Statutární město Ústí nad Labem
Magistrát města Ústí nad Labem

Usnesení
9. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem
konaného dne 23. 2. 2016
č. 150/16 - 171/16

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

150/16
Plnění usnesení ZM
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem
A) bere na vědomí
1. zprávu o plnění usnesení ZM

151/16
Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1587/3 v k. ú. Klíše
Zastupitelstvo města po projednání
A) neschvaluje
1. bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1587/3 o výměře 21 m2 v k. ú. Klíše včetně
evidované garáže bez čp/če

152/16
Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 389/7 v k. ú. Bukov
Zastupitelstvo města po projednání
A) schvaluje
1. bezúplatné nabytí pozemku p. č. 389/7 o výměře 222 m2 v k. ú. Bukov od státní
organizace Správa železniční dopravní cesty, IČ 70994234, do vlastnictví
Statutárního města Ústí nad Labem

153/16
Smlouva o spolupráci mezi kraji a městy na marketingu produktu
Labská stezka
Zastupitelstvo města po projednání
A) schvaluje
1. uzavření Smlouvy o spolupráci mezi kraji a městy na marketingu produktu Labská
stezka

154/16
Zřízení věcných břemen - služebností „Chabařovice – Jezero
Milada, centrální kanalizace“
Zastupitelstvo města po projednání
A ) s c h v a l u j e v souvislosti s akcí "Chabařovice - Jezero Milada, centrální
kanalizace"
1. zřízení věcných břemen - služebnosti inženýrské sítě kanalizačního vedení ve
prospěch Statutárního města Ústí nad Labem, IČ 00081531 na dobu neurčitou
spočívajících v právu zřízení, provozování, údržby a oprav kanalizačního vedení
včetně příslušenství s tím, že smlouvy o zřízení věcných břemen budou uzavřeny
po geometrickém zaměření stavby, čímž budou přesně vyznačeny rozsahy věcných
břemen, s těmito subjekty
a) Česká republika – Státní pozemkový úřad, IČ 01312774 – služebnost
k pozemkům p. č. 1740/4, 1720/18, 1730/3, 1730/9, 1737/1 v k. ú. Chabařovice
a pozemku p. č. 1018/1 v k. ú. Předlice za jednorázovou úhradu ve výši cca
100 Kč/bm
b) Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
IČ 69797111 – služebnost k pozemkům p. č. 1730/4, 1732 v k. ú. Chabařovice
za jednorázovou úhradu ve výši cca 107 000 Kč bez DPH
c) Česká republika - Palivový kombinát Ústí, s. p., IČ 00007536 – služebnost
k pozemkům p. č. 1722/1, 1720/2, 1730/2, 1736/4 v k. ú. Chabařovice, pozemku
p. č. 1014/151 v k. ú. Předlice, pozemkům p. č. 1070/134, 1070/137, 1070/1,
1817, 1823, 1840, 1915, 1918/3, 1931, 1926/1 v k. ú. Tuchomyšl a pozemku
p. č. 1488/1 v k. ú. Trmice bude zřízena bezúplatně s tím, že po dobu výstavby
bude náhrada za zábory pozemků ve výši 55,- Kč/m2/rok
d) Česká republika - Palivový kombinát Ústí, s. p., IČ 00007536 za účasti
Římskokatolické farnosti – děkanství Most – in urbe, IČ 63124963 a Biskupství
litoměřického, IČ 00445126 – služebnost k pozemkům p. č. 1014/45, 1014/90,
1014/141, 1014/153, 1014/155 v k. ú. Předlice, bude zřízena bezúplatně s tím,
že po dobu výstavby bude náhrada za zábory pozemků ve výši 55,- Kč/m2/rok
e) Česká republika - Správa železniční dopravní cesty, st. o., IČ 70994234 –
služebnost k pozemkům p. č. 1493/24 a 1524/1 v k. ú. Trmice za jednorázovou
úhradu ve výši cca 50 000 Kč bez DPH

