Statutární město Ústí nad Labem
Magistrát města Ústí nad Labem

Usnesení
6. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem
konaného dne 16. 9. 2019
č. 69/6Z/19 – 80/6Z/19
=================================================================

69/6Z/19
Poskytnutí zápůjčky Tenis clubu Ústí nad Labem, z. s.
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem
A) schvaluje
1. poskytnutí úročené zápůjčky spolku Tenis club Ústí nad Labem, z. s.,
IČ: 183 80 514, na dofinancování stavby tenisové haly, ve výši 4 200 tis. za
následujících podmínek:
a) poskytnutí zápůjčky do 30 dnů od podpisu smlouvy
b) splatnost zápůjčky do 31. 12. 2029
c) výše úrokové sazby 3,00 % p. a.
d) splatnost úroků ke dni 31. 12. 2029
e) sjednání zástavního práva k vybudované hale

70/6Z/19
Poskytnutí dotací v roce 2019 v oblasti sportu „Cyklistické akce
pořádané subjekty na podporu cyklistiky“
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem
A) schvaluje
1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu a sociálních služeb,
určených na oblast sportu „Cyklistické akce pořádané subjekty na podporu cyklistiky“
a následné uzavření smlouvy s jednotlivými subjekty takto:
a) Bicykl Team Ústí nad Labem z. s. (IČ 061 60 964) na částečnou úhradu nákladů
spojených s akcí „ÚSTECKÝ POHÁR HORSKÝCH KOL – ÚSTÍ MTB CUP
2019“ ve výši 60.000,- Kč

71/6Z/19
Poskytnutí dotace v oblasti sportu 2019 – SPORT UNION, 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“ SPORT UNION, z. s. (IČ 445 54
044), o částku 50 tis. Kč na celkovou výši dotace 250 tis. Kč a následné uzavření
dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace, jejímž účelem je částečná úhrada nákladů
spojených s akcí „51. GRAND PRIX NORTHBOHEMIA karate“

72/6Z/19
Collegium Bohemicum, o. p. s. - žádost o navýšení dotace na rok
2019
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 kultury pro společnost
Collegium Bohemicum, o. p. s., IČ 27309231, o částku 150 tis. Kč na celkovou
výši dotace 1 250 tis. Kč a následné uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí
dotace, jejímž účelem je částečná úhrada nákladů na činnost „Collegium
Bohemicum, o. p. s. – celoroční provoz“

73/6Z/19
Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o. p. s. – žádost
o navýšení dotace na rok 2019
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 kultury pro společnost Lidé
výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o. p. s., IČ 25049011, o částku
100 tis. Kč na celkovou výši dotace 600 tis. Kč a následné uzavření dodatku ke
smlouvě o poskytnutí dotace, jejímž účelem je částečná úhrada nákladů na „Výstavní
a doprovodný program Galerie Emila Filly“

74/6Z/19
Dodatek č. 1 k zřizovací listině Domov Velké Březno, příspěvkové
organizace
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem
A) schvaluje
1. znění dodatku č. 1 zřizovací listiny Domov Velké Březno, příspěvkové organizace ze
dne 24. 4. 2019, kterým se s účinností od 1. 1. 2020 vyjímá z hlavního účelu
a předmětu činnosti organizace sociální služba domovy pro seniory

75/6Z/19
Darování pozemků vč. staveb garáží v k. ú. Ústí nad Labem
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem
A) schvaluje
1. nabytí pozemku p. č. 350/3 o výměře 21 m2, zastavěná plocha a nádvoří, včetně na
něm jako jeho součást situované stavby garáže bez čp/če v k. ú. Ústí nad Labem,
formou darování od manželů Zdeňka a Jany Číhalových, bytem
Ústí nad Labem, do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem
2. nabytí pozemku p. č. 350/7 o výměře 20 m2, zastavěná plocha a nádvoří, včetně na
něm jako jeho součást situované stavby garáže bez čp/če v k. ú. Ústí nad Labem,
formou darování od paní Dagmar Friedlové, bytem
Chlumec, do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem
3. nabytí pozemku p. č. 350/9 o výměře 20 m2, zastavěná plocha a nádvoří, včetně na
něm jako jeho součást situované stavby garáže bez čp/če v k. ú. Ústí nad Labem,
formou darování od manželů Josefa a Lieselotte Najbrtových, bytem
Chabařovice, do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem
4. nabytí pozemku p. č. 350/10 o výměře 20 m2, zastavěná plocha a nádvoří, včetně na
něm jako jeho součást situované stavby garáže bez čp/če v k. ú. Ústí nad Labem,
formou darování od paní Mileny Kušnírové, bytem
Ústí nad
Labem, do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem
5. nabytí pozemku p. č. 351/4 o výměře 19 m2, zastavěná plocha a nádvoří, včetně na
něm jako jeho součást situované stavby garáže bez čp/če v k. ú. Ústí nad Labem,
formou darování od manželů Pavola a Stanislavy Hanuskových, bytem
Ústí nad Labem, do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem
6. nabytí pozemku p. č. 351/5 o výměře 20 m2, zastavěná plocha a nádvoří, včetně na
něm jako jeho součást situované stavby garáže bez čp/če v k. ú. Ústí nad Labem,
formou darování od manželů Ing. Petra a Jaroslavy Vlčkových, bytem
Trmice, do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem
7. nabytí pozemku p. č. 351/6 o výměře 19 m2, zastavěná plocha a nádvoří, včetně na
něm jako jeho součást situované stavby garáže bez čp/če v k. ú. Ústí nad Labem,

