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39/4Z/19 

SUMF – strategický rámec udržitelné městské mobility  

 
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 

 

A )  s ch va lu j e  

1. přípravnou, analytickou a návrhovou část SUMF – strategický rámec udržitelné 

městské mobility 

2. Akční plán SUMF – strategický rámec udržitelné městské mobility 

B )   ukl ádá   

1. Mgr. Ing. Petrovi Nedvědickému, primátorovi města 

a) předložit Ministerstvu dopravy ČR ke schválení přípravnou, analytickou a 

návrhovou část SUMF – strategický rámec udržitelné městské mobility a akční 

plán SUMF – strategický rámec udržitelné městské mobility 

 

 

 

40/4Z/19 

Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s. r. o. 

 
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 

 
A )  s ch va lu j e  

1. záměr převodu podílu města Ústí nad Labem v obchodní společnosti Tepelné 

hospodářství města Ústí nad Labem s. r. o. 

2. započetí úkonů směřujících k ocenění podílu města Ústí nad Labem v obchodní 

společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s. r. o.  

 

 

 

 



41/4Z/19 

Poskytnutí dotací v oblasti kultury 2019 

 
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 

 
A )  s ch va lu j e  

1. udělení výjimky z „Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2019 

z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“ v ustanovení čl. II odstavec A) 

žadatel: 

a) Marešová Kateřina (IČ 46728309) – akce mimo statutární město Ústí nad Labem 

b) Romano jasnica, spolek (IČ 68974922) – akce mimo statutární město Ústí nad 

Labem 

2. udělení výjimky z „Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2019 

z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“ v ustanovení čl. III: 

a) Kategorie první – Dotace na podporu celoroční kulturní činnosti 

- KULT, spolek (IČ 26602598) – maximální výše požadované dotace 

b) Kategorie druhá – Dotace na realizaci kulturních akcí a projektů 

- Morpheus Art, s. r. o. (IČ 28693787) – maximální výše požadované dotace 

3. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu  

a sociálních  služeb, určených na „podporu celoroční kulturní činnosti“  

a následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto: 

a) Církvická kulturní společnost, z.s. (IČ 27053989) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „Celoroční pořádání koncertů“ ve výši 57.000,- Kč 

b) Dětský sbor Chorea pueri ustensis, z.s. (IČ 04674022) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s činností „Celoroční činnost dětského sboru Chorea pueri 

ustensis, z.s.“ ve výši 60.000,- Kč 

c) Kunfalvi Tibor (IČ 66077311) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 

„Kulturní a společenské akce v Moto Garage Club, Teslova 47, ÚL“ ve výši 

100.000,- Kč 

d) KULT, spolek (IČ 26602598) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 

„Divadelní rozmanitost v Ústí nad Labem“ ve výši 150.000,- Kč 

e) LES DIVOKÝCH SVINÍ z.s. (IČ 26547929) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „SVIŇSKÝ NÁ,LES 2019“ ve výši 40.000,- Kč 

f) Malcherová Věra (IČ 73860255) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Celoroční pravidelný kulturní program Café Max v roce 2019“ ve výši 

52.000,- Kč 

g) Mladá Scéna z.s. (IČ 26558441) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Celoroční činnost divadelního souboru Mladá Scéna z.s.“ ve výši 

140.000,- Kč 

h) Rodinné centrum Slunečník, z.s. (IČ 27026876) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „Kreativní a výtvarná dílna DUHA“ ve výši 59.000,- Kč 

i) Taneční akademie Scenic s.r.o. (IČ 06362044) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „Celoroční činnost baletu TA Scenic“ ve výši 60.000,- Kč 

j) Ústecký dětský sbor, z.s. (IČ 22846361) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Ústecký dětský sbor - sborový zpěv“ ve výši 150.000,- Kč 

k) Vaverková Jolana (IČ 48309788) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Trvalá kulturní činnost v čajovně U Vysmátý žáby“ ve výši 30.000,- 

Kč 



l) Veselá Brná z.s. (IČ 04411307) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Celoroční činnost spolku Veselá Brná“ ve výši 40.000,- Kč 

m) Zralý Jaroslav, Bc. (IČ 86791354) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Celoroční koncertní turné ústecké kapely Hillside - propagace nového 

EP a videoklipu“ ve výši 20.000,- Kč 

4. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu  

a sociálních  služeb, určených na „realizaci kulturních akcí a projektů“  

a následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto: 

a) Bateau z. s. (IČ 1507311) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Life 

and Play IV (2019)“ ve výši 45.000,- Kč 

b) Beneš Martin (IČ 74646290) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Cesta k nám“ ve výši 90.000,- Kč 

c) Beneš Martin (IČ 74646290) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Žena, která uvařila svého manžela“ ve výši 60.000,- Kč 

d) Beneš Martin (IČ 74646290) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Dalibor Janda – narozeninový koncert“ ve výši 60.000,- Kč 

e) CATERING NA RYCHTĚ s. r. o. (IČ 28749901) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Ústecký pivní jarmark malých a rodinných pivovarů“ ve výši 