f) Ústecký kraj, IČ 70892156, zastoupený příspěvkovou organizací Správa
a údržba silnic Ústeckého kraje, IČ 00080837 – služebnost k pozemku
p. č. 924/1 v k. ú. Předlice za jednorázovou úhradu dle ceníku schváleného
Zastupitelstvem Ústeckého kraje ve výši cca 100 Kč/m2 bez DPH
g) Město Chabařovice, IČ 00556912 – služebnost k pozemkům p. č. 1721/3 a 1734
v k. ú. Chabařovice za jednorázovou úhradu ve výši 12 600 Kč bez DPH
h) Město Trmice, IČ 00674010 – služebnost k pozemkům p. č. 1500/1, 599/1,
1496, 1497, 1495/2 v k. ú. Trmice bude zřízena bezúplatně
i) ČEZ, a. s., IČ 45274649 – služebnost k pozemku p. č. 1529/1 v k. ú. Trmice za
jednorázovou úhradu ve výši cca 1 350 Kč bez DPH
j) Advanced World Transport, a. s., IČ 47675977 – služebnost k pozemku
p. č. 1493/15 v k. ú. Trmice za jednorázovou úhradu ve výši 200 Kč/m2
bez DPH
2. uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen - služebnosti
inženýrské sítě kanalizačního vedení dle bodu A) 1.

155/16
Úplatné nabytí pozemků v k. ú. Lindava
Zastupitelstvo města po projednání
A) neschvaluje
1. úplatné nabytí pozemků p. č. 241 o výměře 418 m2 a p. č. 120/4 o výměře 95 m2
včetně budovy čp. 210, vše v k. ú. Lindava, obec Cvikov, okres Česká Lípa za
celkovou částku 300.000,- Kč

156/16
Opravy místních komunikací a jejich součástí
Zastupitelstvo města po projednání
A) schvaluje
1. odůvodnění veřejné zakázky „Opravy místních komunikací a jejich součástí“
v předloženém znění

157/16
Poskytnutí dotace společnosti Lidé výtvarnému umění, výtvarné
umění lidem, o. p. s. v roce 2016
Zastupitelstvo města po projednání
A) s c h v a l u j e
1. poskytnutí dotace z finančních prostředků rozpočtu roku2016 odboru kultury,
sportu a sociálních služeb, určených na oblast kultury pro společnost Lidé
výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o. p. s. IČ 250 49 011, v celkové výši
500 tis. Kč a následné uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, jejímž účelem je
částečná úhrada nákladů na „výstavní a doprovodný program Galerie Emila Filly na
rok 2016“

158/16
Poskytnutí dotace společnosti Collegium Bohemicum, o. p. s.
v roce 2016
Zastupitelstvo města po projednání
A) s c h v a l u j e
1. poskytnutí dotace z finančních prostředků rozpočtu roku 2016 odboru kultury,
sportu a sociálních služeb, určených na oblast kultury pro společnost Collegium
Bohemicum, o. p. s. IČ 27309231, v celkové výši 800 tis. Kč a následné uzavření
smlouvy o poskytnutí dotace, jejímž účelem je částečná úhrada nákladů spojených
s „celoroční činností Collegia Bohemica, o. p. s.“

159/16
Poskytnutí dotace Severočeské knihovně v Ústí nad Labem, p. o.
v roce 2016
Zastupitelstvo města po projednání
A) s c h v a l u j e
1. poskytnutí dotace z finančních prostředků rozpočtu roku 2016 odboru kultury,
sportu a sociálních služeb, určených na oblast kultury pro Severočeskou vědeckou
knihovnu, příspěvkovou organizaci, IČ 000 83 186, v celkové výši 400 tis. Kč
a následné uzavření smlouvy o poskytnutí dotace jejímž účelem je čátečná úhrada
nákladů na nákup knihovního fondu v roce 2016 pro pobočky „Lidovou knihovnu“
a dětské oddělení, které plní městkou funkci Severočeské vědecké knihovny p. o.

160/16
Poskytnutí dotací v roce 2016 – oblast sportu a Revokace usnesení
č. 140/15 ze dne 2. 12. 2015
Zastupitelstvo města po projednání
A) s c h v a l u j e
1. poskytnutí
dotací
z rozpočtu
roku 2016 odboru kultury,
sportu
a sociálních služeb v oblasti sportu – „Akce mimořádného významu
pro Statutární město Ústí nad Labem“ a následné uzavření smluv s těmito subjekty
takto:
a) ALK s. r. o., IČ: 271 53 681, na akci „All Stars Game 2016“ ve výši 90.000,- Kč
b) Athletic Club Ústí nad Labem o. s., IČ: 270 43 584, na akci „GRAND PRIX
ÚSTÍ NAD LABEM V ATLETICE 2016“ ve výši 150.000,- Kč
c) Mgr. Jan Vácha, RČ: xxxxxx/xxxx, na akci „Cyklozávod jezero Milada 2016“
ve výši 120.000,- Kč
d) SPORTOVNÍ KLUB KAMURA RYU SHOTOKAN, IČ: 661 10 351,
na akci „XXIX. CZECH KARATE OPEN CUP 2016 – GRAND PRIX
KARATE ÚSTÍ N. L.“ ve výši 50.000,- Kč
e) TJ Chemička Ústí nad Labem, IČ: 005 55 061, na akci „Závod dračích lodí –
Den Labe“ ve výši 80.000,- Kč
f) Ústecká freeridová organizace, o. s., IČ: 226 70 238, na akci
„UL – LET 2016“ ve výši 200.000,- Kč
2. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu
a sociálních služeb určených na oblast sportu „Mimořádné žádosti
o dotaci“ a následné uzavření smlouvy s tímto subjektem:
a) Oldřich Koza, RČ: xxxxxx/xxxx, bytem xxxxxxx xx, xxx xx xxxx xxx xxxxx,
na akce „Helsinki International Masters Indoor Beach Volley Tournament,
Master
Beach
Volley
Cap
d′Agde,
Slavanské
země
Cup“
ve výši 50.000,- Kč
B) revokuje
1. usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Labem č. 140/15 ze dne 2. 12. 2015 v bodě
A) odst. 1 písm. l), a to v celém rozsahu

