Statutární město Ústí nad Labem
Magistrát města Ústí nad Labem

Usnesení
5. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem
konaného dne 17. 6. 2019
č. 56/5Z/19 – 68/5Z/19
=================================================================

56/5Z/19
SUMF – Strategický rámec udržitelné městské mobility
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) schvaluje
1. přípravnou, analytickou a návrhovou část SUMF – strategický rámec udržitelné
městské mobility v upravené verzi
2. Akční plán SUMF – strategický rámec udržitelné městské mobility v upravené
verzi
B) ukládá
1. Mgr. Ing. Petrovi Nedvědickému, primátorovi města
a) předložit Ministerstvu dopravy ČR ke schválení přípravnou, analytickou
a návrhovou část SUMF v upravené verzi – strategický rámec udržitelné
městské mobility a akční plán SUMF v upravené verzi – strategický rámec
udržitelné městské mobility

57/5Z/19
Odkoupení areálu UJEP - Hoření 3083/13 v k. ú. Ústí nad Labem
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem
A) schvaluje
1. odkoupení:
a) pozemku p. č. 4373/10 o výměře 5 708 m2, ostatní plocha, jiná plocha
b) pozemku p. č. 4894/3 o výměře 2 100 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
c) pozemku p. č. 4894/4 o výměře 662 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
d) pozemku p. č. 4894/5 o výměře 3 221 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
e) pozemku p. č. 4895/2 o výměře 3 953 m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je
stavba: Severní Terasa, č. p. 3083, občanská vybavenost
f) pozemku p. č. 4895/3 o výměře 600 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
g) pozemku p. č. 4895/4 o výměře 342 m2, ostatní plocha, jiná plocha
h) pozemku p. č. 4895/5 o výměře 391 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
i) pozemku p. č. 4895/6 o výměře 327 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
vše v k. ú. Ústí nad Labem za kupní cenu ve výši 61.000.000,- Kč od Univerzity Jana

Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČ 445 55 601 do vlastnictví statutárního
města Ústí nad Labem
2. zdroj financování odkoupení nemovitostí vyjmenovaných v bodě A) 1. takto:
statutární město Ústí nad Labem uhradí
a) v r. 2019 20 mil. Kč z přebytku hospodaření r. 2018, nyní rezervovaných na
nepředvídané výdaje (výdaje na soudní spory apod.)
b) v r. 2020 20 mil. Kč z investiční rezervy ve střednědobém výhledu rozpočtu
c) v r. 2021 21 mil. Kč z investiční rezervy ve střednědobém výhledu rozpočtu
3. rozpočtové opatření k nákupu nemovitostí vyjmenovaných v bodě A) 1. k úhradě
v r. 2019 takto:
a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ – zapojení volných prostředků ve výši 20
000 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu ODM, sk. č. 03 o částku
20 000 tis. Kč na inv. akci „Nákup nemovitých věcí - areál UJEP Hoření 3083/13“

58/5Z/19
Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad
Labem za rok 2018
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem
A) zjišťuje, že
1. hospodaření statutárního města Ústí nad Labem skončilo za rok 2018 přebytkem
takto:
a) celkové příjmy města po konsolidaci ve výši 2 121 219,95 tis. Kč
b) celkové výdaje města po konsolidaci ve výši 2 050 500,41 tis. Kč
c) vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši 70 719,54 tis. Kč vyrovnává oblast
financování
2. hospodaření Magistrátu města Ústí nad Labem skončilo za rok 2018 přebytkem takto:
a) celkové příjmy MmÚ ve výši 2 034 989,34 tis. Kč
b) celkové výdaje MmÚ ve výši 1 962 850,41 tis. Kč
z toho: převody mezi statutárním městem a jeho městskými obvody –
konsolidace ve výši 137 772,16 tis. Kč (dotace z prostředků MmÚ)
c) vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši 72 138,93 tis. Kč vyrovnává oblast
financování
3. celkový výsledek hospodaření vytvořený v hlavní činnosti MmÚ v roce 2018 činil
291 134 478,59 Kč, z toho k 23. 4. 2019 (po jednání ZM a RM) do rozpočtu roku
2019 činí volné zdroje 82 931,47 tis. Kč viz příloha usnesení č. 1
výsledek hospodaření z vedlejší hospodářské činnosti dle účetnictví MmÚ za rok 2018
činí 20 278 052,21 Kč
B) bere na vědomí
1. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města Ústí nad Labem,
IČ: 00081531 za rok 2018 provedenou Krajským úřadem Ústeckého kraje
předkládanou zastupitelům v příloze č. 2 důvodové zprávy
2. údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů statutárního města Ústí nad Labem –
Magistrát za rok 2018 a vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu
kraje a městským obvodům
C) schvaluje
1. závěrečný účet s celoročním hospodařením za rok 2018 s výhradou, týkající se chyb