70.000,- Kč 

f) Culture Line, z. s. (IČ 1989448) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„CULTURE UP 2019“ ve výši 50.000,- Kč 

g) CZECHBLUES z. s. (IČ 27052605) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Střekovské hudební léto“ ve výši 70.000,- Kč 

h) Člověk v tísni, o. p. s. (IČ 25755277) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Jeden svět 2019 v Ústí nad Labem“ ve výši 82.000,- Kč 

i) Dětský sbor Chorea pueri ustensis, z. s. (IČ 4674022) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „Koncert k 10. výročí dětského sboru Chorea pueri 

ustensis“ ve výši 30.000,- Kč 

j) Dětský sbor Chorea pueri ustensis, z. s. (IČ 4674022) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „Dětská opera O Mašince“ ve výši 36.000,- Kč 

k) Dream PRO, s. r. o. (IČ 24265951) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Kroužkofest“ ve výši 41.000,- Kč 

l) Dream PRO, s. r. o. (IČ 24265951) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Andělé pomáhají“ ve výši 45.000,- Kč 

m) KULT, spolek (IČ 26602598) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„KULT dětem“ ve výši 60.000,- Kč 

n) Kušej Pavel (IČ 46730672) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Mácháč – Club tour 2019“ ve výši 90.000,- Kč 

o) Mgr. Kymlička Zdeněk (IČ 13473158) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „V. Střekovská forbína“ ve výši 40.000,- Kč 

p) Marešová Kateřina (IČ 46728309) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Kulturní program na offroad cup Babiny“ ve výši 30.000,- Kč 

q) Morpheus Art, s. r. o. (IČ 28693787) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Hudební setkání 8“ ve výši 150.000,- Kč 

r) Pém Jaroslav (IČ 87075288) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Ústecké slavnosti 2019“ ve výši 90.000,- Kč 

s) Poradna pro integraci, z. ú. (IČ 67362621) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Etnické večery – představování kultur cizinců žijících v Ústí 

n. L. a okolí“ ve výši 66.000,- Kč 

t) RED HILL PRODUCTION, z. s. (IČ 22718761) na částečnou úhradu nákladů 



spojených s akcí „Ústecký Beerfest 2019“ ve výši 61.000,- Kč 

u) Reklama na severu s. r. o. (IČ 28692616) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Rockové legendy v Ústí nad Labem“ ve výši 41.000,- Kč 

v) Romano jasnica, spolek (IČ 68974922) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „15. Různobarevný festival“ ve výši 30.000,- Kč 

w) Spolek výtvarníků a sochařů LAVY, z. s. (IČ 6095461) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „sK-ULpTURA- kulturní projekt spolku LAVY – 2. 

ročník“ ve výši 31.000,- Kč 

x) Ústecká kulturní platforma 98, z. s. (IČ 68298587) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Festival Sudety 2019 – 11. ročník“ ve výši 45.000,- Kč 

y) Vágner Martin (IČ 86934741) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Ústí live!“ ve výši 45.000,- Kč 

z) Vaverková Jolana (IČ 48309788) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Čajů fest 2019“ ve výši 45.000,- Kč 

aa) Bc. Zralý Jaroslav (IČ 86791354) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Hard for cÚLture II“ ve výši 20.000,- Kč  

5. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu  

a sociálních  služeb, určených na „reprezentaci města na akcích krajského, 

republikového nebo mezinárodního charakteru“ a následné uzavření smlouvy  

s těmito subjekty takto: 

a) Dívčí komorní sbor PF UJEP v Ústí nad Labem, z.s. (IČ 44555598) na částečnou 

úhradu nákladů spojených s akcí „FESTIVAL AUGUST - kulturní léto 2019 - 

koncertní zájezd + pracovní soustředění“ ve výši 73.000,- Kč 

b) Ústecký dětský sbor, z.s. (IČ 22846361) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Umělecké turné Ústeckého dětského sboru 2019“ ve výši 70.000,- Kč 

6. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu  

a sociálních  služeb, určených na „akce mimořádného významu pro statutární město 

Ústí nad Labem“ a následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto: 

a) Korbélyi Marek (IČ 65658469) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Promenádní koncerty“ ve výši 155.000,- Kč 

b) nutprodukce, s. r. o. (IČ 28959191) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Cena Pavla Kouteckého – ELBE DOCK 2019“ ve výši 150.000,- Kč 

c) RED HILL PRODUCTION, z. s. (IČ 22718761) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Hudební festival Fírfest 2019“ ve výši 112.000,- Kč 

d) Útulek fest, z. s. (IČ 3655989) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Útulek fest 2019 – osmnáctý ročník benefičního festivalu“ ve výši 100.000,- Kč 

