Zastupitelstvo města po projednání 
 

A )  s ch va lu j e  

1. obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 - Stanovení školských obvodů spádových 

mateřských škol zřizovaných městem Ústí nad Labem – ve znění dle přílohy 

usnesení č. 1  

 

404/17 

Smlouva o zajištění závazku veřejné služby na zabezpečení LPS  

a poskytnutí vyrovnávací platby Krajské zdravotní a. s. 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření Smlouvy o zajištění závazku veřejné služby na zabezpečení lékařské 

pohotovostní služby na období kalendářního roku 2017, mezi objednatelem 

Statutárním městem Ústí nad Labem a poskytovatelem Krajskou zdravotní, a. s. 

2. poskytnutí vyrovnávací platby ve výši 1 732,80 tis. Kč společnosti Krajská 

zdravotní, a.s. na zabezpečení lékařské pohotovostní služby v roce 2017 v souladu 

s podmínkami veřejnoprávní smlouvy dle bodu A) 1. tohoto usnesení 

 

 

hhhtp://www.usti-nad-labem.cz/files/rm-zm/zm_19-17_403-17.pdf
hhhtp://www.usti-nad-labem.cz/files/rm-zm/zm_19-17_403-17.pdf


405/17 

Rozpočtové opatření OMOŠ a Městských služeb Ústí nad Labem, 

p. o. – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na provoz 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství a Městských služeb 

Ústí nad Labem, p. o. ve výši 12 100 tis. Kč takto: 

a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ – zapojení volných prostředků ve výši 

12 100 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku pro Městské služby 

Ústí nad Labem, p. o. ve výši 12 100 tis. Kč na zabezpečení II. etapy opravy 

zpevněné pochůzné plochy (v úrovni 2. NP) na pozemku p. č. 472/176 a 472/181 

v k. ú. Krásné Březno  

 

406/17 

Návrh na mimosoudní narovnání sporu s Římskokatolickou 

farností – arciděkanstvím Ústí nad Labem 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. mimosoudní narovnání sporu s Římskokatolickou farností – arciděkanstvím Ústí 

nad Labem spočívajícím v odkupu pozemků parc. č. 898/371, 898/373 a 898/375, 

vše v k. ú. Všebořice, obec Ústí nad Labem, za celkovou kupní cenu ve výši 

948.684,- Kč a v uhrazení částky 420.000,- Kč z titulu bezdůvodného obohacení 

2. uzavření dohody o narovnání ve smyslu bodu A) 1. tohoto usnesení 

3. uzavření kupní smlouvy ve smyslu bodu A) 1. tohoto usnesení 

 

 

407/17 

Žádost o prominutí pohledávky 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. vzdání se práva na vymáhání příslušenství pohledávky a prominutí příslušenství 

pohledávky pana Júlia Filla ve výši 2,5 promile z částky 42.368,60 Kč za každý den 

prodlení nejméně však 25,- Kč za každý i započatý měsíc prodlení od 11. 7. 2013 

do zaplacení 

 

 

 



408/17 

Jmenování členů řídící skupiny Plánu udržitelné městské mobility 

Ústí nad Labem 
 

Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. v souladu s usnesením č. 380/16 Zastupitelstva města Ústí nad Labem, ze dne 

7. 12. 2016 jmenování zástupců politických stran zastoupených v Zastupitelstvu 

města Ústí nad Labem do Řídící skupiny pro zpracování Plánu udržitelné městské 

mobility v tomto složení: 

a) Pavel Dufek, náměstek primátorky Statutárního města Ústí nad Labem 

b) Zbyněk Svoboda, jmenován ČSSD 

c) Pavel Vodseďálek, jmenován KSČM    

d) Ing. Jiří Mach, jmenován nezařazení  

e) Ing. Jiří Brodský, jmenován TOP 09   

f) Ing. Martin Mata, MBA, jmenován Vaše Ústí   

g) Martin Hausenblas, MBA, jmenován PRO! Ústí 

   

 

409/17 

Úplatné nabytí části pozemku p. č. 715 v k. ú. Brná nad Labem 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. nabytí části pozemku p. č. 715 o výměře cca 9 m
2
 z celkové výměry 1465 m

2 
v k. ú. 

Brná nad Labem formou prodeje za částku 900,- Kč s tím, že veškeré náklady na 

převod včetně geometrického plánu uhradí nabyvatel 

 

 

410/17 

Prodej části pozemku p. č. 184/1 v k. ú. Dobětice 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. převod části pozemku p. č. 184/1 o výměře cca 4 m
2 

z celkové výměry 11940 m
2
 

v k. ú. Dobětice formou prodeje Vladimíru Komárkovi, xxxxxxxx xxxx/xx, xxx xx 

xxxx xxx xxxxx za těchto podmínek: 

a) kupní cena ve výši 1.200,- Kč/m
2
 

b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy 

c) funkční využití předmětné části pozemku musí být v souladu s Územním plánem 

Ústí nad Labem 

d) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti včetně geometrického 

plánu 



411/17 

Prodej části pozemku p. č. 936/2 v k. ú. Neštěmice 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. převod části pozemku p. č. 936/2 o výměře cca 120 m
2 

z celkové výměry 540 m
2
 

v k. ú. Neštěmice formou prodeje Luďkovi a René Vodičkovým, xxxxxx xxx 

(xxxxxxxx xxx), xxx xx xxxx xxx xxxxx za těchto podmínek: 

a) kupní cena ve výši 300,- Kč/m
2
 

b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy 

c) funkční využití předmětných částí pozemků musí být v souladu s Územním 

plánem Ústí nad Labem 

d) součástí prodeje nesmí být ta část pozemku, na níž je umístěna stavba 

komunikace a musí zůstat volný manipulační pás pro potřeby správce 

komunikace o min. šíři 1 m podél komunikace 

e) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti včetně geometrického 

plánu 

 
 

412/17 

Úprava usnesení ZM č. 278/13 ze dne 24. června 2013 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. úpravu usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Labem č. 278/13 ze dne 24. 6. 2013 

v bodě A) 1., kde se vypouští text „v k. ú. Klíše“ a v bodě A) 1. a), kde se vypouští 

text „nejdéle však do 60 dnů od schválení prodeje v Zastupitelstvu města Ústí nad 

Labem" 

 
 

413/17 

Nabytí, příp. dlouhodobý pronájem nemovitostí v k. ú. Ústí nad 

Labem 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. nabídku na jednání o odkoupení či dlohodobém pronájmu nemovitostí v k. ú. Ústí 

nad Labem: 

a) pozemky (celková výměra 11.047 m
2
) 

- p. č. 2597/2 o výměře 208 m
2
, p. č. 2597/10 o výměře 554 m

2
, p. č. 2597/12 

o výměře 232 m
2
, p. č. 2597/13 o výměře 11 m

2
, p. č. 2608/1 o výměře 4870 

m
2
, p. č. 2608/2 o výměře 1669 m

2
, p. č. 2608/3 o výměře 582 m

2
, p. č. 2608/4 

o výměře 1280 m
2
, p. č. 2608/8 o výměře 206 m

2
, p. č. 2608/9 o výměře 19 m

2
, 

p. č. 2608/10 o výměře 507 m
2
, p. č. 2608/14 o výměře 43 m

2
, p. č. 4249/3 

o výměře 302 m
2
, p. č. 4249/5 o výměře 564 m

2
 



b) budova 

- čp. 3111 na pozemku p. č. 2608/4 

B )  n es ch va lu j e  

1. nabytí nemovitostí v k. ú. Ústí nad Labem: 

a) pozemky (celková výměra 11.047 m
2
) 