formou darování od paní Jany Moravcové, bytem
Ústí nad
Labem, do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem
8. nabytí pozemku p. č. 351/7 o výměře 19 m2, zastavěná plocha a nádvoří, včetně na
něm jako jeho součást situované stavby garáže bez čp/če v k. ú. Ústí nad Labem,
formou darování od pana Vladimíra Procházky, bytem
Ústí
nad Labem, do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem
9. nabytí pozemku p. č. 351/2 o výměře 20 m2, zastavěná plocha a nádvoří, včetně na
něm jako jeho součást situované stavby garáže bez čp/če v k. ú. Ústí nad Labem,
formou darování od paní Dany Adamcové, bytem
Stebno, do
vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem

76/6Z/19
Prodej pozemku p. č. 4850/2 v k. ú. Ústí nad Labem
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem
A) schvaluje
1. prodej pozemku p. č. 4850/2 o výměře 57 m2 v k. ú. Ústí nad Labem státnímu podniku
Povodí Ohře, IČ 708 89 988, za těchto podmínek:
a) kupní cena ve výši 5.000,- Kč
b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy
c) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem

77/6Z/19
Prodej pozemku p. č. 929/2 v k. ú. Předlice
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem
A) schvaluje
1 . převod pozemku p. č. 929/2 o výměře 640 m2 v k. ú. Předlice formou prodeje
společnosti AAS czech s. r. o., Žďár 62, 403 34 Velké Chvojno, IČ 28487711 za
těchto podmínek:
a) prodejní cena ve výši 600,- Kč/m2
b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy
c) funkční využití předmětného pozemku musí být v souladu s Územním plánem
Ústí nad Labem
d) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti včetně znaleckého
posudku
e) účastník bere na vědomí, že v případě nebude-li prodej realizován odstoupením
od záměru účastníkem, propadne kauce v celé výši ve prospěch města

78/6Z/19
Změna Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace
č. 6
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem
A) b e r e n a v ě d o m í
1. stav přípravy nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace na programové období
2021-2027
B) schvaluje
1. změnu Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace č. 6 v rozsahu:
a) navýšení alokace z Operačního programu Zaměstnanost v opatření 4.1.1 Podpora
zapojení sociálně znevýhodněných osob na trh práce o 16,69 mil. Kč,
b) ponížení alokace z Operačního programu Životní prostředí v opatření 2.1.1
Sanace ekologických zátěží na funkčně podvyužitých plochách o 60 mil. Kč,
c) navýšení hodnoty monitorovacího indikátoru 6 00 00 Celkový počet účastníků o
hodnotu 200
C) ukládá
1. Ing. Pavlovi Tošovskému, náměstkovi primátora města
a) zajistit předložení změny Integrované strategie Ústecko-chomutovské
aglomerace č. 6 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. 6

79/6Z/19
Poskytnutí návratné finančních
organizacím z oblasti školství

výpomoci

příspěvkovým

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) schvaluje
1. poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 253 tis. Kč a uzavření Smlouvy
o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi zřizovatelem statutárním městem Ústí
nad Labem a Mateřskou školou Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17,
příspěvkovou organizací, na předfinancování projektu „Přírodní zahrada Zvoneček“
s vrácením finančních prostředků nejpozději do 30. 6. 2021
2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši
253 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku 253 tis. Kč
v položce Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – poskytnutí investiční
návratné finanční výpomoci, sk. č. 05 ve výši 253 tis. Kč Mateřské škole
Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, příspěvkové organizaci
na předfinancování projektu „Přírodní zahrada Zvoneček“

3. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši
7 676,09 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 05 o částku
7 676,09 tis. Kč u akce „Investiční příspěvek pro ZŠ Mírová – propojení ICT
a jazyků v systému moderního vzdělávání“
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – poskytnutí investiční
návratné finanční výpomoci, sk. č. 05 ve výši 7 676,09 tis. Kč Základní škole
Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvkové organizaci na předfinancování
projektu „Propojení ICT a jazyků v systému moderního vzdělávání“
B) zmocňuje
1. PhDr. Janu Müllerovou, PhD., vedoucí OMOŠ
a) k podpisu smlouvy dle bodu A)1 tohoto usnesení

80/6Z/19
Kancelář architektury města
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem
A) b e r e n a v ě d o m í
1. předložený materiál “Koncepce zřízení Kanceláře architektury města Ústí nad
Labem”
B) p o v ě ř u j e
1. Ing. arch. Jana Hroudu, zastupitele města
a) dopracováním předložené koncepce „Kanceláře architektury města“
o alternativu interní formy městského architekta a předložení této dopracované
koncepce na jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dle usnesení ZM
č. 23/3Z/19
T: do 16. 12. 2019

Ing. Věra Nechybová
náměstkyně primátora

Mgr. Ing. Petr Nedvědický
primátor města