B )  n es ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu  

a sociálních  služeb, určených na „podporu celoroční kulturní činnosti“  

tomuto subjektu: 

a) Červinková Šárka (IČ 04037812) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „PAMPALÁNIE PLNÁ DĚTÍ“ ve výši 100.000,- Kč 

2. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu  

a sociálních  služeb, určených na „realizaci kulturních akcí a projektů“  

těmto subjektům: 

a) Dětský sbor Chorea pueri ustensis, z. s. (IČ 4674022) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s projektem „CD k 10. Výročí vzniku Chorea pueri ustensis“ 

b) RED HILL PRODUCTION, z. s. (IČ 22718761) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s projektem „Hudební festival SklapFest“ 

c) Ústecká kulturní platforma 98, z. s. (IČ 68298587) na částečnou úhradu nákladů 



spojených s akcí „Historické turistické stezky – 1. informační katalog k doposud 

vybádaným skutečnostem souvisejícími s výstavou Historické turistické stezky 

v Severním Polabí“ 

d) Bc. Zralý Jaroslav (IČ 86791354) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s projektem „Nahrávání hudebního videoklipu ´Vision´ ústecké kapely Hillside“ 

 

 

42/4Z/19 

Poskytnutí dotací v roce 2019 v oblasti volnočasových aktivit 

„Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let“ 
 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 

 
A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 

určených na oblast volnočasových aktivit „Celoroční volnočasová činnost dětí 

a mládeže do 18 let“ a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:  

a) Junák – český skaut, středisko Šíp Neštěmice, z. s. (IČ 442 27 892) na částečnou 

úhradu nákladů spojených s činností ve výši 77.200,- Kč 

b) Junák – český skaut, středisko Ústí nad Labem, z. s. (IČ 442 27 094) na částečnou 

úhradu nákladů spojených s činností ve výši 62.725,- Kč 

c) Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Dravci (IČ 706 93 501) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s činností ve výši 105.185,- Kč 

d) YMCA Ústí nad Labem (IČ 265 33 839) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností ve výši 124.485,- Kč 

B) d o p o r u č u j e 

1. Radě města 

a) zapracovat do návrhu rozpočtu města na rok 2020 navýšení tohoto dotačního 

programu 

 

 
43/4Z/19 
Poskytnutí dotací v roce 2019 v oblasti sportu „Akce mimořádného 

významu pro statutární město Ústí nad Labem“  

 
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 

 
A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 

určených na oblast sportu „Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad 

Labem“ a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:  

a) Aeroklub Ústí nad Labem z.s. (IČ 183 81 928) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Ústecké nebe plné letadel 2019“ ve výši 100.000,- Kč 

b) Athletic Club Ústí nad Labem z.s. (IČ 270 43 584) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Grand Prix Ústí nad Labem v atletice 2019“ ve výši 200.000,- 

Kč 



c) CRAZY Production s.r.o. (IČ 283 63 086) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „7. Festival dřeva“ ve výši 100.000,- Kč 

d) FINCORP s.r.o. (IČ 250 28 057) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„50. Mezinárodní taneční festival 2019“ ve výši 300.000,- Kč 

e) Geometry Prague, s.r.o. (IČ 257 16 964) na částečnou úhradu nákladu spojených 

s akcí „RunTour Ústí nad Labem 2019“ ve výši 250.000,- Kč 

f) Městský plavecký klub Ústí nad Labem z.s. (IČ 266 47 567) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „VELKÁ CENA Ústí nad Labem v plavání“ ve výši 

100.000,- Kč 

g) Mgr. Michal Neustupa (IČ 014 95 101) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Milada Run 2019“ ve výši 150.000,- Kč 

h) SK KAMURA RYU SHOTOKAN z.s. (IČ 661 10 351) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „XXXII.CZECH OPEN KARATE CUP 2019“ ve výši 

200.000,- Kč  

i) SPORT UNION, z.s. (IČ 445 54 044) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „51. GRAND PRIX NORTHBOHEMIA karate“ ve výši 200.000,- Kč 

j) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z.s. (IČ 442 26 306) na částečnou 

úhradu nákladů spojených s akcí „50. ročník GRAND PRIX města Ústí nad 

Labem v boxu“ ve výši 200.000,- Kč 

k) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl rychlostní kanoistika p.s. (IČ 057 80 853) 

na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Závod dračích lodí – Den Labe“ 

ve výši 100.000,- Kč 

l) Ústecká freeridová organizace, z.s. (IČ 226 70 238) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „UL-LET 2019“ ve výši 190.000,- Kč 

m) Mgr. Jan Vácha (nar. 1981) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Cyklozávod Milada 2019“ ve výši 110.000,- Kč 

n) Xterra squadra s.r.o. (IČ 273 29 259) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Miladatlon 2019“ ve výši 100.000,- Kč 