- p. č. 2597/2 o výměře 208 m
2
, ostatní plocha, zeleň 

- p. č. 2597/10 o výměře 554 m
2
, ostatní plocha, zeleň 

- p. č. 2597/12 o výměře 232 m
2
, zastavěná plocha a nádvoří 

- p. č. 2597/13 o výměře 11 m
2
, zastavěná plocha a nádvoří 

- p. č. 2608/1 o výměře 4870 m
2
, ostatní plocha, ostatní komunikace 

- p. č. 2608/2 o výměře 1669 m
2
, ostatní plocha, jiná plocha 

- p. č. 2608/3 o výměře 582 m
2
, ostatní plocha, jiná plocha 

- p. č. 2608/4 o výměře 1280 m
2
, zastavěná plocha a nádvoří 

- p. č. 2608/8 o výměře 206 m
2
, ostatní plocha, ostatní komunikace 

- p. č. 2608/9 o výměře 19 m
2
, ostatní plocha, silnice 

- p. č. 2608/10 o výměře 507 m
2
, ostatní plocha, ostatní komunikace 

- p. č. 2608/14 o výměře 43 m
2
, ostatní plocha, jiná plocha 

- p. č. 4249/3 o výměře 302 m
2
, ostatní plocha, ostatní komunikace 

- p. č. 4249/5 o výměře 564 m
2
, ostatní plocha, ostatní komunikace 

b) budova 

- čp. 3111 na pozemku p. č. 2608/4 

za navrhovanou kupní cenu 160-200 mil. Kč 

C )  uk lád á  

1. Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky  

a) jednat o kupní ceně nemovitostí 
 

 

414/17 

Nabytí části pozemku p. č. 259/1 v k. ú. Bukov 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. nabytí části pozemku p. č. 259/1 o výměře cca 7 m
2 

z celkové výměry 184 m
2
 

v k. ú. Bukov (v majetku pana Karla Stoupy) formou směny za část pozemku p. č. 

1319/1 o výměře cca 16 m
2
 z celkové výměry 7297 m

2
 v k. ú. Bukov (v majetku 

Statutárního města Ústí nad Labem) 

 

415/17 

Nabytí nemovitostí v ulici Na Nivách 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. nabytí pozemků p. č. 306, 307, 308, 309, 310 a 311 vše v k. ú. Ústí nad Labem 

a pozemků p. č. 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 

1461, 1462 a 1463, vše v k. ú. Klíše, včetně všech objektů, které se na pozemcích 

nachází, od Jana Davida Horskyho, za podmínek: 



a) kupní cena 400 000,-Kč 

b) nemovitosti nebudou zatížené zástavními právy, ani podobnými závazky 

c) finanční prostředky na úhradu kupní ceny budou uloženy do úschovy a k jejímu 

vyplacení dojde po výmazu veškerých závazků, kterými jsou nemovitosti 

zatížené a zápisu nemovitostí na list vlastnictví města 

d) nabytí včetně zápisu do katastru nemovitostí bude realizováno nejpozději do 

6 měsíců od podpisu smlouvy 

 

416/17 

Majetkoprávní vypořádání pozemků ve vlastnictví města pod 

silnicemi I. třídy s ŘSD ČR formou darování 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. převod pozemků pod silnicemi I. třídy I/30 a I/62 formou darování Ředitelství 

silnic a dálnic ČR, IČ 659 93 390, a to: 

1.1. část pozemku p. č. 4190/11 o výměře cca 6615 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem 

1.2. část pozemku p. č. 4190/12 o výměře cca 1981 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem  

1.3. část pozemku p. č. 4190/29 o výměře cca 3196 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem 