a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního
města Ústí nad Labem za rok 2018
2. přijatá opatření k odstranění chyb a nedostatků dle Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření statutárního města Ústí nad Labem za rok 2018, uvedená v části 12.
důvodové zprávy - „Přezkoumání hospodaření statutárního města Ústí nad Labem za
rok 2018“
3. rozpočtové opatření v celkové výši 87 521,07 tis. Kč takto:
a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ - zapojení volných prostředků ve výši
82 931,47 tis. Kč
b) zapojení volných prostředků z VHČ do příjmové části rozpočtu, tř. 4 ve výši
4 589,60 tis. Kč v položce převody z vlastních fondů hospodářské činnosti
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO MmÚ ve výši 17 931,47 tis.
Kč v položce finanční rezerva
d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO MmÚ, sk. č. 03 na inv. akci
Investiční rezerva ve výši 4 589,60 tis. Kč
e) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu ODM, sk. č. 01 na inv. akci Rozvoj
areálu Corso a areálu Větruše – PD ve výši 5 000 tis. Kč
f) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu ODM, sk. č. 01 na inv. akci
Projektové práce na akce ODM ve výši 1 000 tis. Kč
g) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM ve výši 9 000 tis. Kč
v položce Údržba a opravy místních komunikací (mosty)
h) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ ve výši 5 000 tis. Kč
v položce Rezerva – spolufinancování p.o. ze sociální oblasti
i) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 03 na inv. akci ZOO
– investiční rezerva ve výši 10 000 tis. Kč
j) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ - odd. provozně technické
ve výši 19 000 tis. Kč v položce Oprava a údržba, z toho na akce:
- MŠ Svádov – oprava střechy-statické narušení ve výši 2 400 tis. Kč
- ZŠ Vojnovičova, ZŠ E. Krásnohorské, ZŠ a MŠ SNP, ZŠ Stříbrnická – oprava
podlah v tělocvičnách v celkové výši 7 260 tis. Kč
- ZŠ Mírová, ZŠ Vojnovičova, MŠ Zvoneček – oprava střech v celkové výši
7 260 tis. Kč
- ZŠ Rabasova – oprava 6 ks sociálních zařízení ve výši 2 080 tis. Kč
k) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ - odd. ekonomiky
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz
Městským službám Ústí nad Labem, p. o. ve výši 3 000 tis. Kč na pokrytí nákladů
v Městských lázní
l) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. č. 03 na inv. akci
Venkovní areál Plavecké haly Klíše ve výši 10 000 tis. Kč
m) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. č. 01 na inv. akci Posílení
bytového fondu - PD ve výši 3 000 tis. Kč
4. finanční vypořádání města Ústí nad Labem za rok 2018 dle přílohy usnesení č. 1
D) schvaluje
1. účetní závěrku statutárního města Ústí nad Labem za rok 2018 dle přílohy č.
1a) až 1e) důvodové zprávy s tím, že účetní výsledek hospodaření k 31. 12. 2018 ve
výši 108 573 593,90 Kč zůstane nerozdělen na účtu 432 – výsledek hospodaření
předcházejících účetních období

59/5Z/19
Rozpočtové opatření finančního odboru - proúčtování daně
z příjmů města
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření finančního odboru na proúčtování daně z příjmů právnických
osob za město Ústí nad Labem za zdaňovací období r. 2018 ve výši 67 115,03 tis. Kč
takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 1 o částku 67 115,03 tis. Kč v položce daň
z příjmů právnických osob za obec
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku
67 115,03 tis. Kč v položce daně (daň z příjmů právnických osob)

