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126/15 

Informace o plnění usnesení ZM 

 
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 

 

A) b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o plnění usnesení ZM 

 

127/15 

Rozpočtové opatření ke zreálnění investiční části výdajového 

rozpočtu a příjmové části rozpočtu u akcí IPRM v roce 2015 

  
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření k zreálnění investiční části výdajového rozpočtu u akcí IPRM  

v roce 2015 v celkové výši 73 934,70 tis. Kč takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu - Rozvojové investice, skupina 

č. 05 o celkovou částku 73 934,70 tis. Kč u akce IPRM Mobilita takto: 

- Elektronický odbavovací systém   59 434,70 tis. Kč 

- Inteligentní zastávky     14 500,00 tis. Kč 

b) snížení rozpočtu v položce čerpání úvěru u KB a.s, tř. 8 – financování o částku 

73 934,70 tis. Kč (což je zdrojové krytí u výdajů – předchozí bod a) 

2. rozpočtové opatření k zreálnění investiční části výdajového rozpočtu v roce 2015 

v celkové výši 4 684 tis. Kč takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu – Projektové práce, skupina č. 01 

o celkovou částku 668 tis. Kč takto: 

- Mateřské školy – rozšíření kapacit PD  228 tis. Kč 

- Kanalizace Svádov II. etapa    344 tis. Kč 

- Rekonstrukce podchodu Kamenný Vrch    96 tis. Kč 

b) snížení investiční části výdajového rozpočtu – Investice do rekonstrukce majetku 

města, skupina č. 03 o částku 3 412 tis. Kč u inv. akce Mateřské školy – 

rozšíření kapacit 



c) snížení investiční části výdajového rozpočtu - Rozvojové investice, skupina 

č. 05 o celkovou částku 604 tis. Kč takto: 

- Kanalizace Brná III. etapa-PD-dotace KÚ  555 tis. Kč 

- Kanalizace Svádov II. etapa      49 tis. Kč 

d) snížení v položce změna stavu na účtech MmÚ, tř. 8 – financování o celkovou 

částku 4 684 tis. Kč (zdrojové krytí u předchozích výdajů pod bodem a) až c) 

3. rozpočtové opatření v příjmové části rozpočtu ve výši 56 446 tis. Kč takto: 

a) snížení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 56 446 tis. Kč v položce ostatní 

přijaté transfery-investiční (očekávané inv. dotace na akce IPRM) 

b) snížení rozpočtu v položce splátky revolvingového úvěru u KB a. s., tř. 8 – 

financování o částku 56 446 tis. Kč 

 
 

128/15 

Delegování a navržení osob do obchodních společností 

s majetkovou účastí města Ústí nad Labem  

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  ruš í  

I .  delegování na valnou hromadu společnosti, ve smyslu § 84, odstavec 2, písmeno f), 

zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění takto: 

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

a )  Ing. Josef Zikmund, primátor města 

b )  v případě nepřítomnosti primátora města – Martin Hausenblas, MBA, 

náměstek primátora 

2 .  AVE Ústí nad Labem s.r.o. 

a )  Ing. Josef Zikmund, primátor města 

b) v případě nepřítomnosti primátora města – Martin Hausenblas, MBA, 

náměstek primátora 

3. Severočeská vodárenská společnost a.s. 

a) Ing. Josef Zikmund, primátor města 

b)   v případě nepřítomnosti primátora města – Pavel Štěpař, radního města 

4. Ústecká letecká, s.r.o. 

a) Ing. Vít Mandík, primátor města 

b) v případě nepřítomnosti primátora města – Bc. Jan Řeřicha 

5. HYDROLABE, s.r.o. 

a) Ing. Vít Mandík, primátor města 

b) v případě nepřítomnosti primátora města – Bc. Jan Řeřicha 

B) d e l e g u j e 
II. na valnou hromadu společnosti, ve smyslu § 84, odstavec 2, písmeno f), zákona 

č. 128/2000 Sb., v platném znění takto: 

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

a) primátora/primátorku města Ústí nad Labem 

b) v případě nepřítomnosti primátora/primátorky města 1. náměstka/                 

1. náměstkyni primátora/primátorky 

2. AVE Ústí nad Labem s.r.o. 

a) primátora/primátorku města Ústí nad Labem 

 



b) v případě  nepřítomnosti primátora/primátorky města 1. náměstka/ 

1. náměstkyni primátora/primátorky 

3. Severočeská vodárenská společnost a.s. 

a) primátora/primátorku města Ústí nad Labem 

b) v případě  nepřítomnosti primátora/primátorky města 1. náměstka/ 

1. náměstkyni primátora/primátorky 

4. Ústecká letecká, s.r.o. 