B )  n es ch va lu j e   

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 

určených na oblast sportu „Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí 

nad Labem“ a s následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:  

a) BASTA CHEERLEADERS, z.s. (IČ 054 22 698) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „7. BASTA CHEER CUP Ústí n.L.“ ve výši 262.000,- Kč 

b) Ústecká freeridová organizace, z.s. (IČ 226 70 238) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „POHYB dětem“ ve výši 100.000,- Kč 

 

44/4Z/19 

Poskytnutí dotace v oblasti ostatní činnost „Lodní doprava“ 

 
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 
 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 

určených na oblast ostatní činnost „Lodní doprava“ a následné uzavření smlouvy s Ivo 

Jirouškem (IČ 134 73 867) na částečnou úhradu nákladů spojených s projektem 

„Převozní loď Marie – zajištění lodní dopravy na cyklostezce Vaňov – Píšťany - 

Vaňov“ ve výši 200.000,- Kč 

 



 

45/4Z/19 

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o spolupráci mezi statutárním městem 

Ústí nad Labem a Tempo Team Prague s. r. o. – Mattoni 

½ Maraton Ústí nad Labem 

 
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  

1 .  zprávu z předešlého ročníku Mattoni ½ Maraton Ústí nad Labem 2018 

B )  s ch va lu j e  

1.  uzavření Dodatku č. 3 „Smlouvy o spolupořadatelství při zajištění organizace 

Mattoni ½ Maraton Ústí nad Labem 2016“ ve výši 600 tis. Kč 

 
 

46/4Z/19 

Změna Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace 

č. 4 
 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. stav realizace nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace 

B )  s ch va lu j e  

1. změnu Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace č. 4 v rozsahu:  

a) úpravy finančního plánu dle přílohy č. 1 tohoto materiálu 

b) snížení milníkové hodnoty monitorovacího indikátoru 5 53 01 Počet 

podpořených bytů pro sociální bydlení z hodnoty 30 na hodnotu 15 

c) přidání monitorovacích indikátorů 7 40 01 Počet vytvořených parkovacích míst 

s cílovou hodnotou 135, 7 64 01 Počet parkovacích míst pro jízdní kola 

s cílovou hodnotou 32 a 4 11 01 Počet zpracovaných analýz rizik s cílovou 

hodnotou 2 

d) navýšení hodnoty monitorovacího indikátoru 6 00 00 Celkový počet účastníků 

o 240 účastníků 

e) navýšení alokace z Operačního programu Zaměstnanost v opatření 4.1.1 

Podpora zapojení sociálně znevýhodněných osob na trh práce o 8,553 mil. Kč 

a navýšení alokace v opatření 4.2.2 Prevence sociálně patologických jevů o 17 

mil. Kč 

C )  uk lád á  

1. Ing. Pavlovi Tošovskému, náměstkovi primátora města 

a) zajistit předložení změny Integrované strategie Ústecko-chomutovské 

aglomerace č. 4 dle bodu B) do monitorovacího systému ISKP2014+ 

b) zajistit vypořádání případných připomínek řídicích orgánů operačních 

programů vzešlých ze schvalovacího procesu změny Integrované strategie 

Ústecko-chomutovské aglomerace č. 4                                          

 



 

47/4Z/19 

Darování pozemků v k. ú. Božtěšice včetně příslušenství 

 
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 

 
A )  s ch va lu j e  

1. darování:  

a) části pozemku p. č. 455/12 o výměře cca 237 m2 z celkové výměry 247 m2, ostatní 

plocha – jiná plocha 

b) pozemku p. č. 455/14 o výměře 105 m2, ostatní plocha – jiná plocha 

c) pozemku p. č. 455/19 o výměře 94 m2, ostatní plocha – jiná plocha 

d) pozemku p. č. 455/34 o výměře 19 m2, ostatní plocha – jiná plocha 

e) pozemku p. č. 455/37 o výměře 19 m2, ostatní plocha – jiná plocha 

f) pozemku p. č. 455/38 o výměře 20 m2, ostatní plocha – jiná plocha 

g) pozemku p. č. 455/39 o výměře 25 m2, ostatní plocha – jiná plocha 

h) pozemku p. č. 455/40 o výměře 17 m2, ostatní plocha – jiná plocha 

i) pozemku p. č. 456/3 o výměře 214 m2, ostatní plocha – jiná plocha 

j) pozemku p. č. 456/26 o výměře 16 m2, ostatní plocha – jiná plocha 

k) pozemku p. č. 456/27 o výměře 6 m2, ostatní plocha – jiná plocha 

l) pozemku p. č. 456/28 o výměře 19 m2, ostatní plocha – jiná plocha 

v k. ú. Božtěšice včetně staveb komunikací a jejich součástí a příslušenství (zařízení 

veřejného osvětlení) od Františka Škopka, bytem  Ústí nad 

Labem a Jana Škopka, bytem  Ústí nad Labem, do vlastnictví 

statutárního města Ústí nad Labem za podmínky, že stavby komunikací včetně součástí 

a příslušenství budou předány bez závad 

 