161/16
Koncepce Statutárního města Ústí
tělovýchovy a sportu na léta 2016 -2019

nad

Labem

v oblasti

Zastupitelstvo města po projednání
A) s c h v a l u j e
1. „Koncepci města Ústí nad Labem v oblasti tělovýchovy a sportu na léta
2016 - 2019“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

162/16
Podání žádostí o dotaci na projekty z Programu reprodukce
majetku 113 310 Ministerstva práce a sociálních věcí
Zastupitelstvo města po projednání
A) bere na vědomí
1. informaci o Programu reprodukce majetku „Rozvoj a obnova materiálně technické
základny sociálních služeb“ 113 310 Ministerstva práce a sociálních věcí
B) schvaluje
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Domov pro seniory Dobětice, Šrámkova
3305/38A, Ústí n. L. – Rekonstrukce prádelny“ do Programu dle bodu A) tohoto
usnesení, s odhadovanými celkovými náklady ve výši 4 582,36 tis. Kč vč. DPH
a předpokládaným spolufinancováním ve výši 1 145,59 tis. Kč vč. DPH
2. podání žádosti o dotaci na projekt „Domov pro seniory Severní Terasa, V Klidu
3113/12, Ústí n. L. – Rekonstrukce bytových jednotek“ do Programu dle bodu A)
tohoto usnesení, s odhadovanými celkovými náklady ve výši 2 169,9 tis. Kč
vč. DPH a předpokládaným spolufinancováním ve výši 542,5 tis. Kč vč. DPH
3. podání žádosti o dotaci na projekt „Domov pro seniory a azylový dům, Orlická
2893/1, Ústí n. L. – Rekonstrukce bytových jednotek“ do Programu dle bodu A)
tohoto usnesení, s odhadovanými celkovými náklady ve výši 3 201,5 tis. Kč
vč. DPH a předpokládaným spolufinancováním ve výši 800,4 tis. Kč vč. DPH
4. podání žádosti o dotaci na projekt „Domov pro seniory Krásné Březno, Rozcestí
798/9, Ústí n. L. – Rekonstrukce chodníků v zahradě DPS“ do Programu dle bodu
A) tohoto usnesení, s odhadovanými celkovými náklady ve výši 1 600 tis. Kč
vč. DPH a předpokládaným spolufinancováním ve výši 400 tis. Kč vč. DPH
5. podání žádosti o dotaci na projekt „Domov pro seniory Velké Březno, Klášterní 2,
Velké Březno – Pořízení automobilu pro osoby se sníženou schopností pohybu“ do
Programu dle bodu A) tohoto usnesení, s odhadovanými celkovými náklady ve výši
670,0 tis. Kč vč. DPH a předpokládaným spolufinancováním ve výši 167,5 tis. Kč
vč. DPH
6. podání žádosti o dotaci na projekt „Domov pro seniory Bukov, Za Vozovnou 1,
Ústí n. L. - Pořízení polohovacích lůžek“ do Programu dle bodu A) tohoto usnesení,
s odhadovanými celkovými náklady ve výši 300,0 tis. Kč vč. DPH
a předpokládaným spolufinancováním ve výši 75,0 tis. Kč vč. DPH
C) ukládá
1 . Ing. Věře Nechybové, primátorce města
a) podniknout všechny kroky nutné k podání žádostí o dotaci na projekty dle bodu
B) tohoto usnesení
T: 15. 3. 2016

