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Z á p i s 

20. (mimořádné) jednání Rady města Ústí nad Labem 

dne 18. 7. 2017 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Omluveni:  

  

 

Ověřovatelé zápisu: MUDr. Jiří Madar 

PhDr. Květoslava Čelišová 

 

 

Zapisovatelka: Kateřina Bartáková, KT 

 

Hlasování o programu: 

 

1. Memorandum o domluvě na výstavbě české stanice Nové hedvábné stezky 

“Belt&Road Czech Station” 

Předkládá: Ing. Věra Nechybová, primátorka města 

 

Má někdo návrh na doplnění programu? 

 

Hlasování o programu: 5,0,0 

Program byl schválen. 

 

-------------------------------------------------------------- 

 

1. Memorandum o domluvě na výstavbě české stanice Nové hedvábné stezky 

“Belt&Road Czech Station” 

Předkládá: Ing. Věra Nechybová, primátorka města 

 

Ing. Nechybová: byli jsme osloveni zástupci čínské strany z města Yiwu z provincie Zhejiang 

ohledně spolupráce na vybudování tzv. „hedvábné stezky“. Ve středu se uskuteční 

slavnostní ceremoniál u příležitosti zahájení provozu železniční linky ČR a ČLR.  

Čínská strana oslovila město, zda by se zapojilo do tohoto projektu.  

- po jednání navrhujeme po vzájemném  jednání a seznámení s projektem podepsat 

memorandum  

 

MUDr. Madar: memorandum má obecná znění o spolupráci také v oblasti podpory obchodu, 

spolupráci v oblasti internetového obchodu, sportu a kultury 

 

Ing. Nechybová: od projektu očekáváme oživení obchodního prostředí v našem městě a 

vybudování logistického centra, které by mohlo získat práci pro mnoho obyvatel Ústí 

nad Labem a okolí 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

      Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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Memorandum o domluvě na výstavbě české stanice Nové 

hedvábné stezky “Belt&Road Czech Station” 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. Memorandum o domluvě na výstavbě české stanice Nové hedvábné stezky 

“Belt&Road Czech Station” s rozsáhlými konzultacemi a společným přispěním 

mezi lidovým vedením města Yiwu v provincii Zhejiang v Čínské lidové republice 

a vedením města Ústí nad Labem v České republice  

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

PaedDr. Květoslava Čelišová             _______________________________________ 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Madar   _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ing. Věra Nechybová 

         primátorka města 