 

48/4Z/19 

Darování pozemků v k. ú. Skorotice u Ústí n. L. včetně příslušenství 
 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 

 
A )  s ch va lu j e  

1. darování pozemků:  

a) p. č. 899/237 o výměře 715 m2, ost. plocha - ost. komunikace 

b) p. č. 899/510 o výměře 1 640 m2, ost. plocha - ost. komunikace 

c) p. č. 899/511 o výměře 1 302 m2, ost. plocha - ost. komunikace 

d) p. č. 899/536 o výměře 8 414 m2, ost. plocha - ost. komunikace 

v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem včetně staveb komunikací a jejich součástí 

a příslušenství (zařízení veřejného osvětlení) od pana Petra Ryšavého, bytem  

 Ústí nad Labem, do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem za 

podmínky, že stavby komunikací včetně součástí a příslušenství budou předány bez 

závad 

 

 



49/4Z/19 

Odkoupení pozemku p. č. 634/2 v k. ú. Ústí n. L. od ČD a. s. 

 
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 

 
A )  n es ch va lu j e  

1. odkoupení pozemku p. č. 634/2 o výměře 2 556 m2, ostatní plocha – manipulační 

plocha, k. ú. Klíše, za kupní cenu ve výši 780.000,- Kč od společnosti České dráhy, a. 

s., IČ 709 94 226, do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem 

B )  s ch va lu j e  

1. odkoupení pozemku p. č. 634/2 o výměře 2 556 m2, ostatní plocha – manipulační 

plocha, k. ú. Klíše, za kupní cenu ve výši ceny vynaložených nákladů na převod 

pozemku od společnosti České dráhy, a. s., IČ 709 94 226, do vlastnictví statutárního 

města Ústí nad Labem 

 

 

50/4Z/19 

Prodej části pozemku p. č. 421/16 v k. ú. Klíše 

 
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 

 
A )  s ch va lu j e  

1. prodej části pozemku p. č. 421/16 o výměře 1 m2 v k. ú. Klíše, označené dle 

geometrického plánu č. 1200, 1767 -183/2018 jako pozemek p. č. 421/22,  paní 

Adrianě Jedryskové, bytem  Ústí nad Labem, za těchto 

podmínek: 

a) kupní cena ve výši 1.000,- Kč/m2 bez DPH 

b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy 

c) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem 

 

51/4Z/19 

Poskytnutí  dotací v oblasti nestátních sociálních služeb a služeb 

blízkých službám sociálním v roce 2019 

 
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 

 
A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu  

a sociálních  služeb, určených na „podporu sociálních služeb a služeb blízkých 

službám sociálním“ a následným uzavřením smlouvy s těmito subjekty takto: 

a) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Dům pokojného stáří sv. Ludmily“ ve výši 80 000,-Kč 

b) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Dům pokojného stáří sv. Ludmily – domov se zvláštním režimem“ 

ve výši 82 000,-Kč 



c) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tykadlo“ ve výši 32 000,-

Kč 

d) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Ovečka“ ve výši 62 

000,-Kč 

e) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Centrum služeb pro rodinu Světluška“ ve výši 79 803,-Kč 

f) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Komunitní centrum pro děti Světluška“ ve výši 104 075,-Kč 

g) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Noclehárna Samaritán“ ve výši 122 857,-Kč 

h) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Centrum pomoci Samaritán“ ve výši 172 857,-Kč 

i) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Azylový dům Samaritán“ ve výši 202 857,-Kč 

j) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Terénní programy“ ve výši 146 500-Kč 

k) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle žádosti „Centrum pro rodinu 

