
Informace o plnění usnesení ZM 

 

Ve volebním období 2014 - 2018 bylo Zastupitelstvem města Ústí nad Labem k dnešnímu dni 

přijato 436 usnesení. 71 usnesení bylo ukládacích a uložilo celkem 92 úkolů, z nichž 79 úkolů 

je splněno, 11 úkolů trvá a 2 úkoly jsou zrušeny. 

 

 

Splněné úkoly uložené usnesením ZM: 

 

     6/14 Změna Jednacího řádu Zastupitelstva města 

   32/14 Vysokorychlostní železnice Praha – Drážďany 

   44/15 Úspory energií ZŠ a MŠ Mateřská škola Vojanova – podání žádosti o 

 dotaci a spolufinancování projektu v rámci Operačního programu Životní 

 prostředí 

   46/15 Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015  - 2020 

   47/15 Monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM Ústí nad Labem:  

 Neštěmice – Sídliště Mojžíř za rok 2014 

   55/15 Monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM Centrum a IPRM Mobilita 

 za rok 2014 

   56/15 Smlouva o poskytnutí dotace – Plavecký areál Klíše – (2 úkoly) 

   65/15 Integrovaná strategie pro uplatnění ITI v Ústecko – chomutovské 

 aglomeraci 

   71/15 Stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR ke Strategii rozvoje města 

 Ústí nad Labem 2015  - 2020 

   86/15 Poskytnutí dotace Spolku Činoherák Ústí 

   87/15 Poskytnutí dotací – kancelář primátora 

   98/15 Poskytnutí  dotací v oblasti kultury 

 102/15 Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2015 

 108/15 Jezero Petri – nabytí pozemků od města Chabařovice 

 112/15 Poskytnutí dotací v oblasti kultury 

 136/15 Zpráva o uplatňování Územního plánu Ústí nad Labem v uplynulém 

 období s návrhem na pořízení Územního plánu Ústí nad Labem z vlastního 

 podnětu – (2 úkoly) 

 138/15 Žádost o dotaci spolku Činoherák Ústí 

 140/15 Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2015 

 162/16 Podání žádostí o dotaci na projekty z Programu reprodukce majetku 113 

 310 Ministerstva práce a sociálních věcí 

 163/16 Integrovaná strategie Ústecko - chomutovské aglomerace a vytvoření 

 Řídicího výboru ITI – (3 úkoly) 

 166/16 Závěrečná monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM  Ústí nad 

 Labem: Neštěmice – Sídliště Mojžíř 

 179/16 Závěrečná monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM Ústí nad Labem 

 - Centrum za rok 2015, Monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM – 

 Mobilita za rok 2015 

 180/16 Podání žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 18 – projekt Rekonstrukce 

 podchodu Kamenný vrch – (2 úkoly) 

 183/16 Poskytnutí dotací v oblasti podpory „Mimořádné akce a události“ a 

 smlouva o poskytnutí dotací v této oblasti 

 185/16 Poskytnutí dotací v oblasti kultury v roce 2016 



 186/16 Poskytnutí  dotací v oblasti nestátních sociálních služeb a služeb blízkých 

 službám sociálním v roce 2016 

 192/16 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 15251873 o poskytnutí podpory ze Státního 

 fondu životního prostředí ČR na akci „Úspory energií ZŠ a MŠ – Mateřská 

 škola Vojanova, Ústí nad Labem“ 

 204/16 Zákaz vjezdu nákladních vozidel do městské části Strážky – petice 

 212/16 Dodatek úvěrové smlouvy s EIB a vzdání se práv – (2 úkoly) 

 213/16 Severočeské divadlo s. r. o. aktualizace společenské smlouvy – (5 úkolů) 

 215/16 Veřejnoprávní smlouva o výkonu některých úkolů řídicího orgánu 

 zprostředkujícím subjektem v rámci implementace Integrovaného 

 regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020 – (2 úkoly) 

 218/16 Stav příprav majetkoprávního vypořádání pozemků v zájmovém území 

 jezera Milada ze strany Statutárního města Ústí nad Labem  

 236/16 Dodatek ke smlouvě o nájmu novinového stánku ze dne 6. 6. 2011 

 249/16 Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání příspěvkových 

 organizací za rok 2015 – (5 úkolů) 

 257/16 Lanová dráha na Větruši – monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti 

 projektu 

 259/16 Schválení změn Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace 

 pro využití nástroje ITI 

 262/16 Schválení smluv o přijetí dotace a Smlouvy o partnerství s finančním 

 příspěvkem – (2 úkoly) 