1.4. část pozemku p. č. 291/2 o výměře cca 15 m
2 

v k. ú. Krásné Březno 

1.5. pozemek p. č. 298/15 o výměře 260 m
2
 v k. ú. Krásné Březno 

1.6. část pozemku p. č. 298/17 o výměře cca 393 m
2
 v k. ú. Krásné Březno 

1.7. pozemek p. č. 298/18 o výměře 61 m
2
 v k. ú. Krásné Březno 

1.8. pozemek p. č. 298/22 o výměře 53 m
2
 v k. ú. Krásné Březno 

1.9. část pozemku p. č. 299 o výměře cca 27 m
2
 v k. ú. Krásné Březno 

1.10. pozemek p. č. 307/9 o výměře 154 m
2
 v k. ú. Krásné Březno 

1.11. pozemek p. č. 307/10 o výměře 39 m
2
 v k. ú. Krásné Březno 

1.12. pozemek p. č. 307/11 o výměře 114 m
2
 v k. ú. Krásné Březno 

1.13. pozemek p. č. 313/2 o výměře 281 m
2
 v k. ú. Krásné Březno 

1.14. pozemek p. č. 313/9 o výměře 290 m
2
 v k. ú. Krásné Březno 

1.15. pozemek p. č. 313/12 o výměře 246 m
2
 v k. ú. Krásné Březno 

1.16. pozemek p. č. 313/14 o výměře 260 m
2
 v k. ú. Krásné Březno 

1.17. pozemek p. č. 313/15 o výměře 652 m
2
 v k. ú. Krásné Březno 

1.18. pozemek p. č. 313/16 o výměře 5 m
2
 v k. ú. Krásné Březno 

1.19. část pozemku p. č. 1167/1 o výměře cca 4068 m
2
 v k. ú. Krásné Březno  

1.20. část pozemku p. č. 1167/3 o výměře cca 1399 m
2
 v k. ú. Krásné Březno 

1.21. část pozemku p. č. 1167/4 o výměře cca 109 m
2
 v k. ú. Krásné Březno 

1.22. pozemek p. č. 1167/5 o výměře 609 m
2 

v k. ú. Krásné Březno 

1.23. pozemek p. č. 1167/17 o výměře 274 m
2
 v k. ú. Krásné Březno 

1.24. část pozemku p. č. 1167/18 o výměře cca 368 m
2
 v k. ú. Krásné Březno 

1.25. pozemek p. č. 1167/19 o výměře 573 m
2
 v k. ú. Krásné Březno 

1.26. část pozemku p. č. 1167/20 o výměře cca 1072 m
2
 v k. ú. Krásné Březno 

1.27. pozemek p. č. 1167/21 o výměře 616 m
2
 v k. ú. Krásné Březno 

1.28. část pozemku p. č. 40 o výměře cca 9 m
2
 v k. ú. Neštěmice 

1.29. část pozemku p. č. 65/67 o výměře cca 28 m
2
 v k. ú. Neštěmice 

1.30. část pozemku p. č. 76/3 o výměře cca 11 m
2
 v k. ú. Neštěmice 

1.31. část pozemku p. č. 418/2 o výměře cca 67 m
2
 v k. ú. Neštěmice 

1.32. část pozemku p. č. 325/6 o výměře cca 4596 m
2
 v k. ú. Mojžíř 



1.33. část pozemku p. č. 325/7 o výměře cca 2794 m
2
 v k. ú. Mojžíř 

1.34. pozemek p. č. 219/2 o výměře 60 m
2
 v k. ú. Bukov  

1.35. pozemek p. č. 323 o výměře 3783 m
2
 v k. ú. Bukov 

1.36. část pozemku p. č. 517/3 o výměře cca 273 m
2
 v k. ú. Bukov 

1.37. část pozemku p. č. 1313/1 o výměře cca 6990 m
2
 v k. ú. Bukov 

1.38. část pozemku p. č. 1315 o výměře cca 10103 m
2
 v k. ú. Bukov 

1.39. část pozemku p. č. 1342 o výměře cca 7129 m
2
 v k. ú. Bukov 

1.40. část pozemku p. č. 1358/1 o výměře cca 13123 m
2
 v k. ú. Bukov 

1.41. část pozemku p. č. 1848 o výměře cca 2 m
2
 v k. ú. Bukov 

1.42. část pozemku p. č. 1849/7 o výměře cca 14 m
2
 v k. ú. Bukov 

1.43. část pozemku p. č. 1873 o výměře cca 116 m
2
 v k. ú. Bukov 

1.44. část pozemku p. č. 4815/1 o výměře cca 2159 m
2
 v k. ú Ústí nad Labem  

za těchto podmínek: 

a) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem 

b) součástí převodu nesmí být konstrukce zastávek Pivovar DC a Jungmannova DC 

stojící na pozemku p. č. 1167/1 v k. ú. Krásné Březno a zastávek Bukov DC 

a Bukov ZC stojící na pozemku p. č. 1313/1 v k. ú. Bukov po dobu udržitelnosti 

c) v případě potřeby bude s městem uzavřena smlouva o výpůjčce pozemku p. č. 

323 v k. ú. Bukov (střed OK Rondel) za účelem nekomerčního využití 

 

 

 

 

Statutární město Ústí nad Labem 

Magistrát města Ústí nad Labem  

 

 

 

U s n e s e n í 
 

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

konaného dne 10. 4. 2017 

č. 417/2017 – 436/2017 

 

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

 

417/17 

Nabytí nemovitých věcí v k. ú. Ústí n. L. formou odkoupení od ČD 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. nabytí pozemků p. č. 3418/1 o výměře 1003 m
2
 a p. č. 3418/4 o výměře 163 m

2
 

vč. budovy č. p. 3558, vše v k. ú. Ústí nad Labem, od společnosti České dráhy, a. s., 

IČ 709 94 226 formou odkoupení do vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem 

za kupní cenu ve výši 820.000,- Kč 

 

 



 

418/17 

Převod 2 částí pozemku p. č. 819/4 v k. ú. Předlice formou prodeje 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. převod části pozemku p. č. 819/4 o výměře cca 60 m
2
 v k. ú. Předlice formou 

prodeje panu Františku Minárikovi, bytem xxxxxxxxxxxx xx/x, xxx xx xxxx xxx 

xxxxx za těchto podmínek: 

a) kupní cena ve výši 200,- Kč/m
2 

b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy
 

c) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem
 

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

2. převod části pozemku p. č. 819/4 o výměře cca 130 m
2
 v k. ú. Předlice formou 

prodeje manželům Ing. Monice a Ing. Daliborovi Jonášovým, oba bytem 

Chlumecká 378, 403 39 Chlumec za těchto podmínek: 

a) kupní cena ve výši 200,- Kč/m
2
 

b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy 

c) nabyvatelé uhradí náklady spojené s převodem 

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

 

 

 

419/17 

Převod části pozemku p. č. 4266 v k. ú. Ústí nad Labem formou 

prodeje 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. převod části pozemku p. č. 4266 o výměře 16 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem formou 

prodeje společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČ 247 29 035, vlastníka trafostanice 

umístěné na předmětné části pozemku, za těchto podmínek: 

a) kupní cena ve výši 1.500,- Kč/m
2
 bez DPH

 

b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy
 

c) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem
 

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

 

 

 

 

 

 

 



420/17 

Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města 

Ústí nad Labem v roce 2017 „Akce mimořádného významu pro 

Statutární město Ústí nad Labem“ 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

určených na oblast sportu „Akce mimořádného významu pro Statutární město Ústí 

nad Labem“ a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:  

a) Athletic Club Ústí nad Labem z. s. (IČ 27043584) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Grand Prix Ústí nad Labem v atletice 2017“ ve výši   

200.000,- Kč 

b) CRAZY Production s. r. o. (IČ 28363086) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „6. Festival dřeva“ ve výši 100.000,- Kč 

c) Městský plavecký klub Ústí nad Labem z. s. (IČ 26647567) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „Velká cena města Ústí nad Labem v plavání“ ve výši 

100.000,- Kč 

d) SK KAMURA RYU SHOTOKAN z. s. (IČ 66110351) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „XXX.CZECH OPEN KARATE CUP 2017“ ve výši 

50.000,- Kč  

e) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z. s. (IČ 44226306) na částečnou 

úhradu nákladů spojených s akcí „48. ročník GRAND PRIX města Ústí nad 

Labem v boxu“ ve výši 200.000,- Kč 

f) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl rychlostní kanoistika p. s. (IČ 05780853) 

na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „9. Závod dračích lodí – Den 

Labe“ ve výši 80.000,- Kč 

g) Ústecká freeridová organizace, z. s. (IČ 22670238) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „UL-LET 2017“ ve výši 200.000,- Kč 

h) Vácha Jan Mgr. (nar. xx. x. xxxx) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Cyklozávod jezero Milada 2017“ ve výši 120.000,- Kč 

i) Geometry Global, s.r.o. (IČ 25716964) na částečnou úhradu nákladu spojených 

s akcí „RunTour Ústí nad Labem 2017“ ve výši 250.000,- Kč 

 

 

421/17 

Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města 

Ústí nad Labem v roce 2017 „Akce sportovního kalendáře“ 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

určených na oblast sportu „Akce sportovního kalendáře“ a následné uzavření smluv 

s jednotlivými subjekty takto:  

 



a) Česká asociace skateboardingu z. s. (IČ 22820752) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Skate Contest Ústí nad Labem 2017“ ve výši 46.000,- Kč 

b) MEATWAY s.r.o. (IČ 04436831) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„BEAUTIFUL AND STRONG“ ve výši 26.000,- Kč 

c) Taneční skupina Freedom z. s. (IČ 22670904) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „MISTROVSTVÍ SVĚTA STREET DANCE SHOW 

A SVĚTOVÝ POHÁR DISCO DANCE 2017“ ve výši 300.000,- Kč 

d) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl plavání p. s. (IČ 05781191) na částečnou 

úhradu nákladů spojených s akcí „Závody mládeže – Memoriál Zdeňka 

Vaněčka“ ve výši 48.000,- Kč 

e) VCC Ústí nad Labem, spolek (IČ 02853906) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Jízda veteránů do vrchu“ ve výši 28.000,- Kč 

 

 

422/17 

Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města 

Ústí nad Labem v roce 2017 „Mimořádné žádosti o dotace“ 

 
Zastupitelstvo města po projednání  

 

