
Primátorka města Ústí nad Labem 

 

  

P O Z V Á N K A 
 

 

na 21. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem, 

které se bude konat dne 20. 9. 2017 od 10.00 hodin 

v zasedací místnosti Magistrátu města Ústí nad Labem 

 

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

Program: 

 

1. Plnění usnesení 

2. Návrh peněžitých plnění členům výborů ZM a peněžitých darů předsedům a členům 

komisí RM, kteří nejsou členy ZM, za I. pololetí roku 2017 

3. Návrh OZV o zrušení OZV č. 5/2012 

4. „Vaňov – kanalizace a převedení odpadních vod na ČOV Ústí nad Labem“ – 

informace  

5. „Informace o postupu pořizování nového územního plánu Ústí nad Labem“ 

6. „Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na p. p. č. 3206/1 

a 3210 v k. ú. Střekov“ 

7. Prodej pozemků v k. ú. Předlice 

8. Prodej části pozemku p. č. 5084/1 v k. ú. Ústí nad Labem 

9. Prodej pozemku p. č. 19/2 v k. ú. Valtířov nad Labem 

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

11. Nabytí pozemku p. č. 338/1 v k. ú. Mojžíř formou odkoupení 

12. Převod části pozemku p. č. 355 v k. ú. Svádov formou prodeje  

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

14. Převod objektu Matiční č. p. 184 v k. ú. Krásné Březno formou prodeje 

15. Program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2018 z rozpočtu 

statutárního města Ústí nad Labem 

16. Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem 

v roce 2017 „Mimořádné žádosti o dotace“ 

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)“ – navýšení 

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

19. Rekapitulace causy a společný návrh společnosti DONOR v.o.s. a Ing. Zdeňka 

Zedínka k jejímu smírnému mimosoudnímu skončení  
 

 

 

Různé 

 

 

                                                                             Ing. Věra Nechybová 

                                                                                primátorka města                                                                       

                                   

 