Ovečka“ ve výši 33 800,-Kč 

l) OPORA (IČ:63154935), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Pečovatelská služba OPORA“ ve výši 603 000,-Kč 

m) OPORA (IČ:63154935), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Domácí 

hospicová péče OPORA“ ve výši 210 000,-Kč 

n) Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu (IČ:69411239), na částečnou úhradu 

nákladů dle projektu „Denní centrum pro seniory Ústí nad Labem“  

ve výši 125 000,-Kč 

o) Fokus Labe (IČ:44226586), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Odborné 

sociální poradenství“ ve výši 60 000,-Kč 

p) Fokus Labe (IČ:44226586), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Sociálně 

aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením“ ve výši 60 

000,-Kč 

q) Fokus Labe (IČ:44226586), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Sociálně 

terapeutické dílny“ ve výši 290 000,-Kč 

r) Fokus Labe (IČ:44226586), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Sociální 

rehabilitace“ ve výši 280 000,-Kč 

s) Fokus Labe (IČ:44226586), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Sociální 

rehabilitace – Centrum pro duševní zdraví“ ve výši 230 000,-Kč 

t) Fokus Labe (IČ:44226586), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Chráněné bydlení“ ve výši 410 000,-Kč 

u) DRUG-OUT Klub, z.s. (IČ:44554559), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Kontaktní centrum pro drogově závislé“ ve výši 249 500,-Kč 

v) DRUG-OUT Klub, z.s. (IČ: 44554559), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Terénní program“ ve výši 204 500,-Kč 

w) DRUG-OUT Klub, z.s. (IČ: 44554559), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Krajská adiktologická ambulance a poradna pro děti a dorost“ ve výši 

124 000,-Kč 

x) DRUG-OUT Klub, z.s. (IČ: 44554559), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Ambulantní adiktologická služba“ ve výši 117 500,-Kč 



y) WHITE LIGHT I, z.ú. (IČ:64676803), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Ambulantní léčba a poradenství pro osoby ohrožené závislostním 

chováním“ ve výši 83 500,-Kč 

z) WHITE LIGHT I, z.ú. (IČ:64676803), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Terapeutická komunita WHITE LIGHT I pro léčbu osob se 

závislostmi“ ve výši 273 500,-Kč 

aa) WHITE LIGHT I, z.ú. (IČ:64676803), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Následná péče o ex-uživatele drog s podporovaným bydlením“ ve výši 

147 500,-Kč 

bb) Helias Ústí nad Labem, o.p.s. (IČ:27324001), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Osobní asistence u osob s mentálním postižením, s tělesným 

postižením a u osob s poruchou autistického spektra“ ve výši 160 000,- Kč 

cc) Helias Ústí nad Labem, o.p.s. (IČ:27324001), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Denní stacionář Helias“ ve výši 455 000,-Kč 

dd) Agentura Osmý den, o.p.s. (IČ:26667649), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Sociální rehabilitace“ ve výši 80 000,-Kč 

ee) Agentura Osmý den, o.p.s. (IČ:26667649), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Poradna-Agentura Osmý den, o.p.s“ ve výši 20 000,-Kč 

ff) JURTA, o.p.s. (IČ:63778718), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Sociální rehabilitace“ ve výši 55 000,-Kč 

gg) JURTA, o.p.s. (IČ:63778718), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Podpora samostatného bydlení“ ve výši 125 000,-Kč 

hh) JURTA, o.p.s. (IČ:63778718), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Sociálně terapeutické dílny“ ve výši 115 000,-Kč 

ii) Bateau z. s. (IČ:01507311), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Poradenské centrum Bateau – plujeme dál“ ve výši 157 891,-Kč 

jj) Člověk v tísni, o.p.s. (IČ:25755277), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Nízkoprahový klub Nový svět“ ve výši 159 035,-Kč 

kk) Člověk v tísni, o.p.s. (IČ:25755277), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Nízkoprahový klub Mixér“ ve výši 143 519,-Kč 

ll) Člověk v tísni, o.p.s. (IČ:25755277), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ ve výši 218 711,-Kč 

mm) Člověk v tísni, o.p.s. (IČ:25755277), na částečnou úhradu nákladů dle 

          projektu „Terénní sociální práce (terénní programy)“ ve výši 102 000,-Kč 

nn) Člověk v tísni, o.p.s. (IČ:25755277), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s realizací aktivit na podporu rodiny dle projektu „Předškolní kluby Stonožka a 

Stromeček“ ve výši 43 800,-Kč 

oo) Dobrovolnické centrum, z.s. (IČ:70225842), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „SAS pro rodiny s dětmi“ ve výši 133 284,-Kč 

pp) Dobrovolnické centrum, z.s. (IČ:70225842), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle projektu „Dobrovolnické 

mentoringové programy pro děti a mládež v Ústí nad Labem“ ve výši 58 800,-

Kč 

qq) Poradna pro integraci, z. ú. (IČ:67362621), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ ve výši 201 069,-Kč 

rr) Poradna pro integraci, z. ú. (IČ:67362621), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Odborné sociální poradenství“ ve výši 221 500,-Kč 

ss) Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s. (IČ:70100691), na 

částečnou úhradu nákladů dle projektu „Návrat do společnosti“ ve výši 170 000,-

Kč 



tt) Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s. (IČ:26670763), na částečnou 