A )  s ch va lu j e  

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

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

smlouvy se subjektem Klub vodních motoristů – BRNÁ, z. s. (IČ 00526916) 

na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Údržba loděnice – Brná“ 

ve výši 5.000,- Kč 

 

 

423/17 

Poskytnutí dotace v oblasti volnočasových aktivit z rozpočtu 

Statutárního města Ústí nad Labem v roce 2017 „Celoroční 

volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let“ 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

určených na oblast volnočasových aktivit „Celoroční volnočasová činnost dětí 

a mládeže do 18 let“ a následné uzavření smlouvy se subjektem Pionýr, z. s. – 

Pionýrská skupina Dravci (IČ 70693501) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností ve výši 65.400,- Kč 

 

 

 

 



424/17 

Poskytnutí dotace v oblasti ostatní činnost „Lodní doprava“ 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

určených na oblast ostatní činnost „Lodní doprava“ a následné uzavření smlouvy 

s Ivo Jirouškem (IČ 13473867) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 

„PŘEVOZNÍ LOĎ MARIE – ZAJIŠTĚNÍ LODNÍ DOPRAVY 

NA CYKLOSTEZCE“ ve výši 300.000,- Kč 

 

 

425/17 

Poskytnutí dotací v oblasti nestátních sociálních služeb a služeb 

blízkých službám sociálním v roce 2017 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu  

a sociálních  služeb, určených na „podporu sociálních služeb a služeb blízkých 

službám sociálním“ a následné uzavření smluv s těmito subjekty takto: 

a) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ: 44225512), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Dům pokojného stáří sv. Ludmily“ ve výši 145 000,- Kč 

b) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ: 44225512), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Dům pokojného stáří sv. Ludmily – domov se zvláštním režimem“ 

ve výši 55 000,- Kč 

c) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ: 44225512), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež – Nízkoprahový klub 

Tykadlo“ ve výši 54 451,- Kč 

d) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ: 44225512), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Ovečka“ ve výši 

44 653,- Kč 

e) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ: 44225512), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi – Centrum služeb 

pro rodinu Světluška“ ve výši 90 999,- Kč 

f) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ: 44225512), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež – Komunitní centrum pro 

děti Světluška“ ve výši 102 372,- Kč 

g) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ: 44225512), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Noclehárna Samaritán“ ve výši 122 857,- Kč 

h) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ: 44225512), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Centrum pomoci Samaritán“ ve výši 182 857,- Kč 

i) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ: 44225512), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Azylový dům Samaritán“ ve výši 222 857,- Kč 

j) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ: 44225512), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Terénní programy“ ve výši 107 049,- Kč 



k) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ: 44225512), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle žádosti „Centrum pro rodinu 

Ovečka“ ve výši 37 106,- Kč 

l) OPORA (IČ: 63154935), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Pečovatelská služba OPORA“ ve výši 650 000,-Kč 

m) OPORA (IČ: 63154935), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Domácí 

hospicová péče OPORA“ ve výši 125 000,- Kč 

n) Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu (IČ: 69411239), na částečnou úhradu 

nákladů dle projektu „Denní centrum pro seniory Ústí nad Labem“ ve výši 

115 000,- Kč 

o) Fokus Labe (IČ: 44226586), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Sociálně 

aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením“ ve výši 

94 000,- Kč 

p) Fokus Labe (IČ: 44226586), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Odborné 

sociální poradenství“ ve výši 59 000,- Kč 

q) Fokus Labe (IČ: 44226586), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Sociálně 

terapeutické dílny“ ve výši 269 000,- Kč 

r) Fokus Labe (IČ: 44226586), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Sociální 

rehabilitace“ ve výši 440 000,- Kč 

s) Fokus Labe (IČ: 44226586), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Centrum 

duševního zdraví - sociální rehabilitace“ ve výši 110 578,- Kč 

t) Fokus Labe (IČ: 44226586), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Chráněné bydlení“ ve výši 379 000,- Kč 

u) DRUG-OUT Klub, z. s. (IČ: 44554559), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Kontaktní centrum pro drogově závislé“ ve výši 376 650,- Kč 

v) DRUG-OUT Klub, z. s. (IČ: 44554559), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Terénní program“ ve výši 97 650,- Kč 

w) DRUG-OUT Klub, z. s. (IČ: 44554559), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Ambulantní adiktologická služba“ ve výši 137 706,- Kč 

x) WHITE LIGHT I, z. ú. (IČ: 64676803), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Ambulantní léčba a poradenství pro osoby ohrožené závislostním 

chováním“ ve výši 66 910,- Kč 

y) WHITE LIGHT I, z. ú. (IČ: 64676803), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Terapeutická komunita pro léčbu osob se závislostmi WHITE LIGHT 

I“ ve výši 328 574,- Kč 

z) WHITE LIGHT I, z. ú. (IČ: 64676803), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Následná péče o ex-uživatele drog s podporovaným bydlením“ ve výši 

174 090,- Kč 

aa) Helias Ústí nad Labem, o. p. s. (IČ: 27324001), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Osobní asistence u osob s mentálním postižením, s tělesným 

postižením a poruchou autistického spektra“ ve výši 180 000,- Kč 

bb) Helias Ústí nad Labem, o. p. s. (IČ: 27324001), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Denní stacionář Helias“ ve výši 340 000,- Kč 

cc) Agentura Osmý den, o. p. s. (IČ: 26667649), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Sociální rehabilitace“ ve výši 70 000,- Kč 

dd) JURTA, o. p. s. (IČ: 63778718), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Sociálně rehabilitace“ ve výši 80 000,- Kč 

ee) JURTA, o. p. s. (IČ: 63778718), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Podpora samostatného bydlení“ ve výši 165 000,- Kč 

 



ff)   JURTA, o. p. s. (IČ: 63778718), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Sociálně terapeutické dílny“ ve výši 95 000,- Kč 

gg) Bateau z. s. (IČ: 01507311), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Poradenské centrum Bateau – dostuný psycholog“ ve výši      

80 885,- Kč 

hh) Člověk v tísni, o. p. s. (IČ: 25755277), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Nízkoprahový klub Nový svět“ ve výši 170 562,- Kč 

ii) Člověk v tísni, o. p. s. (IČ: 25755277), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Klub Mixér“ ve výši 124 479,- Kč 

jj) Člověk v tísni, o. p. s. (IČ: 25755277), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ ve výši 240 556,- Kč 

kk) Člověk v tísni, o. p. s. (IČ: 25755277), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Terénní sociální práce (terénní programy)“ ve výši 374 274,- Kč 

ll) Člověk v tísni, o. p. s. (IČ: 25755277), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s realizací aktivit na podporu rodiny dle projektu „Předškolní kluby Stonožka 

a Stromeček“ ve výši 47 106,- Kč 

mm) Dobrovolnické centrum, z. s. (IČ: 70225842), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ ve výši 146 821,- Kč 

nn) Dobrovolnické centrum, z. s. (IČ: 70225842), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle projektu „Dobrovolnické 

mentoringové programy pro děti a mládež v Ústí nad Labem“ ve výši              

52 106,- Kč 

oo) Poradna pro integraci, z. ú. (IČ: 67362621), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ ve výši 117 728,- Kč 

pp) Poradna pro integraci, z. ú. (IČ: 67362621), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Odborné sociální poradenství“ ve výši 251 179,- Kč 

qq) Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s. (IČ: 70100691), na 

částečnou úhradu nákladů dle projektu „Návrat dítěte do rodiny“ ve výši 

36 614,- Kč 

rr) Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s. (IČ: 70100691), na 

částečnou úhradu nákladů dle projektu „Návrat do společnosti“ ve výši 

141 358,- Kč 

ss) Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o. p. s. (IČ: 26670763), na částečnou 