a) primátora/primátorku města Ústí nad Labem 

b) v případě  nepřítomnosti primátora/primátorky města 1. náměstka/ 

1. náměstkyni primátora/primátorky 

5. HYDROLABE s.r.o. 

a) primátora/primátorku města Ústí nad Labem 

b) v případě  nepřítomnosti primátora/primátorky města 1. náměstka/ 

1. náměstkyni primátora/primátorky 

C) n av rhu j e  

I. ve smyslu § 84, odstavec 2, písmeno g), zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění 

odvolání zástupců města z orgánů obchodních společností takto: 

1. z funkce člena dozorčí rady společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad 

Labem takto: 

a) Ing. Petr Schneider 

b) Ing. Aleš Smutný 

II. ve smyslu § 84, odstavec 2, písmeno g), zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění 

zástupce města do orgánů obchodních společností takto: 

1. do funkce člena dozorčí rady společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad 

Labem takto: 

a) Zdeněk Putna, nar. xx. x. xxxx 

b) Vlastimil Doucha, nar. xx. x. xxxx 

2. do funkce člena dozorčí rady společnosti AVE Ústí nad Labem takto: 

a) Mgr. Jan Tvrdík, nar. xx. x. xxxx 

b) František Minárik, nar. xx. x. xxxx 

c) Mgr. Lenka Jaremová, nar. xx. x. xxxx 

D) rev oku j e  

1. usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Labem ze dne 2. 3. 2015 č. 37/15 v bodě A) 

odst. 6. 

 

129/15 

Projekt „Revitalizace území: Rekreační území – východ“ - žádost 

o úhradu nákladů na realizaci díla na jezeře Milada dle Koncepce 

řešení ekologických škod  

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A) b ere  n a  v ědo mí  

1. směrnici Meziresortní komise k řešení ekologických zátěží v rámci odstraňování 

starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních 

společností v Ústeckém a Karlovarském kraji 
 

 

 



B )  s c h v a l u j e  

1 .  podání žádosti o úhradu nákladů spojených s realizací díla na odstranění 

ekologických škod Revitalizace území: „Rekreační území – východ“ 

2 .  realizaci díla na odstranění ekologických škod Revitalizace území: „Rekreační 

území – východ“ a se závazky obce související s realizací díla: 

a )  Statutární město Ústí nad Labem se zavazuje k součinnosti se zadavatelem 

a dodavatelem prací 

b )  Statutární město Ústí nad Labem se zavazuje k převzetí díla, včetně nových 

movitých věcí a nemovitostí a tzv. součástí věci, podle §  505 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, po jeho dokončení do svého vlastnictví 

c )  Statutární město Ústí nad Labem se zavazuje vrátit poskytnutou úhradu nákladů 

na realizaci díla v případě, že dílo (část přesahující rozsah Koncepce řešení 

ekologických škod) nebude realizovat v celém rozsahu 

d )  postup města v součinnosti s těžební společností (Palivový kombinát Ústí nad 

Labem, s. p.) u projektu nacházejícího se na zájmovém území těžební 

společnosti 

e )  dodržení všech základních kritérií Směrnice meziresortní komise k řešení 

ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních 

společností v Ústeckém a Karlovarském kraji 

 

130/15 

Bezúplatné nabytí části pozemku p. č. 116/1 v k. ú. Všebořice  

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. bezúplatné nabytí části pozemku p. č. 116/1 označeného dle GP č. 1232-051/2015 

jako pozemek p. č. 116/3 o výměře 142 m
2
 v k. ú. Všebořice z vlastnictví 

Ústeckého kraje formou darovací smlouvy do majetku Statutárního města Ústí nad 

Labem za předpokladu, že nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem 

nemovitosti včetně geometrického plánu 

 

 

131/15 

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 529/12 k. ú. Vaňov od ÚZSVM  

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. nabytí pozemku p. č. 529/12 o výměře 278 m
2
 v k. ú. Vaňov formou bezúplatného 

převodu od České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

IČ 69797111 do vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem  
2. Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci 

č. 68/U/Ge/2015 dle bodu A)1. 