úhradu nákladů dle projektu „Odborné sociální poradenství“ ve výši 62 857,-Kč 

uu) CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná 

společnost (IČ:26999234), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Sociálně 

aktivizační služba pro rodiny s dětmi“ ve výši 76 298,-  Kč 

vv) CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná 

společnost (IČ:26999234), na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací 

aktivit na podporu rodiny dle projektu „Doučování dětí v rodinách“ ve výši 48 

800,-Kč 

ww) YMCA v Ústí nad Labem (IČ:26533839), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Nízkoprahový klub Orion“ ve výši 86 941,-Kč 

xx) YMCA v Ústí nad Labem (IČ:26533839), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle projektu „Mateřské centrum 

YMCA“ ve výši 28 800,-Kč 

yy) Spirála, Ústecký kraj, z.s. (IČ:68954221), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Intervenční centrum Ústecký kraj – intervenční centra“ ve výši 237 

858,-Kč 

zz) Spirála, Ústecký kraj, z.s. (IČ:68954221), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Centrum krizové intervence – krizová pomoc“ ve výši 467 857,-Kč 

aaa) Spirála, Ústecký kraj, z.s. (IČ:68954221), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Telefonická krizová pomoc – Linka pomoci“ ve výši 182 857,-Kč 

bbb) Spirála, Ústecký kraj, z.s. (IČ:68954221), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Odborné sociální poradenství“ ve výši 95 000,-Kč 

ccc) Spirála, Ústecký kraj, z.s. (IČ:68954221), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle projektu „Šance pro všechny 

– domov bez násilí“ ve výši 53 800,-Kč 

ddd) Hospic sv.Štěpána, z.s. (IČ:65081374), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Odlehčovací služby“ ve výši 15 000,-Kč 

eee) Demosthenes, o.p.s. (IČ:25421018), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Raná péče DEMOSTHENA“ ve výši 150 000,-Kč 

fff) Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s. (IČ:26593661), na 

částečnou úhradu nákladů dle projektu „Osobní asistence“ ve výši 48 000,-Kč 

ggg) Sociální agentura, o.p.s. (IČ:26540495), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Odborné sociální poradenství“ ve výši 109 000,-Kč 

hhh) Sociální agentura, o.p.s. (IČ: 26540495), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením“ ve 

výši 79 000,-Kč 

iii) Sociální agentura, o.p.s. (IČ: 26540495), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Sociální rehabilitace“ ve výši 109 000,-Kč 

jjj) Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje 

(IČ:70942412), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Sociálně aktivizační 

služby pro sluchově postižené Ústí nad Labem“ ve výši 10 000,-Kč 

kkk) Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje 

(IČ:70942412), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Tlumočnické služby 

pro sluchově postižené Ústí nad Labem“ ve výši 25 000,-Kč 

lll) Tyfloservis, o.p.s. (IČ:26200481), na částečnou úhradu nákladů dle  

projektu „Sociální rehabilitace těžce zrakově postižených a kombinovaně 

postižených osob“ ve výši 150 000,-Kč 

mmm) TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s. (IČ:25453629), na částečnou úhradu 

nákladů dle projektu „Průvodcovské a předčitatelské služby“ ve výši 27 121,-Kč 



nnn) TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s. (IČ:25453629), na částečnou úhradu 

nákladů dle projektu „Sociální rehabilitace“ ve výši 28 000,-Kč 

ooo) Ústecký Arcus, z.s. (IČ:44553374), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Odborné sociální poradenství pro uživatele sociální služby 

s onkologickým onemocněním a jejich blízké“ ve výši 89 000,-Kč 

ppp) Centrum podpory zdraví, z.s. (IČ:22608389), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle žádosti „Cepík – zdraví 

životní styl předškolních dětí“ ve výši 63 800,-Kč 

qqq) Rodinné centrum Slunečník, z.s. (IČ:27026876), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle žádosti „Spolu a aktivně“ ve 

výši 38 800,-Kč 

rrr) Kleja, z.s. (IČ:01181491), na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací 

aktivit na podporu rodiny dle žádosti „Předškolní centrum Klíček“ ve výši 24 

360,-Kč 

sss) Kleja, z.s. (IČ:01181491), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Terénní 

program v Ústí nad Labem“ ve výši 160 000,-Kč 

B )  n es ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu  

a sociálních  služeb, určených na „podporu sociálních služeb a služeb blízkých 

službám sociálním“ takto: 

a) Oblastní charita Česká Kamenice (IČ:70818134), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Chráněné bydlení“ 

b) Oblastní charita Česká Kamenice (IČ:70818134), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Sociálně terapeutické dílny“ 

c)  Oblastní charita Česká Kamenice (IČ:70818134), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Podpora samostatného bydlení“ 

d) JIPRO-CASH s.r.o. (IČ:28744349), na částečnou úhradu nákladů dle projektu 

„Domov Potoky-udržení služby“ 

e )  Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje 

(IČ:70942412), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Sociální poradenství 

pro sluchově postižené Ústí nad Labem“ 

 

