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Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města v působnosti Rady města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru ve výši 1 350 tis. Kč takto:   

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru 

v položce finanční rezerva ve výši 1 350 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO - poskytnutí 

neinvestiční dotace pro MO město ve výši 1 350 tis. Kč v položce 

dotace pro MO na zeleň 

 

2. rozpočtové opatření finančního odboru v celkové výši 3 300 tis. Kč takto:   

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu finančního odboru 

v položce investiční rezerva, sk. č. 03 ve výši 3 300 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO ve výši 1 000 tis. Kč, 

sk. č. 03 na realizaci akce „MO město – rozšíření objektu požární 

zbrojnice v k.ú. Božtěšice“  

c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO ve výši 600 tis. Kč, 

sk. č. 03 na realizaci akce „MO město – rekonstrukce objektu  

W. Churchilla na p.p.č. 1830 (ZUŠ Evy Randové)“ 

d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO ve výši 1 700 tis. Kč, 

sk. č. 03 na realizaci akce „MO město – sanace opěrné zdi (Králova 

výšina)“ 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Důvodová zpráva: 
 

 

Dne 28.6.2016 obdržela p. primátorka města Ústí nad Labem (datovou 

schránkou) dopis pana starosty MO město ze dne 23.6.2016, viz. Příloha č. 1, 

kterým žádá o poskytnutí dotace na jednu seč travních porostů v Městském obvodu 

Ústí nad Labem – město, a to dle bodu A) 1 návrhu na usnesení. Zastupitelstvo 

města svým usnesením č. 139/15, ze dne 2.12.2015 schválilo pro rok 2016 

neivestiční dotaci pro MO město na zeleň ve výši 12 400 000,- Kč. Finanční 

prostředky jsou posílány na bankovní účet MO město měsíčně 1/12 schváleného 

rozpočtu. Vzhledem k požadované výši finančních prostředků ve výši 1 350 000,- 

Kč je materiál předkládán Zastupitelstvu města v působnosti RM ke schválení. 

 

Dne 13.9.2016 obdržela p. primátorka města Ústí nad Labem (datovou 

schránkou) dopis pana starosty MO město ze dne 12.9.2016, viz. Příloha č. 2, 

kterým žádá o poskytnutí dotací na akce v Městském obvodu Ústí nad Labem – 

město. Vzhledem k tomu, že v žádosti nebylo přesně specifikováno, zda se jedná o 

opravy nebo rekonstrukce (tzn. provozní nebo investiční výdaje), byl p. starosta 

MO město Ing. Hýbner vyzván paní primátorkou k písemnému upřesnění. Dne 

3.10.2016 obdržel finanční odbor MmÚ osobně od Ing. Kodetové, vedoucí 

ekonomického odboru MO město upřesňující dopis k původní žádosti z 12.9.2016, 

viz. Příloha č. 3. Na základě upřesnění je ZM předkládán bod A) 2. návrhu na 

usnesení na tyto investiční akce: 

- rozšíření požární zbrojnice v k.ú. Božtěšice ve výši 1 000 000,- Kč 

- rekonstrukce objektu W.Churchilla na p.p.č. 1830 (ZUŠ Evy Randové) ve 

výši 600 000,- Kč 

- sanace opěrné zdi (Králova výšina) ve výši 1 700 000,- Kč. 

 

    Oba dopisy pana starosty MO město byly schváleny na mimořádné schůzi 

Rady městského obvodu Ústí nad Labem – město dne 19.9.2016, usn. č. 521, viz. 

Příloha č. 4. 

 

Součástí dopisu ze dne 12.9.2016 byl zároveň odtavec, ve kterém p. starosta 

MO město žádá o investiční finanční prostředky na zakoupení užitkového vozidla 

Multicar ve výši 2 200 000,- Kč. Tento požadavek na užitkové vozidlo nemůže být 

akceptován, jelikož finanční prostředky k tomuto účelu jsou součástí rozpočtu MO 

město v investiční části výdajového rozpočtu, schváleného ZMO ÚL – město, usn. 

č. 10, dne 24.2.2016.  

Zároveň je zmiňována potřeba finančních prostředků na opravy chodníků a 

obnovu dětských hřišť. Ve věci tohoto požadavku je třeba jednotlivé opravy 

specifikovat, předložit konkrétní rozpočet na jejich realizaci včetně vyčíslení, 

v jaké výši MO město požaduje po MmÚ dotaci na jednotlivé opravy.  

Z těchto důvodů nejsou tyto požadavky předmětem tohoto rozpočtového 

opatření. 

 



 
 

 

 

Příloha č. 1 – žádost Městského obvodu město ze dne 23.6.2016 

Příloha č. 2 – žádost Městského obvodu město ze dne 12.9.2016 

Příloha č. 3 – upřesňující dopis Městského obvodu město ze dne 3.10.2016 

Příloha č. 4 – Výpis usnesení č. 521 z mimořádné schůze Rady městského obvodu 

Ústí nad Labem – město, konané dne 19.9.2016 

 

 

 

Pro potřeby NAVISION: 

1 a) z PPR 103/24 

1 b) na PPR 103/838 

2 a) z PPR 103/863 

2 b) na PPR 103/848 

 

 

 

 

 
 