úhradu nákladů dle projektu „Odborné sociální poradenství“ ve výši      

62 857,- Kč 

tt) CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná 

společnost (IČ: 26999234), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi“ ve výši 60 921,- Kč 

uu) CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná 

společnost (IČ: 26999234), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Odborné sociální poradenství“ ve výši 38 051,- Kč 

vv) CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná 

společnost (IČ: 26999234), na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací 

aktivit na podporu rodiny dle projektu „Doučování dětí v náhradních rodinách“ 

ve výši 42 106,- Kč 

ww) YMCA v Ústí nad Labem (IČ: 26533839), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Nízkoprahový klub Orion“ ve výši 81 955,- Kč 

xx) Kleja, z. s. (IČ: 01181491), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Terénní 

program v Ústí nad Labem“ ve výši 69 487,- Kč 

 



yy) Spirála, Ústecký kraj, z. s. (IČ: 68954221), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Intervenční centrum Ústecký kraj“ ve výši 237 858,- Kč 

zz) Spirála, Ústecký kraj, z. s. (IČ: 68954221), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Centrum krizové intervence – krizová pomoc“ ve výši 457 857,- Kč 

aaa) Spirála, Ústecký kraj, z. s. (IČ: 68954221), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Telefonická krizová pomoc“ ve výši 162 857,- Kč 

bbb) Spirála, Ústecký kraj, z. s. (IČ: 68954221), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Odborné sociální poradenství“ ve výši 95 000,- Kč 

ccc) Spirála, Ústecký kraj, z. s. (IČ: 68954221), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle projektu „Šance pro 

všechny – domov bez násilí“ ve výši 47 106,- Kč 

ddd) HEWER, z. s. (IČ: 66000653), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Osobní asistence pro občany města Ústí nad Labem“ ve výši  

30 000,-Kč 

eee) Oblastní charita Česká Kamenice (IČ: 70818134), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Podpora samostatného bydlení“ ve výši 10 000,- Kč 

fff) Demosthenes, o.p.s. (IČ:25421018), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Raná péče DEMOSTHENA“ ve výši 150 000,- Kč 

ggg) Tichý svět, o. p. s. (IČ: 26611716), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Tlumočnická služba pro osoby se sluchovým postižením 

a kombinovaným postižením“ ve výši 55 000,- Kč 

hhh) Sociální agentura, o. p. s. (IČ: 26540495), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Odborné sociální poradenství“ ve výši 110 000,-Kč 

iii) Sociální agentura, o. p.s . (IČ: 26540495), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením“ ve 

výši 80 000,-Kč 

jjj) Sociální agentura, o. p. s. (IČ: 26540495), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Sociální rehabilitace“ ve výši 80 000,- Kč 

kkk) Tyfloservis, o. p. s. (IČ: 26200481), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Sociální rehabilitace těžce zrakově postižených a kombinovaně 

postižených osob“ ve výši 150 000,- Kč 

lll) Ústecký Arcus, z. s. (IČ: 44553374), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Odborné sociální poradenství pro uživatele sociální služby 

s onkologickým onemocněním a jejich blízké“ ve výši 80 000,- Kč 

mmm) SIA Care, z. s. (IČ: 04174020), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s realizací aktivit na podporu rodiny dle žádosti „Multifunkční centrum SIA“ 

ve výši 22 106,- Kč 

nnn) Centrum podpory zdraví, z. s. (IČ: 22608389), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle žádosti „Cepík – zdraví 

životní styl předškolních dětí“ ve výši 57 106,- Kč 

ooo) Rodinné centrum Slunečník, z. s. (IČ: 27026876), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle žádosti „Spolu a aktivně“ 

ve výši 32 106,- Kč 

B )  n es ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu  

a sociálních  služeb, určených na „podporu sociálních služeb a služeb blízkých 

službám sociálním“ těmto subjektům: 

a )  Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská organizace 

Ústeckého kraje, p. s. (IČ: 70942412), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené Ústí nad Labem“ 



b )  Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., Krajská organizace 

Ústeckého kraje, p. s. (IČ: 70942412), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené Ústí nad Labem“ 

c )  Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská organizace 

Ústeckého kraje, p. s. (IČ: 70942412), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Tlumočnické služby pro sluchově postižené Ústí nad Labem“ 

d )  Romano jasnica, spolek (IČ: 68974922), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Poradenské informační centrum Trmice“ 

e )  Tichý svět, o. p. s. (IČ: 26611716), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Sociální rehabilitace“ 

f )  Oblastní charita Česká Kamenice (IČ: 70818134), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Chráněné bydlení“  

g )  Oblastní charita Česká Kamenice (IČ: 70818134), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Sociálně terapeutické dílny“ 

C )  zmo cňu j e  

1. Ing. Martina Kohla, vedoucího OKSS 

a) k podpisu vyrozumění o neschválení dotace dle bodu B) tohoto usnesení 

D )  uk lád á  

1. Ing. Martinu Kohlovi, vedoucímu OKSS 

a) rozeslat vyrozumění dle bodu B) tohoto usnesení 

 

 

426/17 

Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města 

Ústí nad Labem v roce 2017 „Celoroční sportování dětí a mládeže 

do 18 let (šeky)“ 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

(OKSS) v oblasti sportu „Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let (šeky)“ 

v celkové výši 5.422.800,- Kč a následné uzavření smluv s těmito subjekty takto: 

