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108/9Z/20 

Změna ve složení Rady města Ústí nad Labem 

 
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 

 

A) b e r e   n a   v ě d o m í  
1. rezignaci Ing. Evy Fialové na funkci členky Rady města Ústí nad Labem k datu 21. 2. 

2020 

B) v o l í 
dle ust. § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 

právních předpisů  

1. Evu Novákovou  

a) členkou Rady města Ústí nad Labem 

 

 

109/9Z/20 

Ústí nad Labem-Vaňov-Opěrná zeď-oprava kotev - podání žádosti 

o dotaci 

 
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 

 
A) b e r e   n a  v ě d o m í 

1. informaci o výzvě č. 143 Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní – průběžná 

výzva v rámci Operačního programu Životní prostředí a podmínky Operačního 

programu Životní prostředí 

B) s c h v a l u j e 
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Ústí nad Labem-Vaňov-Opěrná zeď-oprava 

kotev“, dle bodu A) 

C) u k l á d á 
1. Ing. Martinu Dlouhému, vedoucí OSR 

a) podniknout kroky nutné podniknout k podání žádosti o dotaci na projekt, dle bodu 

A) 

T: 6. 4. 2020 



110/9Z/20 

Poskytnutí dotací v oblasti kultury 2020 

 
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 

 
A )  s ch va lu j e  

1. udělení výjimky z „Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2020 

z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“ ustanovení čl. II odstavec A) žadatel: 

a) Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (IČ 44555601) – 

organizace zřízena zákonem 

b) CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná 

společnost (IČ 26999234) – benefiční akce 

c) ČESKÝ ROZHLAS (IČ 45245053) – organizace zřízena zákonem 

d) Hospic sv. Štěpána, z. s. (IČ 65081374) – benefiční akce 

e) Útulek fest, z. s. (IČ 3655989) – benefiční akce 

2. udělení výjimky z „Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2020 

z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“ ustanovení čl. III odstavec B) 

kategorie druhá – Dotace na realizaci kulturních akcí a projektů: 

a) Morpheus Art, s. r. o. (IČ 28693787) – požadovaná výše dotace uvedená v žádosti 

o poskytnutí dotace je vyšší než maximální výše požadované a poskytnuté dotace 

uvedené v programu 

3. poskytnutm dotací z rozpočtu roku 2020 odboru kultury, sportu  

a sociálních  služeb, určených na „podporu celoroční kulturní činnosti“  

a následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto: 

a) Církvická kulturní společnost, z.s. (IČ 27053989) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „Celoroční pořádání koncertů“ ve výši 70.000,- Kč 

b) Dětský sbor Chorea pueri ustensis, z.s. (IČ 04674022) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s činností „Celoroční činnost dětského sboru Chorea pueri 

ustensis, z.s.“ ve výši 70.000,- Kč 

c) KULT, spolek (IČ 26602598) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 

„Divadelní rozmanitost“ ve výši 90.000,- Kč 

d) LES DIVOKÝCH SVINÍ z.s. (IČ 26547929) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „SVIŇSKÝ NÁ,LES 2020“ ve výši 35.000,- Kč 

e) Malcherová Věra (IČ 73860255) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Celoroční program Café Max 2020“ ve výši 50.000,- Kč 

f) Mladá Scéna z.s. (IČ 26558441) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Celoroční činnost divadelního souboru Mladá Scéna z.s.“ ve výši 

150.000,- Kč 

g) Rodinné centrum Slunečník, z.s. (IČ 27026876) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „Kreativní a výtvarná dílna DUHA“ ve výši 60.000,- Kč 

h) Štaffa Jan, Ing. (IČ 74600401) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 

„Pravidelné workshopy karibských tanců + salsa tančírna“ ve výši 24.000,- Kč 

i) Taneční akademie Scenic s.r.o. (IČ 06362044) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „Celoroční činnost TA Scenic“ ve výši 60.000,- Kč 

j) Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (IČ 44555601) na 

částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Dům umění Ústí nad Labem – 

celoroční program 2020“ ve výši 30.000,- Kč 

k) Ústecký dětský sbor, z.s. (IČ 22846361) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Ústecký dětský sbor - sborový zpěv“ ve výši 150.000,- Kč 



l) Veselá Brná z.s. (IČ 04411307) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „U nás na vsi“ ve výši 45.000,- Kč 

m) Zralý Jaroslav (IČ 86791354) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 

