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U s n e s e n í 
 

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

konaného dne 6. 12. 2017 

č. 468/2017 – 482/2017 

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

 

468/17 

Plnění usnesení 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o plnění usnesení Zastupitelstva města 

B )  s ch va lu j e  

1. změnu termínu plnění usnesení Zastupitelstva města 

a) 457/17 C) 1. a) na 31. 1. 2018 

 

 

469/17 

Rozpočtové opatření ke zreálnění investiční části výdajového 

rozpočtu v roce 2017 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření k zreálnění investiční části výdajového rozpočtu v roce 2017 

v celkové výši 159 692 tis. Kč takto: 

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

o celkovou částku 31 325 tis. Kč takto: 

- Územní studie         1 240 tis. Kč 

- Změna a aktualizace územního plánu     6 489 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          483 tis. Kč 

- Úspory energie ZŠ a MŠ       1 763 tis. Kč 

- Plavecký areál Klíše – PD          291 tis. Kč 

- Plavecký areál Klíše (venkovní areál)     4 825 tis. Kč 

- Investiční rezerva OIÚP – PD – ZOO     1 863 tis. Kč 

- Městský stadion Ústí nad Labem-dovybud.areálu       700 tis. Kč 

- Územní studie krajiny          472 tis. Kč 



- Multifunkční sportovní centrum      2 200 tis. Kč 

- Rekonstrukce budovy MmÚ  

(střecha, okna, přepážk. centrum)       3 251 tis. Kč 

- Stavební úpravy MŠ u Plavecké haly         600 tis. Kč 

- Fakultní ZŠ, České mládeže 230/2          920 tis. Kč 

- Rozšíření obj. ZŠ Ústí nad Labem, Neštěmická-PD     1 378 tis. Kč 

- Ústí nad Labem - Předlice, Rekonstrukce křižovatky 

Tovární x Hrbovická x Majakovského        334 tis. Kč 

- Projektové práce na akce ODM         930 tis. Kč 

- Rozvoj areálu Corso a areálu Větruše-PD     1 970 tis. Kč 

- Rekonstrukce el.rozvodů MmÚ - PD        595 tis. Kč 

- Rekonstrukce a oprava soc.zařízení MmÚ-PD         53 tis. Kč 

- Městské služby ÚL-PD-vybudování nádvoří před 

obřadní síní              66 tis. Kč 

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

města, skupina č. 03 o celkovou částku 102 984 tis. Kč takto: 

- ZŠ Mírová-rekonstrukce školní kuchyně     5 000 tis. Kč 

- DS Dobětice - rekonstrukce prádelny     2 300 tis. Kč 

- Městské služby ÚL-vybudování nádvoř. před 

obřadní síní starého krematoria      1 500 tis. Kč 

- Odvodnění anglických dvorků         887 tis. Kč 

- Stavební úpravy Stadionu mládeže      2 000 tis. Kč 

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

- Věcná břemena vzniklá po zařazení majetku 

do užívání            599 tis. Kč 

- Investiční rezerva OIÚP     23 159 tis. Kč 

- Venkovní areál Plavecké haly Klíše    10 000 tis. Kč 

- Rekonstrukce bazénu v Jeslích města 

Ústí nad Labem, p. o.        7 000 tis. Kč 

- Rekonstrukce podchodu Kamenný vrch     4 100 tis. Kč 

- Lidické náměstí-zásuvkový rozvod      1 236 tis. Kč 

- Rekonstrukce budovy MmÚ-přepážkové centrum   20 000 tis. Kč 

- Rekonstrukce komunikace Moskevská     6 000 tis. Kč 

- Rekonstrukce komunikace Velká Hradební     6 000 tis. Kč 

- Rekonstrukce komunikace Na Spálence   12 000 tis. Kč 

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

o celkovou částku 7 615 tis. Kč takto: 