60/5Z/19
Poskytnutí dotace v oblasti sportu 2019 - Sportovní klub policie
Sever Ústí nad Labem, z. s.
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem
A) schvaluje
1 . zvýšení poskytnuté dotace z finančních prostředků rozpočtu roku 2019 odboru
kultury, sportu a sociálních služeb, určených na oblast sportu „Akce mimořádného
významu pro statutární město Ústí nad Labem“ pro subjekt Sportovní klub policie
Sever Ústí nad Labem, z. s. (IČ 442 26 306), ve výši 100 tis. Kč na celkovou výši
dotace 300 tis. Kč a následné uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace,
jejímž účelem je částečná úhrada nákladů spojených s akcí „50. ročník GRAND
PRIX města Ústí nad Labem v boxu“

61/5Z/19
Poskytnutí dotace Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem v roce 2019
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem
A) schvaluje
1. poskytnutí dotace z rozpočtu odboru kultury, sportu a sociálních služeb, určených na
oblast kultury v roce 2019 pro Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem (IČ 44555601), v celkové výši 350 tis. Kč a následné uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace jejíž účelem je částečná úhrada nákladů na projekt „Podpora
aktivit UJEP významných pro město Ústí nad Labem v roce 2019“ takto:
a) Historický atlas měst – svazek Ústí nad Labem ve výši 102 tis. Kč
b) Univerzita třetího věku UJEP v Ústí n. L. – Exkurze 2019 ve výši 49 tis. Kč
c) Aktivity Vědecké knihovny UJEP 2019 ve výši 49 tis. Kč
d) Akce k výročí 30 let Sametové revoluce a 770 let od první zmínky o městu ve
výši 150 tis. Kč

62/5Z/19
Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2019 – Mimořádné žádosti
o dotace
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem
A) s c h v a l u j e
1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu a sociálních služeb
určených na oblast sportu – Mimořádné žádosti o dotaci – Podpora sportovních klubů
a jednot na pokrytí zvýšených provozních výdajů a následné uzavření smlouvy
s těmito subjekty takto:
a) Městský plavecký klub Ústí nad Labem z. s., IČ: 266 47 567,
na „Úhrada zvýšených nákladů za pronájem plavecké haly Klíše“
ve výši 350.000,- Kč
b) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl plavání p. s., IČ: 057 81 191,
na „Úhrada zvýšených nákladů za pronájem PA Klíše“ ve výši 350.000,- Kč
c) USK PROVOD z. s., IČ: 183 81 375, na „Pokrytí zvýšených provozních nákladů
na Městském stadionu 2019“ ve výši 105.000,- Kč

63/5Z/19
Mistrovství České republiky v požárním sportu – poskytnutí
dotace
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem
A) s c h v a l u j e
1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu a sociálních služeb
určených na oblast ostatní činnosti a následné uzavření smlouvy s tímto subjektem
takto:
a) Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, IČ: 708 86 300, na akci „Mistrovství
České republiky v požárním sportu“ ve výši 300.000,- Kč

64/5Z/19
Změna Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace
č. 5
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem
A) b e r e n a v ě d o m í
1. zahájení přípravy nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace na programové
období 2021-2027
B) schvaluje
1. změnu Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace č. 5 v rozsahu:
a) navýšení alokace z Operačního programu Zaměstnanost v opatření 4.1.1 Podpora
zapojení sociálně znevýhodněných osob na trh práce o 8,135 mil. Kč a zapojení

této částky do roku 2022 finančního plánu Integrované strategie Ústeckochomutovské aglomerace
b) navýšení hodnoty monitorovacího indikátoru 6 00 00 Celkový počet účastníků o
hodnotu 27 a monitorovacího indikátoru 6 26 00 Účastníci, kteří získali
kvalifikaci po ukončení účasti o hodnotu 11
C) ukládá
1. Ing. Pavlovi Tošovskému, náměstkovi primátora města
a) zajistit předložení změny Integrované Ústecko-chomutovské aglomerace č. 5 dle
bodu B) do monitorovacího systému ISKP2014+
b) zajistit vypořádání případných připomínek řídicích orgánů operačních programů
vzešlých ze schvalovacího procesu změny Integrované strategie Ústeckochomutovské aglomerace č. 5.