52/4Z/19 

Zřizovací listiny příspěvkových organizací za oblast sociálních 

služeb  
 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 
 

A )  s ch va lu j e  s účinností od 1. 5. 2019 

1. zřizovací listiny těchto organizací:  

a) Domov pro seniory Chlumec, příspěvková organizace  

b) Domov Velké Březno, příspěvková organizace  

c) Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace  

d) Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace  

e) Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková organizace 

f) Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, příspěvková 

organizace  

g) Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace  

h) Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace 



 

 

53/4Z/19 

Zřizovací listiny základních škol, mateřských škol, DDM a Jeslí 

města Ústí nad Labem 
 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 

 

A )  s ch va lu j e  s účinností od 1. 5. 2019 

1. zřizovací listiny těchto organizací  

a) Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvková organizace  

b) Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková 

organizace 

c) Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková organizace  

d) Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, 

příspěvková organizace 

e) Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvková organizace  

f) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková 

organizace  

g) Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace  

h) Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková 

organizace 

i) Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace  

j) Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace  

k) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvková 

organizace  

l) Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace  

m) Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace  

n) Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace  

o) Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a, příspěvková 

organizace  

p) Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace  

q) Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace  

r) Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková organizace 

s) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková 

organizace  

t) Internátní mateřská škola, Ústí nad Labem, Čajkovského 1475/12, příspěvková 

organizace, 

u) Mateřská škola U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27, 

příspěvková organizace 

v) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Marxova 219/28, příspěvková organizace 

w) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace 

x) Mateřská škola Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, příspěvková 

organizace 

y) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11, příspěvková 

organizace  

z) Mateřská škola Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1, příspěvková 

organizace  

aa) Mateřská škola Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 12/43, příspěvková 



organizace  

bb) Mateřská škola Sluníčko, Ústí nad Labem, J. Jabůrkové 601/1, příspěvková 

organizace  

cc) Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, příspěvková 

organizace  

dd) Mateřská škola Skřivánek, Ústí nad Labem, Stříbrnické nivy 2429/6, 

příspěvková organizace  

ee) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, příspěvková organizace  

ff) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, příspěvková organizace  

gg) Mateřská škola Stříbrníky, Ústí nad Labem, Stříbrnická 3032/6, příspěvková 

organizace  

hh) Mateřská škola Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, příspěvková 

organizace  

ii) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, příspěvková organizace  

jj) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, příspěvková organizace  

kk) Mateřská škola Pomněnka, Ústí nad Labem, Přemyslovců 652/14, příspěvková 

organizace 

ll) Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace  

mm) Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 782/26, příspěvková 

organizace  

nn) Mateřská škola Kytička, Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 313/3b, příspěvková 

organizace  

oo) Mateřská škola Neštěmice, Ústí nad Labem, Mlýnská 385, příspěvková 

organizace  

pp) Mateřská škola Písnička, Ústí nad Labem, Studentská 6, příspěvková organizace  

qq) Mateřská škola Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, příspěvková 

organizace  

rr) Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, příspěvková organizace  

ss) Mateřská škola Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526, příspěvková 

organizace  

tt) Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková 

organizace  

uu) Mateřská škola, Ústí nad Labem, V Zeleni 530/4, příspěvková organizace  

vv) Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 

Ústí nad Labem, příspěvková organizace  

ww) Jesle města Ústí nad Labem, příspěvková organizace 

 

 

 

 

 

54/4Z/19 

Pověření Finančního výboru ZM 
 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 

 

A )  p ov ěřu j e  F in an čn í  v ýbo r  ZM  

1. provedením kontroly hospodaření u příspěvkových organizací města: 

a) Muzeum města Ústí nad Labem, p. o. 

b) Činoherní studio města Ústí nad Labem, p. o. 



 

 

55/4Z/19 

Mattonni ½ Maraton Ústí nad Labem 
 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 

 

A) d o p o r u č u j e 

1. Radě města 

a) vést jednání se společností Tempo Team Prague s. r. o. k získání výhod pro 

občany města Ústí nad Labem v rámci Mattoni 1/2 Maratonu Ústí (sleva na 

startovném pro občany města 30 % - 50 %, speciální závod, případně bonus pro 

občany MO ÚL - město a MO ÚL - Střekov dotčené zábory komunikací) 

 

 

 

 

 

 

           Ing. Věra Nechybová                           Mgr. Ing. Petr Nedvědický 

          náměstkyně primátora                                                        primátor města 

 

 