- Kamerový systém        2 011 tis. Kč  

- Nákup serveru pro GIS       2 427 tis. Kč 

- Nákup geografického portálu       2 427 tis. Kč 

- Nákup přístavních mol (stanoviště Vaňov a Brná)       750 tis. Kč 

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

č. 05 o celkovou částku 17 768 tis. Kč takto: 

- Rekonstrukce budovy MmÚ - okna, střecha     3 000 tis. Kč 

- Ústí nad Labem-Předlice, Rekonstrukce křižovatky 

Tovární x Hrbovická x Majakovského   12 918 tis. Kč    

- Prodloužení chodníku Svádov       1 850 tis. Kč 

e) změna stavu na účtech MmÚ, tř. 8 – financování ve výši 159 692 tis. Kč 

(zdrojové krytí u předchozích výdajů pod bodem a) až d)) 

 



470/17 

Rozpočtové opatření FO a PO k úhradě plnění ve věci PK REAL 

s. r. o. v likvidaci 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření k zajištění zdrojů na úhradu plnění ve věci PK REAL s. r. o. 

v likvidaci v celkové výši 31 442 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu v celkové výši 26 712 tis. Kč takto: 

- 500 tis. Kč v položce správní poplatky – stavební odbor MmÚ 

- 1 000 tis. Kč v položce poplatek za komunální odpad – finanční odbor 

- 1 700 tis. Kč v položce odvod z loterií apod. her kromě VHP 

- 9 300 tis. Kč v položce odvod z výherních hracích přístrojů (VHP) 

- 4 000 tis. Kč v položce převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (podíl 

na zisku THMÚ s.r.o. a AVE s. r. o.) 

- 10 212 tis. Kč v položce daň z přidané hodnoty 

b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu ve výši 1 000 tis. Kč v položce 

úroky z úvěrů 

c) snížení investiční části výdajového rozpočtu v celkové výši 3 730 tis. Kč takto: 

- 2 330 tis. Kč – Investiční rezerva FO, sk. č. 03 

- 1 400 tis. Kč – Městský stadion – dokončení bočních tribun A2 a A3, sk. č. 03 

– odbor investic a územního plánování 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu právního odboru ve výši 

31 442 tis. Kč 

 

 

471/17 

Návrh rozpočtu města - Magistrátu pro rok 2018 a střednědobý 

výhled rozpočtu do r. 2021 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí   

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

2018 a střednědobý výhled rozpočtu na období r. 2019 až 2021 statutárního města 

Ústí nad Labem – Magistrátu 

2. schválený a upravený rozpočet statutárního města Ústí nad Labem – Magistrátu na 

rok 2017 a očekávanou skutečnost plnění rozpočtu za rok 2017 uvedené 

v tabulkové části důvodové zprávy 

B )  s ouh l as í  

1. s celkovými příjmy v rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu  pro rok 2018 ve 

výši 1 682 965 tis. Kč 

2. s celkovými výdaji v  rozpočtu města Ústí nad  Labem - Magistrátu pro rok 2018 ve 

výši 1 896 226 tis. Kč, z toho: 

 

 



a) neinvestiční část výdajového rozpočtu ve výši 1 509 789 tis. Kč,            

z toho: 

                      - neinvestiční výdaje bez dotací pro MO a bez úroků 1 366 357 tis. Kč 

                      - dotace městským obvodům 131 326 tis. Kč 

                      - úroky z úvěrů 12 106 tis. Kč 

b) investiční část výdajového rozpočtu ve výši 386 437 tis. Kč 

3. s oblastí financování v celkové výši 213 261 tis. Kč, z toho: 

                - splátky úvěrů                                -102 132 tis. Kč 

                - změna stavu na účtech MmÚ        315 393 tis. Kč 

C )  s ch va lu j e  

1. rozpočet města Ústí nad Labem - Magistrátu  pro rok 2018 dle § 84, odst. 2, 

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

usnesení č. 1 až 4 

2. střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem – Magistrát na 

období r. 2019 až r. 2021 dle nové přílohy usnesení č. 5 

D )  zmo cňu j e  

1. Radu města Ústí nad Labem 

a) v souladu se zákonem č. 128/2000 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 

