
Statutární město Ústí nad Labem 

Magistrát města Ústí nad Labem  

  

 

U s n e s e n í 
 

7. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem 

konaného dne 4. 11. 2019 

č. 81/7Z/19 -  87/7Z/19 

 

================================================================= 

 

 

81/7Z/19 

Severočeské divadlo s. r. o. – poskytnutí dotace 

 
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí neinvestiční dotace z finančních prostředků rozpočtu roku 2019 odboru 

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

Severočeské divadlo s. r. o, IČ 22774289, ve výši 100 tis. Kč určené na opravu 

„Malba diváckých prostor v historické budově divadla (čtyři schodiště z přízemí do 

prvního patra)“ a následné uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 

2. poskytnutím investiční dotace z finančních prostředků rozpočtu roku 2019 odboru 

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

Severočeské divadlo s. r. o., IČ 22774289, ve výši 500 tis. Kč určené na 

„Rekonstrukci sociálních zařízení v diváckých prostorách historické budovy (dámské 

WC)“ 

 

 

82/7Z/19 

Porušení rozpočtové kázně – žádost o prominutí Volejbal Ústí nad 

Labem, z. s. 

 
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 

 
A )  s ch va lu j e  

1. částečné prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, podle  

§ 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Volejbal Ústí nad Labem, 

z. s., IČ: 05612951, na realizaci činnosti „Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 

let – šeky - volejbal“ dle smlouvy o poskytnutí dotace č. SML 1021053, stanoveného 

platebním výměrem č. 11/2019/OKSS ve výši 35.714,- Kč z původně vyměřené 

částky 36.630,- Kč. Konečná výše odvodu za porušení rozpočtové kázně pak činí 

916,- Kč. 

2.  prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně, podle § 22 



odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Volejbal Ústí nad Labem, 

z.s., IČ: 05612951, na realizaci činnosti „Celoroční sportování dětí a mládeže do 

18 let – šeky - volejbal“ dle smlouvy o poskytnutí dotace č. SML 1021053, stanovené 

platebním výměrem č. 12/2019/OKSS v plné výši, tj. 7.876,- Kč 

 

 

83/7Z/19 

Prodej části pozemku p. č. 1930/10 v k. ú. Ústí nad Labem 

 
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 

 
A )  s ch va lu j e  

1 .  převod části pozemku p. č. 1930/10 o výměře 1 m2 v k. ú. Ústí nad Labem formou 

prodeje společnosti Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava, 

IČ  75046962 za těchto podmínek: 

a) prodejní cena ve výši 2.100,- 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 geometrického 

plánu 

 

84/7Z/19 

Nabytí nemovitostí v k. ú. Předlice 
 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 

 
A )  n es ch va lu j e  

1. nabytí nemovitostí - pozemek p. č. 147 o výměře 469 m2 včetně budovy čp. 112 

v k. ú. Předlice za částku 2.800.000,- Kč 

B) u k l á d á 

1. Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora 

a) jednat s prodávajícím o odprodeji za nižší cenu a předložit nabídku zastupitelstvu 

města 

 

85/7Z/19 

Odkoupení nemovitostí v k. ú. Brná nad Labem 

 
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 

 
A )  s ch va lu j e  

1. nabytí pozemků p.č. 921/16, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti č. p. 1023, 

a p. č. 921/31 v k. ú. Brná nad Labem od společnosti  OREA INVEST s. r. o., 

IČ: 25842480, za cenu 5 380 000,-Kč, za podmínek: 



a) ukončení veškerých soudních sporů vedených proti statutárnímu městu Ústí nad 

Labem 

b) nemovitosti nebudou zatížené zástavními právy, ani podobnými závazky 

c) kupní cena bude uhrazena po zápisu nemovitostí na list vlastnictví statutárního 

města Ústí nad Labem  

 

 

86/7Z/19 

Revokace usnesení ZM č. 35/3Z/19 ze dne 18. 2. 2019 

 
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 

 
A )  rev oku j e   

1. usnesení ZM č. 35/3Z/19 ze dne 18. 2. 2019 v úplném znění 

 

 

87/7Z/19 

Závěrečný účet DSO Jezera Milada za rok 2018 

Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO Jezero Milada za rok 

2018 

 
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 

 

A) b ere  n a  v ědo mí  

1. závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Jezera Milada za rok 2018 v předloženém 

znění bez výhrad 

2. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 v předloženém znění se 

závěrem „nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 

Sb.)" 

 
 

 

 

 

 

           Ing. Věra Nechybová                           Mgr. Ing. Petr Nedvědický 

          náměstkyně primátora                                                      primátor města 

 