a) Athletic Club Ústí nad Labem z. s., IČ: 270 43 584 ve výši 230.400,- Kč 

b) BASTA CHEERLEADERS, z. s., IČ: 054 22 698 ve výši 111.200,- Kč 

c) BK SKŘIVÁNEK ÚSTÍ NAD LABEM z. s., IČ: 226 09 458 ve výši     

178.800,- Kč 

d) BLADES Ústí nad Labem, z. s., IČ: 227 69 315 ve výši 53.200,- Kč 

e) Český svaz parkouru, z. s., IČ: 018 71 633 ve výši 80.000,- Kč 

f) Fit Family Club Ústí n. L, z. s., IČ: 265 27 537 ve výši 100.800,- Kč 

g) FK Neštěmice, z. s., IČ: 692 91 969 ve výši 252.400,- Kč 

h) FK Ústí nad Labem – ženy z. s., IČ: 228 87 458 ve výši 59.200,- Kč 

i) Gymnastický sportovní klub Ústí nad Labem, z. s., IČ: 442 23 609  

ve výši 65.200,- Kč 

j) Judo team Střekov, z. s., IČ: 057 83 259 ve výši 63.600,- Kč 

k) Judo Ústí nad Labem, z. s., IČ: 228 85 064 ve výši 153.200,- Kč 

l) Městský plavecký klub Ústí nad Labem z. s., IČ: 266 47 567  

ve výši 177.200,- Kč 



m) Michaela Zoubele, IČ: 718 68 470 ve výši 215.200,- Kč 

n) SK Brná, z. s., IČ: 270 40 968 ve výši 65.600,- Kč 

o) SK Judo Vyhlídka Ústí n/L z. s., IČ: 445 54 087 ve výši 71.200,- Kč 

p) SK KAMURA RYU SHOTOKAN z. s., IČ: 661 10 351 ve výši 130.800,- Kč 

q) SPORT UNION, z. s., IČ: 445 54 044 ve výši 179.600,- Kč 

r) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z. s., IČ: 442 26 306  

ve výši 90.000,- Kč 

s) Sportovní šerm Ústí nad Labem, z. s., IČ: 227 29 208 ve výši 50.400,- Kč 

t) Šachový klub Spartak Ústí nad Labem, IČ: 445 54 222 ve výši 56.400,- Kč 

u) Školní sportovní klub AŠSK ČR při Základní škole Pod Vodojemem,  

se sídlem Pod Vodojemem 323/3A, Ústí nad Labem, PSČ 400 10,  

IČ: 042 49 143 ve výši 89.600,- Kč 

v) Školní sportovní klub AŠSK ČR při Základní škole Ústí nad Labem, Vinařská 

1016/6, p. o., pobočný spolek, IČ: 042 49 313 ve výši 168.800,- Kč 

w) T. J. Mojžíř, z. s., IČ: 445 52 521 ve výši 150.800,- Kč 

x) Taneční skupina Freedom z. s., IČ: 226 70 904 ve výši 96.000,- Kč 

y) Tělocvičná jednota Sokol Ústí nad Labem, IČ: 004 82 129  

ve výši 164.800,- Kč 

z) Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem, IČ: 442 26 110  

ve výši 179.600,- Kč 

aa) TENIS CLUB Ústí nad Labem, z. s., IČ: 183 80 514 ve výši 168.400,- Kč 

bb) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl badminton p. s., IČ: 057 86 304  

ve výši 183.200,- Kč 

cc) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl plavání p. s., IČ: 057 81 191  

ve výši 102.800,- Kč 

dd) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl rychlostní kanoistika, IČ: 057 80 853  

ve výši 61.200,- Kč 

ee) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl SPV p. s., IČ: 057 86 801  

ve výši 69.600,- Kč 

ff) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl veslování p. s., IČ: 057 87 343  

ve výši 116.000,- Kč 

gg) TJ Skorotice, z. s., IČ: 442 26 292 ve výši 142.800,- Kč 

hh) TJ Stadion Ústí nad Labem z. s., IČ: 442 25 261 ve výši 68.800,- Kč 

ii) TJ Střekov, z .s., IČ: 005 27 033 ve výši 108.800,- Kč 

jj) TJ SVAH Všebořice, z. s., IČ: 270 51 251 ve výši 53.600,- Kč 

kk) TJ Vaňov, z. s., IČ: 005 24 701 ve výši 78.400,- Kč 

ll) TK Severní Terasa, IČ: 024 45 905 ve výši 87.200,- Kč 

mm) Toč Ústí nad Labem, IČ: 026 54 784 ve výši 54.400,- Kč 

nn) Universitní sportovní klub Slávie, IČ: 445 52 319 ve výši 64.800,- Kč 

oo) USK PROVOD, z. s., IČ: 183 81 375 ve výši 384.400,- Kč 

pp) Ústecká akademie plaveckých sportů z. s., IČ: 046 10 881  

ve výši 154.800,- Kč 

qq) Ústecká asociace futsalu, z. s., IČ: 041 02 584 ve výši 79.200,- Kč 

rr) Volejbal Ústí nad Labem, z .s., IČ: 056 12 951 ve výši 210.400,- Kč 

 

 

 

 

 

 



427/17 

Poskytnutí zápůjčky FK Ústí nad Labem – mládež, z. s.  

 
Zastupitelstvo města po projednání 
 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí bezúročné zápůjčky FK Ústí nad Labem – mládež, z. s.,  

IČ: 270 48 128, na zajištění předfinancování přeshraničního projektu  

SN - CZ 2020 – „Dvě země, dva jazyky, spojené fotbalem“ ve výši 1 mil. Kč  

se splatností do 31. 12. 2018 

 

 

428/17 

Nabídka odkupu akcií – HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r. o. 

 
Zastupitelstvo města po projednání 
 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci společnosti Palírna U Zeleného stromu a.s., IČ 27336760 s návrhem 

na odkup 50% podílu ve společnosti HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r. o., 

IČ 03261255 

B )  n es ch va lu j e  

1. předložený návrh společnosti Palírna U Zeleného stromu a. s., IČ 27336760 

na odkup podílu ve společnosti HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r. o., IČ 03261255 

C )  uk lád á  

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky  

a) jednat s vedením společnosti Palírna U Zeleného stromu a. s., IČ 27336760 

o možném odkupu podílu ve společnosti HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o., 

IČ 03261255 po skončení sezóny 2016/2017 

 

 

 

429/17 

Poskytnutí dotace o. p. s. Lidé výtvarnému umění – výtvarné 

umění lidem v roce 2017 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

     

A )  s ch va lu j e  

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

na oblast kultury v roce 2017 pro Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, 

o. p. s. (IČ 25049011),  v   celkové   výši  500 tis. Kč a s následným uzavřením 

smlouvy o poskytnutí dotace jejíž účelem je částečná úhrada nákladů na „Výstavní 

a doprovodný program Galerie Emila Filly na rok 2017“ 

 

 

 



430/17 

Žádost o poskytnutí dotace organizaci Veřejný sál Hraničář, 

spolek na rok 2017 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem v  roce 2017 pro 

Veřejný sál Hraničář, spolek (IČ 02816091),  v   celkové   výši  1.350.000,- Kč 

a s následným uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace jejíž účelem je částečná 

úhrada nákladů na „Kulturní program ve Veřejném sále Hraničář v roce 2017“, 

s tím že poskytnutí této dotace je podmíněno předložením kolaudačního rozhodnutí 

na stavbu „ Stavební úpravy objektu Hraničář – Veřejný sál“ 

B )  uk lád á  

1. Ing. Martinu Kohlovi, vedoucímu OKSS 

a) rozeslat vyrozumění dle bodu A) tohoto usnesení 

 

 

431/17 

Poskytnutí  dotací v oblasti kultury 2017 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

a sociálních služeb, určených na „podporu celoroční kulturní činnosti“  

a následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto: 

a) 2HHOLINGER s.r.o. (IČ 64049922), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Koncerty současné alternativní hudby na různých místech Ústí nad 

Labem“ ve výši 45 tis. Kč 

b) 4D Produkce. CZ s.r.o. (IČ 04497627), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „FOYER ČS 2017“ ve výši 70 tis. Kč 

c) Dětský sbor Chorea pueri ustensis, z. s. (IČ 04674022), na částečnou úhradu 

nákladů spojených s činností „Celoroční činnost dětského sboru Chorea pueri 

ustensis, z. s.“ ve výši 40 tis. Kč 

d) KULT, spolek (IČ 26602598), na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 

„Oživení města“ ve výši 65 tis. Kč 

e) Malcherová Věra (IČ 73860255), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Celoroční pravidelný kulturní program Café Max v roce 2017“ 

ve výši 40 tis. Kč 

f) Mladá Scéna z. s. (IČ 26558441), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Celoroční činnost divadelního souboru Mladá Scéna“ ve výši 