- v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., § 102 Sb., odst. 2, písm. a) o obcích 

v platném znění, schvalovat rozpočtových opatření i nad limit  

5 mil. Kč z důvodu zvýšení výdajové části rozpočtu MmÚ, a to zapojením 

přijatých účelových prostředků 

 

  

472/17 

Přísedící Okresního soudu v Ústí nad Labem 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  v o l í   

1 .  přísedící Okresního soudu v Ústí nad Labem uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení 

 

 

473/17 

Odměny neuvolněným členům ZM 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s t ano vu j e  od 1. 1. 2018 

1. v souladu s Nařízením vlády č. 318/2017 Sb., za výkon funkce neuvolněným 

členům zastupitelstva města (dále jen ZM) odměny za měsíc takto:     

       

http://www.usti-nad-labem.cz/files/rm-zm/zm_22-17_471-17.pdf
http://www.usti-nad-labem.cz/files/rm-zm/zm_22-17_471-17.pdf
http://www.usti-nad-labem.cz/files/rm-zm/zm_22-17_471-17.pdf
http://www.usti-nad-labem.cz/files/rm-zm/zm_22-17_472-17.pdf


a) člen rady města (dále jen RM)           10 293,- Kč 

b) předseda výboru ZM/komise RM             5 146,- Kč 

c) člen výboru ZM/komise RM                               4 289,- Kč  

d) člen zastupitelstva města bez dalších funkcí         2 573,- Kč 

2. v souladu s § 74 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění účinném od 1. 1. 2018, 

poskytování souhrnu odměn neuvolněným členům ZM ve výši jednotlivých odměn 

za výkon funkce uvedených v bodě A)1. tohoto usnesení 

3. poskytování odměny (souhrnu odměn) neuvolněnému členovi ZM takto: 

a) pokud je zvolen od prvého dne kalendářního měsíce, náleží mu odměna za celý 

tento měsíc 

b) pokud je zvolen v průběhu kalendářního měsíce, naleží mu odměna od prvého 

dne kalendářního měsíce následujícího 

 

 

474/17 

Změny v projektu „Domov pro seniory Velké Březno, Klášterní 2, 

Velké Březno – Pořízení automobilu pro osoby se sníženou 

schopností pohybu“  

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. změny v projektu „Domov pro seniory Velké Březno, Klášterní 2, Velké Březno – 

Pořízení automobilu pro osoby se sníženou schopností pohybu“ Programu 

reprodukce majetku 113 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny 

sociálních služeb 

B )  s ch va lu j e   

1. změny v projektu „Domov pro seniory Velké Březno, Klášterní 2, Velké Březno – 

Pořízení automobilu pro osoby se sníženou schopností pohybu“ – posun konce 

realizace akce na 31. 8. 2018, úpravu parametrů u požadovaného automobilu a 4 ks 

polohovacích lůžek a s tím související úpravu investičního záměru, navýšení 

spolufinancování akce z původní výše 167,5 tis. Kč vč. DPH na výši 283 tis. Kč 

vč. DPH  

C )  uk lád á  

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města  

a) podniknout všechny kroky nutné k realizaci změn v projektu vyplývajících 

z bodu B) tohoto usnesení 

2. PhDr. Janě Müllerové, PhD., vedoucí OMOŠ 

a) zahrnout navýšení spolufinancování dle bodu B) tohoto usnesení do rozpočtu 

města na rok 2018 

 

 

 

 

 

 



475/17 

Převod části pozemku p. č. 5033 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. 5033 o výměře cca 204 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem 

formou prodeje společnosti JENYS company s. r. o., IČ 016 74 731 za těchto 

podmínek: 

a) kupní cena ve výši 650,- Kč/m
2
 

b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy 

c) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem 

d) nabyvatel bere na vědomí, že předmět prodeje se nachází v ochranném pásmu 

páteřního, střednětlakého, parokondenzátního potrubního rozvodu TN Malátova 

ve vlastnictví společnosti ČEZ Teplárenská, a. s. 

