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Z á p i s 

28. (mimořádné) jednání Rady města Ústí nad Labem 

dne 9. 11. 2017 

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

Omluveni:  MUDr. Jiří Madar 

  

Ověřovatelé zápisu: PaedDr. Květoslava Čelišová 

Pavel Dufek 

 

Zapisovatelka: Kateřina Bartáková, KT 

 

 

Hlasování o programu: 

 

1. Úprava usnesení RM č. 691/17 

Předkládá: Ing. Věra Nechybová, primátorka města 

 

2. Revitalizační projekty – převzetí práv a závazků souvisejících s realizací 

revitalizačních staveb na území jezera Milada 

Předkládá: Ing. Jaroslav Slabý, vedoucí OSR 

 

Hlasování o programu: 4,0,0 

Program byl schválen. 

 

 

1. Úprava usnesení RM č. 691/17 

Předkládá: Ing. Věra Nechybová, primátorka města 

 

Ing. Nechybová -  na základě zjištění, že město již vypsalo veřejnou sbírku za účelem finanční 

pomoci Centru pro ohrožená zvířata při ZOO Ústí nad Labem, navrhujeme změnu 

účelu finanční pomoci 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

693/17 

Úprava usnesení RM č. 691/17 

 
Rada města po projednání 

 

A )  rev oku j e  

1. v usnesení RM č. 691/17 ze dne 8. 11. 2017 bod A) 1. b) a nahrazuje textem: 

a) finanční příspěvek pro Zoologickou zahradu Ústí nad Labem, příspěvkovou  

organizaci na rekonstrukci výběhu pro vydry malé  
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2. Revitalizační projekty – převzetí práv a závazků souvisejících s realizací 

revitalizačních staveb na území jezera Milada 

Předkládá: Ing. Jaroslav Slabý, vedoucí OSR 

 

Ing. Slabý – viz důvodová zpráva 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

694/17 

Revitalizační projekty - převzetí práv a závazků souvisejících 

s realizací revitalizačních staveb na území jezera Milada 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření Smlouvy o převzetí práv a závazků souvisejících s realizací revitalizačních 

staveb na území jezera Milada s Palivovým kombinátem Ústí, s. p.  

B )  uk lád á  

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města  

a) uzavřít smlouvu dle bodu A) tohoto usnesení 

T: 30. 11. 2017 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

PaedDr. Květoslava Čelišová   …………………………………………. 

 

 

 

 

Pavel Dufek      ………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

      Ing. Věra Nechybová 

         primátorka města 