65/5Z/19
Směna částí pozemků p. č. 730/1 a 742/1 v k. ú. Ústí nad Labem
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem
A) schvaluje
1. bezúplatnou směnu části pozemku p. č. 730/1 o výměře cca 24 m2 v k. ú. Ústí nad
Labem ve společném jmění manželů MUDr. Jany a MUDr. Petra Sudkových, oba
Chlumec, za část pozemku p. č. 742/1 o výměře cca
262 m2 v k. ú. Ústí nad Labem ve vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem za
podmínky, že náklady spojené s převody uhradí manželé Sudkovi

66/5Z/19
Nabytí pozemků p. č. 4815/3, 4835/1 a 8 v k. ú. Ústí nad Labem
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem
A) neschvaluje
1 . nabytí pozemků p. č. 4835/1 o výměře 1117 m2, p. č. 4815/3 o výměře 322 m2 a p. č.
4835/8 o výměře 676 m2, vše v k. ú. Ústí nad Labem za částku 400,- Kč/m2 od
současných majitelů jako celku

67/5Z/19
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s. - Smlouva o vnesení
nepeněžitého příplatku mimo základní kapitál
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem
A) schvaluje
1. uzavření Smlouvy o vnesení nepeněžitého příplatku mimo základní kapitál se
společností Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., IČ: 250 13 891

68/5Z/19
Fotbalový klub Ústí nad Labem, a. s.
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem
A) s c h v a l u j e
1. prodej Fotbalového klubu Ústí nad Labem, a. s., IČ: 272 74 055 za těchto podmínek:
a) posílení vlastního kapitálu společnosti ze strany investora
b) zajištění dostatku finančních prostředků na financování úhrady případných
opakovaných ztrát v příštích letech formou záruky
c) zajištění a pokračování spolupráce s FK Ústí nad Labem – mládež,
z. s., IČ: 270 48 128 – podíl na zabezpečení podmínek udržitelnosti výchovy
a růstu mládeže, zajištění přechodu z dorosteneckého věku do dospělé kategorie
(„A“ mužstvo, případně „B“ mužstvo v katastru města Ústí nad Labem),
organizace a zajištění uplatnění výstupních ročníků ve vlastních a ostatních
klubech dle hierarchie České Fotbalové Ligy (ČFL), Divize, Krajské a Okresní
soutěže v rámci platné legislativy Fotbalové asociace České republiky (FAČR)
a Ligové Fotbalové Asociace (LFA)
d) zachování a plnění licenčních podmínek FAČR pro profesionální soutěže LFA
v souladu s „Koncepcí statutárního města Ústí nad Labem v oblasti tělovýchovy
a sportu“
e) převzetí veškerých platných smluvních vztahů a závazků
f) propagace a prezentace statutárního města Ústí nad Labem
g) pokračování a rozvoj obchodních, marketingových aktivit a konceptu společenské
odpovědnosti Fotbalového klubu Ústí nad Labem, a. s
h) v rámci rozvoje ženského fotbalu začlenění ženských a dívčích týmů do struktur
Fotbalového klubu Ústí nad Labem, a. s. v případě úpravy legislativy FAČR
i) pokračování a rozvoj spolupráce s veřejnými institucemi (město, kraj,
ministerstva)
2. úplatný převod 750 (sedmsetpadesát) kusů listinných kmenových akcií na jméno na
nabyvatele: Ing. Jiří Hora, MBA, nar.
, bytem
, Bílina ve výši 1.000,- Kč za celý balík akcií
3. nabyvateli splátkový kalendář na úhradu „Zápůjčky peněz“ Fotbalového klubu Ústí
nad Labem a. s., IČ: 272 74 055 ve výši 3.500.000,- Kč, s roční splátkou
ve výši 500.000,- Kč, se splatností 7 let

Ing. Věra Nechybová
náměstkyně primátora

Mgr. Ing. Petr Nedvědický
primátor města