e) předmětem prodeje není část veřejné stezky do Bertina údolí 

 

 

476/17 

Převod částí pozemku p. č. 901/1 v k. ú. Sebuzín formou prodeje 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. převod 2 částí pozemku p. č. 901/1 o celkové výměře cca 28 m
2
 v k. ú. Sebuzín 

formou prodeje panu Jiřímu Vavřičkovi, bytem xxxxxxx xx, xxx xx xxxx xxx 

xxxxx za těchto podmínek: 

a) kupní cena ve výši 600,- Kč/m
2
 

b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy 

c) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem 

 

 

477/17 

Prodej pozemků v k. ú. Předlice 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. převod pozemku p. č. 1020/6 o výměře 332 m
2
 a částí pozemků p. č. 1020/1 

o výměře cca 14.500 m
2
 z celkové výměry 51642 m

2
 a p. č. 1021/2 o výměře 

cca 850 m
2
 z celkové výměry 1823 m

2
, vše v k. ú. Předlice formou prodeje 

společnosti CENTROPOL TRADING, s. r. o., Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad 

Labem,  IČ 27343031 za těchto podmínek: 

 



a) prodejní cena ve výši 8.169.000,- Kč 

b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy 

c) funkční využití předmětných pozemků musí být v souladu s platnou ÚPD 

d) nabyvatel zajistí příjezd k pozemkům v majetku statutárního města Ústí nad 

Labem pro jejich údržbu a budoucí využití 

e) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem nemovitostí včetně geometrických 

plánů a se zřízením případných věcných břemen  

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

od záměru účastníkem, propadne kauce v celé výši ve prospěch města 

g) pro případ záměru přeprodeje uvedených pozemků třetí osobě bez investičního 

zásahu ze strany prodávajícího, sjednají kupující a prodávající v kupní smlouvě 

předkupní právo ve prospěch prodávajícího dle ust. § 2140 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších právních předpisů, a to 

za cenu původního prodeje 

2. převod získaných prostředků do investiční rezervy na projekty spojené s rozvojem 

lokality Předlic 

B )  uk lád á  

1. Radě města 

a) vypracovat plán pro využití těchto získaných prostředků pro rozvoj lokality 

Předlic a zdejšího veřejného prostoru 

b) předložit tento plán ke schválení ZM 

 

478/17 

Prodej pozemků p. č. 120/3 a p. č. 121 v k. ú. Lindava 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. převod pozemků p. č. 120/3 o výměře 2364 m
2
 a p. č. 121 o výměře 229 m

2
, oba 

v k. ú. Lindava formou prodeje spolku Klub osobního růstu, z. s., se sídlem 

Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, IČ 03759075 za těchto podmínek: 

a) kupní cena ve výši 162.000,- Kč 

b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy 

c) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem nemovitostí včetně nákladů na 

znalecké posudky 

 

 

479/17 

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s. – nepeněžitý 

příplatek mimo základní kapitál 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí nepeněžitého příplatku, kterým jsou trolejbusy ev. č. 604, 605, 606, 607, 

608 a 609 ve vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem, mimo základní kapitál 

Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s., v celkové výši 22 036 000,- Kč 



2. uzavření smlouvy o vnesení nepeněžitého příplatku mimo základní kapitál 

s Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a. s. 

 

480/17 

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, 

určené na oblast sportu „Mimořádné žádosti o dotace – Mimořádné žádosti nad 

rámec“ a následné uzavření smlouvy s jednotlivými subjekty takto:  

a) ALK s.r.o. (IČ 271 53 681) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„All Star game 2017“ ve výši 80.000,- Kč 

b) Česká unie boxerů profesionálů, z. s. (zkráceně ČUBP) (IČ 005 40 641) na 

částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Galavečer profesionálního boxu“ 

ve výši 200.000,- Kč 

 

 

481/17 

Rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury v roce 2018 – 

instituce každoročně podporované 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