100 tis. Kč 

g) Nepivoda Pavel, Mgr. (IČ 01398172), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Koncertní turné skupiny Houpací koně – propagace nové desky „Kde 

jste mý přátelé dneska v noci“ – města České republiky včetně Ústí nad Labem, 

Slovenskére publiky a zahraničí“ ve výši 120 tis. Kč 



h) Prošek Luděk, MgA. (IČ 71816755), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Galerie NF – Celoroční výstavní program 2017 – provoz umělecké 

galerie – pořádání výstav souč. výtv. umění“ ve výši 30 tis. Kč 

i) Rodinné centrum Slunečník, z. s. (IČ 27026876), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „Kreativní a výtvarná dílna DUHA“ ve výši 45 tis. Kč 

j) Ústecký dětský sbor, z. s. (IČ 22846361), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „Ústecký dětský sbor – sborový zpěv“ ve výši 120 tis. Kč 

k) YMCA Ústí nad Labem (IČ 26533839), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Taneční studio YMCA“ ve výši 50 tis. Kč 

l) Zapsaný spolek H_aluze (IČ 22734236), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Vydávání Literárně-kulturního časopisu H_aluze“ ve výši 30 tis. Kč 

2 .  poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu  

a sociálních služeb, určených na „realizaci kulturních akcí a projektů“ a následné 

uzavření smlouvy s těmito subjekty takto: 

a) Bateau z. s. (IČ 01507311), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„LIFE AND PLAY II.“ ve výši 60 tis. Kč 

b) Beneš Martin (IČ 74646290), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Cesta k nám – 13. ročník“ ve výši 80 tis. Kč 

c) Beneš Martin (IČ 74646290), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Novoroční galakoncert populární hudby 2017“ ve výši 65 tis. Kč 

d) Berounský Petr (IČ 48308641), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Zpěvník k 50. výročí existence skupiny Fešáci“ ve výši 100 tis. Kč 

e) CATERING NA RYCHTĚ s. r. o. (IČ 28749901), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „VII. Ústecký pivní jarmark malých a rodinných pivovarů“ 

ve výši 70 tis. Kč 

f) CG Niké, z. ú. (IČ 22719245), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Cargo Ústí Fest 2017“ ve výši 50 tis. Kč 

g) Culture Line, z. s. (IČ 01989448), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„UL-LET FEST 2017“ ve výši 55 tis. Kč 

h) Dream PRO, s. r. o. (IČ 24265951), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Andělé pomáhají“ ve výši 50 tis. Kč 

i) Dream PRO, s. r. o. (IČ 24265951), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Pivovarské slavnosti – II. scéna“ ve výši 20 tis. Kč 

j) DRUG-OUT Klub, z. s. (IČ 44554559), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Tanec v ulicích“ ve výši 20 tis. Kč 

k) Fokus Labe, z. ú. (IČ 44226586), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Týdny pro duševní zdraví 2017 – kulturní produkce“ ve výši 40 tis. Kč 

l) Janeček Josef (IČ 12038172), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Vystoupení kapely Wohnout v Severočeském divadle“ ve výši 45 tis. Kč 

m) KNY Antonín (IČ 65437217), na částečnou úhradu nákladů spojených s   akcí 

„Natočení CD k 50. výročí založení skupiny Fešáci“ ve výši 60 tis. Kč 

n) KULT, spolek (IČ 26602598), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„KREDENC – nová divadelní inscenace“ ve výši 60 tis. Kč 

o) Kymlička Zdeněk Mgr. (IČ 13473158), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Střekovská forbína“ ve výši 60 tis. Kč 

p) Morpheus Art, s. r. o. (IČ 28693787), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Hudební setkání 6“ ve výši 90 tis. Kč 

q) „The Boom“, z. s. (IČ 27017931), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Letní koncert skupiny The Boom Beatles Revival and Orchestra květen – 

červen 2017“ ve výši 50 tis. Kč 



r) „The Boom“, z. s. (IČ 27017931), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„27. Vánoční koncert skupiny The Boom Beatles Revival Band and Orchestra 

16. 12. 2017“ ve výši 70 tis. Kč 

s) Pém Jaroslav (IČ 87075288), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Selské slavnosti 2017“ ve výši 90 tis. Kč 

t) Poradna pro integraci, z. ú. (IČ 67362621), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Etnické večery – představování kultur cizinců žijících v Ústí 

nad Labem a okolí“ ve výši 40 tis. Kč 

u) RED HILL PRODUCTION, z. s. (IČ 22718761), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Fírfest“ ve výši 50 tis. Kč 

v) Romano jasnica, spolek (IČ 68974922), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „13. Různobarevný festival“ ve výši 30 tis. Kč 

w) Sosová Olga (nar. xx. x. xxxx), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Libušino proroctví“ ve výši 20 tis. Kč 

x) Ústecká kulturní platforma 98, z. s. (IČ 68298587), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Alenku si prosím vyzvedněte v říši divů aneb from usti with 

love“ ve výši 40 tis. Kč 

y) Ústecká kulturní platforma 98, z. s. (IČ 68298587), na částečnou úhradu nákladů   

spojených  s akcí   „Festival   Sudety   2017,   9. ročník“ ve výši 40 tis. Kč 

z) Útulek fest, z. s. (IČ 03655989), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Útulek fest 2017“ ve výši 65 tis. Kč 

aa) Vaverková Jolana (IČ 48309788), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Čajů fest 2017“ ve výši 25 tis. Kč 

bb) Veselá Brná z. s. (IČ 04411307), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„960 let Brné, 175 let od narození Karla Maye“ ve výši 40 tis. Kč 

3. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu  

a sociálních  služeb, určených na „reprezentaci města na akcích krajského, 

republikového nebo mezinárodního charakteru“ a následné uzavření smlouvy  

s těmito subjekty takto: 

a) „The Boom“, z.s. (IČ 27017931), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Účast na přehlídce Beatles revivalových skupin International 

Beatleweek 2017“ ve výši 110 tis. Kč 

b) Dívčí komorní sbor PF UJEP v Ústí nad Labem, z. s. (IČ 44555598), na 

částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Leonardo Da Vinci 

International Choral Festival, Florencie, Itálie, 11. – 14. 7. 2017“ ve výši 

70 tis. Kč 

c) HOLIDAY FILMS s.r.o. (IČ 28543688), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ“ ve výši 100 tis. Kč 

d) Ústecký dětský sbor, z. s. (IČ 22846361), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „Umělecké turné Ústeckého dětského sboru – Barcelona, 

Španělsko“ ve výši 100 tis. Kč 

4. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu  

a sociálních služeb, určených na „akce mimořádného významu pro Statutární město 

Ústí nad Labem“ a následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto: 

a) Člověk v tísni, o. p. s. (IČ 25755277), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Jeden svět 2017 v Ústí nad Labem – Mezinárodní festival 

dokumentárních filmů o lidských právech“ ve výši 85 tis. Kč 

b) Korbélyi Marek (IČ 65658469), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Promenádní koncerty“ ve výši 140 tis. Kč 