 

 

 



132/15 

Nabytí ¼ podílu pozemkové parcely č. 2148/3 v k. ú. Ústí nad 

Labem – Park Republiky  

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  nabytí ¼ podílu pozemkové parcely č. 2148/3 o výměře 3914 m
2
 v k. ú. Ústí nad 

Labem do vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem formou odkoupení od 

společnosti Dům kultury města Ústí nad Labem s.r.o. v likvidaci, IČ 47780436, 

jejímž jediným společníkem je Statutární město Ústí nad Labem, za cenu dle 

znaleckého posudku ve výši 538 175,- Kč s tím, že kupní cena se stane součástí 

likvidačního zůstatku, který bude po ukončení likvidace společnosti převeden 

Statutárnímu městu Ústí nad Labem jako jedinému společníku   

 

133/15 

Úplatné nabytí pozemku p. č. 955 v k. ú. Předlice  

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1 .  úplatné nabytí pozemku p. č. 955 o výměře 1588 m
2
 v k. ú. Předlice 

 

 

134/15 

Nabytí pozemku p. č. 3652/40 v k. ú. Střekov formou odkoupení 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1 .  nabytí pozemkové parcely č. 3652/40 o výměře 874 m
2
 v k. ú. Střekov od manželů 

Josefa a Ing. Šárka Valových do vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem 

formou odkoupení za kupní cenu ve výši cca 286 tis. Kč 

 

135/15 

Prodej části p. p. č. 2570 k. ú. Ústí n. L. – Policie ČR  

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  převod části pozemkové parcely č. 2570 o výměře cca 80 m
2
 v k. ú. Ústí nad 

Labem podél budovy č. p. 899 na Lidickém náměstí formou prodeje 

České republice, příslušnost hospodařit s majetkem státu Krajské ředitelství policie 

Ústeckého kraje, IČ 75151537 za kupní cenu ve výši min. 750,- Kč/m
2
, tj. celkem 

cca 60.000,- Kč za těchto podmínek: 



a )  úprava fasády bude konzultována s oddělením hlavního architekta 

b )  využití musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad Labem 

c )  nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem včetně geometrického plánu 

d )  bezdlužnost žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem 

 

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  

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  zprávu o uplatňování Územního plánu Ústí nad Labem v uplynulém období 

2 .  pořízení Územního plánu Ústí nad Labem z vlastního podnětu (ve smyslu § 44 

písm. a) Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

ve znění pozdějších předpisů) 

3 .  ukončení pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem, jejíž pořízení bylo 

schváleno Usnesením č. 428/14 na základě rozsudku soudu o zrušené části 

územního plánu 

4 .  ukončení pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem, jejíž pořízení bylo 

schváleno Usnesením č. 429/14 na základě rozsudku soudu o zrušené části 

územního plánu 

5. ukončení pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem, jejíž pořízení bylo 

schváleno Usnesením č. 430/14 na základě rozsudku soudu o zrušené části 

územního plánu 

6. ukončení pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem, jejíž pořízení bylo 

schváleno Usnesením č. 431/14 na základě rozsudku soudu o zrušené části 

územního plánu 

7. ukončení pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem, jejíž pořízení bylo 

schváleno Usnesením č. 432/14 na základě rozhodnutí krajského úřadu 

o přezkumu 

8. ukončení pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem, jejíž pořízení bylo 

schváleno Usnesením č. 433/14 na základě rozhodnutí krajského úřadu 

o přezkumu 

9. ukončení pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem, jejíž pořízení bylo 

schváleno Usnesením č. 434/14 na základě rozhodnutí krajského úřadu 

o přezkumu 

10. ukončení pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem, jejíž pořízení bylo 

schváleno Usnesením č. 476/14 na základě rozhodnutí krajského úřadu 

o přezkumu 

B )  uk lád á  

1 .  Ing. Evě Šartnerové, vedoucí odboru rozvoje města 

a )  v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 pís. a), Stavebního zákona ve znění 

pozdějších předpisů zahájit činnosti spojené s pořízením Územního plánu 

Ústí nad Labem 

b )  informovat průběžně na jednáních Zastupitelstva města o postupu pořizování 

Územního plánu Ústí nad Labem 



137/15 

Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu 

„Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem“ v rámci 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání  

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  podání žádosti o dotaci na projekt „Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad 

Labem“ v rámci výzvy 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání z OP VVV 

s předpokládanými celkovými náklady (způsobilými výdaji) ve výši 

30 000,00 tis. Kč 

2 .  spolufinancování projektu „Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem“ 

min. ve výši 5% z celkových způsobilých výdajů projektu 

3 .  s tím, že ZŠ Anežky České, ZŠ Stříbrnická, ZŠ Hlavní a Člověk v tísni, o. p. s. 