     

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu  

a sociálních služeb, určených na „kulturní instituce každoročně podporované“  

a následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto: 

a) Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o. p. s.,  IČ  25049011,   

v celkové výši 500 tis. Kč a  následné uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, 

jejímž účelem je částečná úhrada nákladů na „Výstavní a doprovodný program 

Galerie Emila Filly na rok 2018“ 

b) Veřejný sál Hraničář, spolek, IČ 02816091, v celkové výši 1 500 tis. Kč  

a následné uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, jejímž účelem je částečná 

úhrada nákladů na „Kulturní program ve Veřejném sále Hraničář v roce 2018“ 

c) Collegium Bohemicum, o. p. s., IČ 27309231, v celkové výši 1 100 tis. Kč  

a následné uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, jejímž účelem je částečná 

úhrada nákladů na „Collegium Bohemicum, o. p. s. – celoroční provoz 

společnosti“ 

d) Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace, 

IČ 00083186, v celkové výši 600 tis. Kč a následné uzavření smlouvy 

o poskytnutí dotace, jejímž účelem je částečná úhrada nákladů na „Celoroční 

činnost poboček Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem a na nákup 

fondu (akvizici)“ 

2. znění smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

http://www.usti-nad-labem.cz/files/rm-zm/zm_22-17_481-17.pdf


482/17 

Poskytnutí návratné finanční výpomoci pro příspěvkové 

organizace ze sociální oblasti pro rok 2018 

 
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 2018, dle vzoru uvedeného v příloze usnesení č. 1, mezi 

zřizovatelem statutárním městem Ústí nad Labem a těmito příspěvkovými 

organizacemi ze sociální oblasti: 

a) Domov pro seniory Velké Březno, p. o., IČ 44555288 ve výši 4 300 tis. Kč 

b) Domov pro seniory Severní Terasa, p. o., IČ 44555326 ve výši 1 600 tis. Kč 

c) Domov pro seniory Dobětice, p. o., IČ 44555407   ve výši 2 090 tis. Kč 

d) Domov pro seniory Krásné Březno, p. o., IČ 44555334 ve výši 1 500 tis. Kč 

e) Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o., IČ 44555385  ve výši 1 000 tis. Kč 

B )  zmo cňu j e  

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

a) k podpisu smluv dle bodu A)1 tohoto usnesení, s platností uvedených smluv 

od 1. 1. 2018 

 
 

 

Statutární město Ústí nad Labem 

Magistrát města Ústí nad Labem  

 
 

U s n e s e n í 
 

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

konaného dne 19. 12. 2017 

č. 483/2017 

 

483/17 

Dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města Ústí nad 

Labem v roce 2018 – Preferované sporty 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu a sociálních služeb 

určených na oblast sportu „Preferované sporty“ a následné uzavření smluv 

s jednotlivými subjekty takto: 

a) FK Ústí nad Labem – mládež, z. s., IČ: 270 48 128 ve výši 4.500 tis. Kč 

b) Fotbalový klub Ústí nad Labem, a. s., IČ: 272 74 055 ve výši 4.000 tis. Kč 

http://www.usti-nad-labem.cz/files/rm-zm/zm_22-17_482-17.pdf


c) HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM spolek, IČ: 442 27 116 ve výši  

5.500 tis. Kč 

d) HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r. o., IČ: 032 61 255 ve výši 6.500 tis. Kč 

e) Basketbalový klub Ústí nad Labem z. s., IČ: 148 66 714 ve výši 2.500 tis. Kč 

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

3.500 tis. Kč 

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

2.500 tis. Kč 

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

3.500 tis. Kč 

i) Florbal Ústí, z. s./mládež, IČ: 014 95 615 ve výši 1.500 tis. Kč 

j) Florbal Ústí, z. s./dospělí, IČ: 014 95 615 ve výši 1.000 tis. Kč 

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

dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
MUDr. Jiří Madar                                             Ing. Věra Nechybová 

                    náměstek primátorky                                             primátorka města 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