 



c) KULT, spolek (IČ 26602598), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Kult – 20. ročník divadelní přehlídky“ ve výši 300 tis. Kč 

d) Kymlička Zdeněk Mgr. (IČ 13473158), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „XI. ročník divadelní přehlídky Ústecká forbína“ ve výši 80 tis. Kč 

e) Malá Paříž z. s. (IČ 01335081), na částenou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Malý Hamburk“ ve výši 170 tis. Kč 

f) Poradna pro integraci, z. ú. (IČ 67362621), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Festival Barevná planeta 18. ročník“ ve výši 300 tis. Kč 

g) Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí nad Labem, W. Churchilla 4, 

příspěvková organizace (IČ 00831085), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Virtuosi per musica di pianoforte“ ve výši 180 tis. Kč 

B )  n es ch va lu j e   

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

určených na „podporu celoroční kulturní činnosti“ těmto subjektům: 

a) Chytilová Lucie (IČ 68291710), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Rodinné centrum s herničkou“  

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

určených na „realizaci kulturních akcí a projektů“ těmto subjektům: 

a )  Janeček Josef (IČ 12038172), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Vystoupení Monkey Business“ 

b )  Janeček Josef (IČ 12038172), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Vystoupení kapely QUENNIE“ 

c )  Ústecká kulturní platforma 98, z. s. (IČ 68298587), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Ústecko  na historických mapách Severního Polabí – 

pořizování turistických panelů a pořádání interaktivních výstav o historii na 

Ústecku“ 

d )  Vágner Martin (IČ 86934741), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Hudba Ústí  2017 – multižánrový hudební projekt“  

e )  VCC Ústí nad Labem, spolek (IČ 02853906), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Jízda veteránů do vrchu“ 

f )  NET.W z. s. (IČ 01342185), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Meruňkové slavnosti“  

3 .  poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu  

a sociálních služeb, určených na „akce mimořádného významu pro Statutární město 

Ústí nad Labem“ těmto subjektům: 

a )  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (IČ 44555601), na 

částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „XIII. Mezinárodní sympozium 

o sborovém zpěvu Cantus choralis 2017“  

C )  zmo cňu j e  

1. Ing. Martina Kohla, vedoucího OKSS 

a) k podpisu vyrozumění o neschválení dotace dle bodu B) tohoto usnesení 

D )  uk lád á  

1. Ing. Martinu Kohlovi, vedoucímu OKSS 

a) rozeslat vyrozumění dle bodu B) tohoto usnesení 

 

 

 

 

 

 



432/17 

Poskytnutí dotace Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad 

Labem, p. o. v roce 2017 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A) s c h v a l u j e 

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

na oblast kultury v roce 2017 pro Severočeskou vědeckou knihovnu v Ústí nad 

Labem, příspěvkovou organizaci, IČ 00083186, v   celkové   výši  400 tis. Kč 

a následné uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, jejíž účelem je částečná úhrada 

nákladů na „Nákup knihovního fondu v roce 2017 pro pobočky knihovny, pro 

lidovou půjčovnu a pro dětské oddělení, které plní městskou funkci Severočeské 

vědecké knihovny Ústí nad Labem, p. o.“ 

B )  uk lád á  

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky  

a) jednat s vedením Severočeské vědecké knihovny Ústí nad Labem o možném 

navýšení finanční podpory městem ještě v roce 2017 a připravit výhled finanční 

podpory města od roku 2018 

 

 

433/17 

Dodatek č. 1 k úplnému znění Zřizovací listiny Městských služeb 

Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  s účinností od 1. 5. 2017 

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: 

a) pozemek p. č. 1857/5 z výměry 219 m
2
 na výměru 218 m

2
  

b) pozemek p. č. 1883/2 z výměry 6237 m
2
 na výměru 6264 m

2
 

c) pozemek p. č. 1883/3 z výměry 976 m
2
 na výměru 977 m

2
 

d) pozemek p. č. 1883/6 z výměry 612 m
2
 na výměru 619 m

2
 

e) pozemek p. č. 1896/13 z výměry 596 m
2
 na výměru 486 m

2
 

f) pozemek p. č. 1896/14 z výměry 321 m
2
 na výměru 488 m

2
 

g) pozemek p. č. 1896/15 z výměry 233 m
2
 na výměru 258 m

2
 

h) pozemek p. č. 1897/4 z výměry 2593 m
2
 na výměru 2486 m

2
 

i) pozemek p. č. 1897/5 z výměry 254 m
2
 na výměru 242 m

2  
  

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

Labem, příspěvkové organizace 

 

 
 

 

hhhtp://www.usti-nad-labem.cz/files/rm-zm/zm_19-17_433-17.pdf


434/17 

Revokace usnesení ZM č. 390/16 ze dne 12. 12. 2016 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A) rev oku j e  
1. usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Labem č. 390/16 ze dne 12. 12. 2016 v bodu 

A) odst. 1. písmeno a) první a druhá odrážka  

 

 

B) s ch va lu j e  
1. úpravu usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Labem č. 390/16 ze dne 12. 12. 2016 

v bodu A) odst. 1. písmeno a) první a druhá odrážka takto: 

- 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 

„Modernizace učebny fyziky a chemie“ činí 13 350 000 Kč vč. DPH 

- s předfinancováním projektu z rozpočtu města ve výši 12 015 000 Kč vč. DPH 

C )  uk lád á   

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

a) po schválení dotace na projekt „Modernizace učebny fyziky a chemie“ Základní 

školy Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvkové organizace 

zahrnout předfinancování projektu ve výši 12 015 000 Kč a spoluúčast 

zřizovatele ve výši 5 % uznatelných nákladů do rozpočtu města na rok 2018 

 

 
 

435/17 

Souhlas s financováním projektu ZŠ Mírová podaného v rámci 

výzvy č. 47 Infrastruktura základních škol (SVL) 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí   

1. podání žádosti Základní školy Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvkové 

organizace o dotaci v rámci výzvy č. 47 Infrastruktura základních škol (SVL) na 

projekt „Propojení ICT a jazyků v systému moderního vzdělávání“ 

s předpokládanými celkovými náklady ve výši 8 528 984,35 Kč vč. DPH 

B) s ouh l as í  
1. se spolufinancováním projektu uvedeného v bodě A) 1. tohoto usnesení takto: 

a) zřizovatel ve výši 5 % uznatelných nákladů na projekt 

b) žadatel ve výši 5 % uznatelných nákladů na projekt a 100 % neuznatelných 

nákladů na projekt 

2. s předfinancováním projektu uvedeného v bodě A) 1. tohoto usnesení ve výši 

7 676 085,93 Kč vč. DPH z rozpočtu města formou návratné finanční výpomoci 

 

 

 



C )  uk lád á   

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

a) po schválení dotace na projekt uvedený v bodě A) 1. tohoto usnesení, zahrnout 

předfinancování projektu ve výši 7 676 085,93 Kč vč. DPH a spoluúčast 

zřizovatele ve výši 5 % uznatelných nákladů na projekt do rozpočtu města na rok 

2018 

 

 

436/17 

Stanovy společnosti Metropolnet a. s. 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. Stanovy společnosti Metropolnet  a. s. v předloženém znění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Madar                                             Ing. Věra Nechybová 

         náměstek primátorky                                             primátorka města 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