budou partnery s finančním příspěvkem 

 

138/15 

Žádost o dotaci spolku Činoherák Ústí  

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. poskytnutí dotace z finančních prostředků Statutárního města Ústí nad Labem 

z rozpočtu roku 2015 spolku Činoherák Ústí IČ: 028 16 091, ve výši 500 tis. Kč na 

„podporu aktivit a programů ve veřejném sálu Hraničář“ 

B) zmo cňu j e  

1. vedoucí OŠKSS 

a) k podpisu vyrozumění o neschválení dotace dle bodu A) tohoto usnesení 

C) uk lád á  

1. vedoucí OŠKSS 

a) rozeslat vyrozumění dle bodu B) tohoto usnesení 

 

 

139/15 

Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2016  

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. důvodovou zprávu podrobně popisující jednotlivé části návrhu rozpočtu pro rok 

2016 s tím, že rozpočet je navržený jako přebytkový ve výši 137 697 tis. Kč 

(rozdíl příjmů a výdajů) 

B )  s ouh l as í  

1 .  s  celkovými příjmy v rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrát pro rok 2016 

ve výši 1 496 779,80 tis. Kč 



2 .  s celkovými výdaji v rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrát pro rok 2016 

ve výši 1 359 082,80 tis. Kč takto: 

a )  neinvestiční část výdajového rozpočtu ve výši 1 201 213,80 tis. Kč, z toho: 

- neinvestiční výdaje bez dotací pro MO a bez úroků  1 074 038,80 tis. Kč 

- dotace městským obvodům     114 970 tis. Kč 

- úroky z úvěrů        12 205 tis. Kč 

b) investiční část výdajového rozpočtu ve výši 157 869 tis. Kč 

3. s oblastí financování v celkové výši -137 697 tis. Kč takto: 

a) splátky úvěrů                                   -221 145 tis. Kč 

b) změna stavu na bank. účtech MmÚ    83 448 tis. Kč 

C )  s ch va lu j e  

1 .  rozpočet města Ústí n. L. pro rok 2016 dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění dle příloh usnesení č. 1 až 4  

D )  zmo cňu j e  

1 .  Radu města Ústí nad Labem 

a )  v souladu se zákonem č. 128/00 Sb., § 102, odst. 2 písm. a) o obcích v platném  

znění, schvalovat jednotlivá rozpočtová opatření do výše 5 mil. Kč takto: 

-  zvýšení výdajové části rozpočtu MmÚ nad schválený rozpočet ze skutečně 

dosažených příjmů 

-  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu MmÚ 

b )  v souladu se zákonem č. 128/00 Sb., § 102, odst. 2 písm. a) o obcích v platném 

znění, schvalovat rozpočtová opatření i nad limit 5 mil. Kč z důvodu zvýšení 

výdajové části rozpočtu MmÚ, a to zapojením přijatých účelových prostředků 

 

140/15 

Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2015  

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2015 odboru školství, kultury, sportu  

a sociálních služeb určených na oblast „Podpora celoročního sportování dětí  

a mládeže do 18 let“ – navýšení v celkové výši 417.968,- Kč a následné uzavření 

dodatků k již uzavřeným dotačním smlouvám s jednotlivými subjekty takto: 

a) TJ Chemička Ústí nad Labem, IČ: 005 55 061 ve výši 53.630,- Kč 

b) Aerobic Junior Club Ivany Mrňákové Ústí nad Labem, o. s., IČ: 265 27 537 

ve výši 16.089,- Kč 

c) Athletic Club Ústí nad Labem o. s., IČ: 270 43 584 ve výši 9.515,- Kč 

d) BK SLOVAN Ústí nad Labem, IČ: 226 05 797 ve výši 7.439,- Kč 

e) FK ČESKÝ LEV Neštěmice, IČ: 692 91 969 ve výši 26.642,- Kč 

f) Florbal Ústí, z. s., IČ: 014 95 615 ve výši 31.832,- Kč 

g) Gymnastický sportovní klub Ústí nad Labem, IČ: 442 23 609 ve výši 8.650,- Kč 

h) Judo Ústí nad Labem, z. s., IČ: 228 85 064 ve výši 6.747,- Kč 

i) Judo Vyhlídka Ústí n/L o. s., IČ: 445 54 087 ve výši 7.785,- Kč 

j) MĚSTSKÝ PLAVECKÝ KLUB ÚSTÍ NAD LABEM, IČ: 266 47 567  

ve výši 24.912,- Kč 

k) Radka Bandasová, JUNIOR, IČ: 402 22 837 ve výši 11.591,- Kč 

l) Sbor dobrovolných hasičů Svádov, IČ: 650 82 371 ve výši 6.055,- Kč 

 