163/16
Integrovaná strategie Ústecko
a vytvoření Řídicího výboru ITI

-

chomutovské

aglomerace

Zastupitelstvo města po projednání
A) bere vědomí
1. aktuální informace o přípravě Integrované strategie Ústecko-chomutovské
aglomerace a roli nositele Integrované územní investice (ITI)
2. stanovisko Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
k návrhu koncepce Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro
uplatnění nástroje Integrované územní investice
B) k o n s t a t u j e , že
1. podmínky a požadavky vyplývající ze stanoviska dle bodu A) 2. tohoto usnesení
jsou zapracovány v Integrované strategii Ústecko-chomutovské aglomerace
a proces monitoringu a průběžného vyhodnocování vlivu koncepce na životní
prostředí a veřejné zdraví bude rozpracován v interním Operačním manuálu
nositele
C) schvaluje
1. Integrovanou strategii Ústecko-chomutovské aglomerace (IS ÚChA)
2. Prohlášení k posouzení vlivů Integrované strategie Ústecko-chomutovské
aglomerace na životní prostředí a veřejné zdraví v rámci hodnocení SEA
3. vytvoření Řídicího výboru ITI ve složení:
a) 2 zástupci Statutárního města Ústí nad Labem jako nositele ITI
b) 1 zástupce Statutárního města Děčín
c) 1 zástupce Statutárního města Chomutov
d) 1 zástupce Statutárního města Most
e) 1 zástupce Statutárního města Teplice
f) 1 zástupce Ústeckého kraje
g) 1 zástupce za města z aglomerace – Bílina
h) 1 zástupce za obce z aglomerace – Březno
i) 1 zástupce UJEP
j) 1 zástupce Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum (UniCRE)
k) 1 zástupce Asociace nestátních neziskových organizací Ústeckého kraje
l) 1 zástupce Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje
m) 1 zástupce Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova
n) 1 zástupce Agentury pro sociální začleňování
o) 1 zástupce Krajské pobočky Úřadu práce v Ústí nad Labem
p) 1 zástupce odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje
q) 1 zástupce Fakulty životního prostředí UJEP
D) ukládá
1. Ing. Tereze Dostálové, pověřené řízením odboru strategického rozvoje MmÚ
a) předložit Integrovanou strategii Ústecko-chomutovské aglomerace do Výzvy
k předkládání žádostí o podporu strategií Integrovaných územních investic
T: 28. 2. 2016

b) informovat Zastupitelstvo města Ústí nad Labem o rozhodnutí Rady města Ústí
nad Labem bodu E) 1.
T: 22. 6. 2016
2. Ing. Věře Nechybové, primátorce města
a) elektronicky podepsat žádost o podporu strategií Integrovaných územních
investic
T: 28. 2. 2016
E) zmocňuje
1. Radu města Ústí nad Labem
a) ke schválení změn Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace
zapracovaných na základě připomínek řídicích orgánů Operačních programů
vzešlých z oficiálního hodnotícího procesu

164/16
Podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu "Úspora
energií v ZŠ a MŠ Jitřní“ v rámci Operačního programu
životního prostředí
Zastupitelstvo města po projednání
A) schvaluje
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Úspora energií v ZŠ a MŠ Jitřní“ v rámci
19. výzvy Ministerstva životního prostředí v rámci OP ŽP 2014 – 2020
2. spolufinancováním projektu „Úspora energií v ZŠ Jitřní“ ve výši 60% uznatelných
nákladů a 100% neuznatelných nákladů projektu, přičemž celkové náklady projektu
činí 14 285 934,71 Kč vč. DPH
3. předfinancováním projektu dle bodu A) 2. tohoto usnesení v plné výši (tj. 100 %
z celkových nákladů projektu)
B) ukládá
1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města
a) podniknout všechny kroky nutné k podání žádostí o dotaci na projekt dle bodu
A) 1. tohoto usnesení
T: 15. 4. 2016

165/16
Uzavření smluvních vztahů v rámci akce „Rekreační území –
východ“ na jezeře Milada
Zastupitelstvo města po projednání
A ) s c h v a l u j e v souvislosti s akcí "Rekreační území - východ"
1. zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě k pozemkům
parc. č. 1070/64, 1070/85 a 1070/87 v k. ú. Tuchomyšl ve prospěch Statutárního
města Ústí nad Labem, IČ 00081531 se společností ČEZ, a.s., IČ 45274649 na
dobu neurčitou spočívajících v právu zřízení, provozování, údržby a oprav

elektrického vedení včetně příslušenství s tím, že smlouva o zřízení věcného
břemene bude uzavřena po geometrickém zaměření stavby, čímž bude přesně
vyznačen rozsah věcného břemene za jednorázovou úhradu v předpokládané výši
134.764,-Kč s DPH
2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti
inženýrské sítě, se společností ČEZ, a.s., IČ 45274649 dle bodu A) 1.