 266/16 Poskytnutí dotací v oblasti podpory „Mimořádné akce a události“ 

 277/16 Podání žádosti o poskytnutí jednorázové dotace ze státního rozpočtu na 

 rozvoj obce 

 286/16 Změna složení konkursní komise 

 294/16 Poskytnutí dotací v oblasti kultury v roce 2016 

 304/16 Nabytí nemovitostí v ulici Na Nivách – (3 úkoly) 

 323/16 Poskytnutí jednorázové odměny studentům FSE 

 330/16 Podání žádostí o spolufinancování SVS a. s. – „Vaňov – kanalizace a 

 převedení odpadních vod na ČOV Ústí nad Labem“ a „Kanalizace - III. 

 etapa - Brná“ 

 352/16 Smlouva s První certifikační autoritou, a. s. 

 355/16 Poskytnutí dotací v oblasti kultury v roce 2016 

 358/16 Poskytnutí dotací v oblasti podpory „Mimořádné akce a události“ 

 359/16 Dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem v 

 roce 2016 „Mimořádné žádosti o dotace“ – poskytnutí dotace, změna účelu 

 a příjemce“ 

 360/16 Souhlas s realizací akce „Expozice tučňáků“ v Zoologické zahradě Ústí 

 nad Labem, p. o. Rozpočtové opatření OMOŠ a FO – na obnovu objektu 

 „Expozice tučňáků“ v Zoologické zahradě Ústí nad Labem, p. o. – (2 

 úkoly) 

 366/16 Konání sbírky pro Městský útulek pro opuštěná zvířata – Centrum pro 

 zvířata v nouzi při ZOO Ústí nad Labem 

 369/16 Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele 

 Základní školy Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvkové 

 organizace 

 382/16 Nabytí pozemku p. č. 4298/2 v k. ú. Ústí nad Labem formou odkoupení 



 396/17 Poskytnutí dotace společnosti Collegium Bohemicum, o. p. s. v roce 2017 

 399/17 Podání žádostí o dotaci na projekty z Programu 013 310 Rozvoj a obnova 

 materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020 Ministerstva 

 práce a sociálních věcí ČR– (1 úkol – bod C)1.a)) 

 400/17 Změna Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace č. 1 

 413/17 Nabytí, příp. dlouhodobý pronájem nemovitostí v k. ú. Ústí nad Labem 

 425/17 Poskytnutí dotací v oblasti nestátních sociálních služeb a služeb blízkých 

 službám sociálním v roce 2017 

 428/17 Nabídka odkupu akcií – HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r. o. 

 430/17 Žádost o poskytnutí dotace organizaci Veřejný sál Hraničář, spolek na rok 

 2017 

 431/17 Poskytnutí  dotací v oblasti kultury 2017 

 

 

Trvající úkoly uložené usnesením ZM: 

 

   54/15 Dotace – informační materiál o finančních postizích 

 218/16 Stav příprav majetkoprávního vypořádání pozemků v zájmovém území 

 jezera Milada ze strany Statutárního města Ústí nad Labem  

 230/16 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Ústí nad 

 Labem za 1. pololetí roku 2016 

 315/16 Územní plán Ústí nad Labem – informace o průběhu pořizování 

 380/16 Plán udržitelné městské mobility Ústí nad Labem 

 390/16 Souhlas s podáním žádostí ZŠ E. Krásnohorské a ZŠ Stříbrnická o dotaci 

 na projekty v rámci Výzvy č. 47 Infrastruktura základních škol (SLV) 

 399/17 Podání žádostí o dotaci na projekty z Programu 013 310 Rozvoj a obnova 

 materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020 Ministerstva 

 práce a sociálních věcí ČR– (2 úkoly) 

 432/17 Poskytnutí dotace Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem, p. o. 

 v roce 2017 

 434/17 Revokace usnesení ZM č. 390/16 ze dne 12. 12. 2016 

 435/17 Souhlas s financováním projektu ZŠ Mírová podaného v rámci výzvy č. 47 

 Infrastruktura základních škol (SVL) 

 

 

 

Zrušené úkoly uložené usnesením ZM: 

 

 164/16 Podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu "Úspora energií v ZŠ 

 a MŠ Jitřní“ v rámci Operačního programu životního prostředí – usnesení 

 je navrhováno k revokaci v rámci bodu č. 4 

 255/16 Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele 

 Základní školy Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvkové 

 organizace 

 

 

 

 

 



Návrh na usnesení: 

 

Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o plnění usnesení ZM 