m) SPORTOVNÍ KLUB KAMURA RYU SHOTOKAN, IČ: 661 10 351  

ve výši 14.705,- Kč 

n) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem, občanské sdružení,  

IČ: 442 26 306 ve výši 16.435,- Kč 

o) SPORT UNION, o. s., IČ: 445 54 044 ve výši 24.393,- Kč 

p) TENIS CLUB Ústí nad Labem, IČ: 183 80 514 ve výši 9.688,- Kč 

q) TJ Mojžíř, IČ: 445 52 521 ve výši 12.110,- Kč 

r) TJ Skorotice, IČ: 442 26 292 ve výši 11.764,- Kč 

s) Tělocvičná jednota Sokol Ústí nad Labem, IČ: 004 82 129 ve výši  

27.507,- Kč 

t) Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem, IČ: 442 26 110 ve výši    

19.722,- Kč 

u) TJ Střekov, o. s., IČ: 005 27 033 ve výši 11.937,- Kč  

v) TJ Svádov - Olšinky, IČ: 183 82 991 ve výši 5.363,- Kč 

w) TJ Vaňov, z. s., IČ: 005 24 701 ve výši 6.055,- Kč 

x) TK Severní Terasa, IČ: 024 45 905 ve výši 7.439,- Kč 

y) USK PROVOD, z. s., IČ: 183 81 375 ve výši 32.005,- Kč 

z) Universitní sportovní klub Slávie, IČ: 445 52 319 ve výši 7.958,- Kč 

B )  n es ch va lu j e  

1 .  poskytnutí dotace z finančních prostředků rozpočtu roku 2015 odboru školství, 

kultury, sportu a sociálních služeb určených na oblast sportu – „Ostatní mimořádné 

žádosti a akce handicapovaných sportovců“ tomuto subjektu: 

a) Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem, IČ: 442 26 110, na „Výměnu 

podlahové krytiny sportovní haly TJ Spartak Ústí nad Labem“ ve výši   

439.478,- Kč 

2 .  poskytnutí dotace z finančních prostředků rozpočtu roku 2015 odboru školství, 

kultury, sportu a sociálních služeb určených na oblast sportu – „Mimořádné akce 

a události“ tomuto subjektu: 

a) „SK Brná, o. s.“, IČ: 270 40 968, na „Opravu vjezdu kabin SK Brná“ ve výši 

100 tis. Kč 

C )  zmo cňu j e  

1 .  PhDr. Janu Müllerovou, PhD., vedoucí OŠKSS 

a )  k podpisu vyrozumění jednotlivým subjektům dle bodu B) tohoto usnesení 

D )  uk lád á  

1 .  PhDr. Janě Müllerové, PhD., vedoucí OŠKSS 

a )  rozeslat vyrozumění dle bodu B) tohoto usnesení jednotlivým subjektům 

 

141/15 

Poskytnutí dotací – preferované sporty 2016  

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A) s c h v a l u j e 

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2016 odboru volnočasových aktivit a sociálních 

služeb určených na oblast sportu „Preferované sporty“ v celkové výši 24,1 mil. Kč 

a následné uzavření smluv s těmito subjekty takto: 

a) FK Ústí nad Labem – mládež, o. s., IČ: 270 48 128 ve výši 4 000 tis. Kč 

b) Fotbalový klub Ústí nad Labem, a. s., IČ: 272 74 055 ve výši 2 300 tis. Kč 

c) HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM, IČ: 442 27 116 ve výši 5 000 tis. Kč 



d) HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r. o., IČ: 032 61 255 ve výši 2 300 tis. Kč 

e) Basketbalový klub Ústí nad Labem, IČ: 148 66 714 ve výši 2 000 tis. Kč 

f) BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N. L., a. s., IČ: 250 05 758 ve výši  

2 500 tis Kč 

g) SK VOLEJBAL Ústí nad Labem – mládež, IČ: 266 32 217 ve výši  

2 000 tis. Kč 

h) SK VOLEJBAL Ústí nad Labem – dospělí, IČ: 266 32 217 ve výši  

2 500 tis. Kč 

i) Florbal Ústí, z. s. - mládež, IČ: 014 95 615 ve výši 1 000 tis. Kč 

j) Florbal Ústí, z. s. - dospělí, IČ: 014 95 615 ve výši 500 tis. Kč 
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Navýšení poskytnuté dotace společnosti Collegium Bohemicum, 

o. p. s.  