166/16
Závěrečná monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM Ústí
nad Labem: Neštěmice – Sídliště Mojžíř
Zastupitelstvo města po projednání
A) schvaluje
1. závěrečnou monitorovací zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje
města Ústí nad Labem: Neštěmice – Sídliště Mojžíř za období 1. 1. 2010 30. 12. 2015
B) ukládá
1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města
a) zajistit předložení monitorovací zprávy dle bodu A) tohoto usnesení
Ministerstvu pro místní rozvoj ČR
T: 29. 2. 2016

167/16
Rozpočtová opatření odboru investic a územního plánování
Zastupitelstvo města po projednání
A) s c h v a l u j e
1. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování ve výši
11 900,00 tis. Kč takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce
2015 nižším čerpáním rozpočtových investičních výdajů ve výši
11 900,00 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního
plánování sk. č. 03 ve výši 11 900,00 tis. Kč u akce „Městský stadion –
dokončení bočních tribun A2, A3“
2. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování ve výši
11 419,20 tis. Kč takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce
2015 nižším čerpáním rozpočtových investičních výdajů ve výši
11 419,20 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního
plánování sk. č. 03 ve výši 11 419,20 tis. Kč u akce „Objekt Čelakovského č. p.
806/4 – rekonstrukce ubytovny“

3. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování ve výši
13 740,30 tis. Kč takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce
2015 nižším čerpáním rozpočtových investičních a neinvestičních výdajů ve výši
13 740,30 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního
plánování sk.č. 03 ve výši 13 740,30 tis. Kč u akce „Investiční rezerva OIÚP“

168/16
Návrh odměn předsedům a členům výborů ZM a členům komisí
RM, kteří nejsou členy ZM, za II. pololetí roku 2015
Stanovení odměn od 1. 3. 2016
Zastupitelstvo města po projednání
A) schvaluje
1. vyplacení peněžitých plnění za druhé pololetí roku 2015 dle § 84, odst. 2 písm. u)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, členům výborů zastupitelstva města (dále jen
ZM), kteří nejsou členy ZM dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
2. vyplacení peněžitých darů za druhé pololetí roku 2015 dle § 85 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, předsedům a členům komisí rady města (dále jen RM),
kteří nejsou členy ZM, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
3. v souladu s § 72 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a s nařízením
vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
v platném znění, poskytování měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva
města za výkon funkcí s účinností od 1. 3. 2016 takto:
a) člen ZM
1 897,- Kč
b) člen RM
5 575,- Kč
c) předseda komise RM, výboru ZM
4 189,- Kč
d) člen komise RM, výboru ZM
3 869,- Kč

169/16
Prominutí pokut uložených společnosti M + M servis, s. r. o.
Zastupitelstvo města po projednání
A) neschvaluje
1. žádost společnosti M + M servis, s.r.o. o prominutí pokut
2. žádost společnosti M + M servis, s.r.o. o snížení pokut
3. žádost společnosti M + M servis, s.r.o. o prominutí úroků z prodlení za včasné
nezaplacení jednotlivých pokut

170/16
Zařazení p. p. č. 3456/7 v k. ú. Ústí n. L. do vybraného majetku
Statutárního města Ústí nad Labem
Zastupitelstvo města po projednání
A) odnímá
1. pozemek parc. č. 3456/7 v k. ú . Ústí nad Labem ze svěřeného majetku městského
obvodu Ústí nad Labem – město, a to za předpokladu udělení souhlasu s odnětím
tohoto pozemku ze strany zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město
B) schvaluje
1. převzetí pozemku parc. č. 3456/7 v k. ú. Ústí nad Labem na základě předávacího
protokolu podepsaného zástupci městského obvodu Ústí nad Labem – město na
jedné straně a Statutárního města Ústí nad Labem na druhé straně a zařazení tohoto
pozemku do vybraného majetku města

171/16
Rezignace na funkci člena Rady města
Zastupitelstvo města po projednání
A) bere na vědomí
1. rezignaci Yvety Tomkové na funkci člena Rady města ke dni 23. 2. 2016

MUDr. Jiří Madar
náměstek primátorky

Ing. Věra Nechybová
primátorka města