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb 

a finančního odboru ve výši 400 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 

400 tis. Kč v položce finanční rezerva 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu 

a sociálních služeb; oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb, o částku 400 tis. Kč v položce Ostatní činnost – Collegium Bohemicum 

o. p. s. 

2. navýšení dotace o částku 400 tis. Kč a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 

o poskytnutí dotace SML 1017340 z rozpočtu roku 2015 odboru školství, kultury, 

sportu a sociálních služeb, určených na oblast kultury pro společnost Collegium 

Bohemicum, o. p. s., IČ 273 09 231, v celkové výši 400 tis. Kč a následné uzavření 

smlouvy na „spolufinancování celoroční činnosti obecně prospěšné společnosti 

Collegium Bohemicum“ 

3. poskytnutí bezúročné zápůjčky společnosti Collegium Bohemicum o. p. s. ve výši 

1 075 290,- Kč na úhradu odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně 

vyměřeného Finančním úřadem pro Ústecký kraj se splatností zápůjčky do 

31. 12. 2020, a následovné uzavření smlouvy po předchozím odsouhlasení 

uzavírající bankou 

B)  žá dá  

1 .  správní radu společnosti Collegium Bohemicum o. p. s. 

a )  aby se na svém nejbližším jednání zabývala odpovědností konkrétních osob ve 

věci sankcí (odvod a penále vyměřených Collegiu Bohemicu o. p. s. Finančním 

úřadem pro Ústecký kraj, a to výsledku zjištěných závěrů informovala 

jednotlivé zakladatele společnosti 

 

 

 

 



143/15 

Smlouvy o poskytnutí dotací uzavíraných mezi Statutárním 

městem Ústí nad Labem a příjemci dotací v oblastech podpory 

sportu, kultury a sociálních služeb 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A) s ch va lu j e  

1. znění  smluv  a   následně  jejich  uzavření   mezi  poskytovatelem  a  příjemci 

dotací na  základě usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Labem  

o  schválení poskytnutí dotace 

 

 

144/15 

Úprava zřizovací listiny Zoologické zahrady Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizace – zatím nahlášený název 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  s účinností od 1. 1. 2016 

1 .  úpravu zřizovací listiny Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizace v upraveném znění 

 

 

145/15 

Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 Ústí nad Labem – 

ustanovení odpovědného politika realizace projektu  

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí   

1 .  ustanovení MUDr. Jiřího Madara, náměstka primátorky města Ústí nad Labem  

a) odpovědným politikem Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Ústí nad 

Labem 

 

 

146/15 

Návrh člena dozorčí rady Severočeského divadla s. r. o.  

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. odstoupení Mgr. Petra Vlasáka z člena dozorčí rady Severočeského divadla s. r. o. 



B )  s ch va lu j e  

1. návrh na jmenování níže uvedeného zástupce do dozorčí rady Severočeského 

divadla s.r.o., ve smyslu § 84, odstavec 2, písmeno g) zákona 128/2000 Sb., 

v platném znění takto: 

b) Yveta Tomková, narozena xx. xx. xxxx, bytem xxxxxxxx xxx, xxxx xxx xxxxx 
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Změna ve složení FV ZM 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí                     

1. rezignaci Ing. Libora Turka, Ph.D. na člena finančního výboru ZM ke dni 

30. 11. 2015 

B) v o l í     

1. Ing. Víta Kleina, Ph.D., nar. x. xx. xxxx 

a) do funkce člena finančního výboru ZM 
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Revokace usnesení - oblast kultury 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  rev oku j e  

1. usnesení č. 112/15 v bodě A), odst. 1) písm. d) ze dne 23. 9. 2015 
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Oblast sportu – Dodatek č. 1 Judo Ústí nad Labem, z. s. 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. dodatek č. 1 - prodloužení termínu vyúčtování poskytnuté dotace spolku Judo 

Ústí nad Labem, z. s., IČ: 228 85 064 do 31. 12. 2015 a prominutí 60 denní lhůty 

pro podání žádosti o prodloužení vyúčtování 

 

 

 

 

 

            MUDr. Jiří Madar                                             Ing. Věra Nechybová 

         náměstek primátorky                                             primátorka města 

 

 