„Celoroční koncertní turné ústecké kapely Hillside“ ve výši 38.000,- Kč 

4. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2020 odboru kultury, sportu  

a sociálních  služeb, určených na „realizaci kulturních akcí a projektů“  

a následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto: 

a) Beneš Martin (IČ 74646290) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Festival Cesta k nám – 16. ročník“ ve výši 90.000,- Kč 

b) Beneš Martin (IČ 74646290) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Koncert Ondřeje G. Brzobohatého s kapelou“ ve výši 60.000,- Kč 

c) CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná 

společnost (IČ 26999234) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „11. 

ročník Divadelní benefice ochotnických divadel Ústí nad Labem“ ve výši 

25.000,- Kč 

d) Culture Line, z. s. (IČ 1989448) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„CULTURE UP 2020“ ve výši 60.000,- Kč 

e) Culture Line, z. s. (IČ 1989448) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„BIG Culture 2020“ ve výši 22.000,- Kč 

f) CZECHBLUES z. s. (IČ 27052605) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Střekovské hudební léto“ ve výši 70.000,- Kč 

g) ČESKÝ ROZHLAS (IČ 45245053) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Den otevřených dveří ČRo Sever“ ve výši 35.000,- Kč 

h) ČESKÝ ROZHLAS (IČ 45245053) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Divadelní zahrada ČRo Sever“ ve výši 35.000,- Kč 

i) Člověk v tísni, o. p. s. (IČ 25755277) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Jeden svět 2020 v Ústí nad Labem“ ve výši 70.000,- Kč 

j) Dream PRO, s. r. o. (IČ 24265951) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Kroužkofest 2020“ ve výši 30.000,- Kč 

k) Dream PRO, s. r. o. (IČ 24265951) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Andělé pomáhají“ ve výši 50.000,- Kč 

l) Dream PRO, s. r. o. (IČ 24265951) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Vína v Sadech“ ve výši 40.000,- Kč 

m) DREAM PRO ÚSTÍ s. r. o. (IČ 4929888) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Promítání v Sadech“ ve výši 35.000,- Kč 

n) European Press Holding a. s. (IČ 28409329) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Barevný region“ ve výši 30.000,- Kč 

o) KULT, spolek (IČ 26602598) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„KULT dětem“ ve výši 66.000,- Kč 

p) Kušej Pavel (IČ 46730672) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Mácháč – Club tour 2020“ ve výši 90.000,- Kč 

q) Mgr. Kymlička Zdeněk (IČ 13473158) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Střekovská Forbína“ ve výši 60.000,- Kč 

r) Malcherová Věra (IČ 73860255) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Café Max na ulici 2020“ ve výši 30.000,- Kč 

s) Mladá Scéna z. s. (IČ 26558441) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Pohádka pro děti – Malá víla“ ve výši 25.000,- Kč 

t) Morpheus Art, s.r.o. (IČ 28693787) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Hudební setkání 9“ ve výši 160.000,- Kč 

u) Mgr. Nepivoda Pavel (IČ 1398172) na částečnou úhradu nákladů spojených 



s projektem „Vydání nové živé desky skupiny Houpací Koně“ ve výši 30.000,- 

Kč 

v) Pém Jaroslav (IČ 87075288) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Ústecké slavnosti 2020“ ve výši 95.000,- Kč 

w) Poradna pro integraci, z. ú. (IČ 67362621) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Etnické večery – představování kultur cizinců žijících v Ústí n. 

L. a okolí“ ve výši 68.000,- Kč 

x) RED HILL PRODUCTION, z.s. (IČ 22718761) na částečnou úhradu nákladů 

akce „Ústecký Beerfest 2020“  ve výši 71.000,- Kč 

y) spolek The Boom (IČ 27017931) na částečnou úhradu nákladů akce „Letní 

koncert skupiny The Boom Beatles Revival Band and Orchestra – 30 let The 

Boom“ ve výši 45.000,- Kč 

z) spolek The Boom (IČ 27017931) na částečnou úhradu nákladů projektu 

„Publikace k 30 letům existence skupiny The Boom“ ve výši 30.000,- Kč 

aa) spolek The Boom (IČ 27017931) na částečnou úhradu nákladů akce „30. Vánoční 

koncert skupiny The Boom Beatles Revival Band and Orchestra – 30 let The 

Boom“ ve výši 80.000,- Kč 

bb) Spolek výtvarníků a sochařů LAVY, z. s. (IČ 6095461) na částečnou úhradu 

nákladů akce „sK-ULpTURA – kulturní projekt spolku LAVY – 3. ročník“ ve 

výši 30.000,- Kč 

cc) Svaz Vietnamců v Ústeckém kraji, z. s. (IČ 4448154) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „Oslava Lunárního roku pro vietnamskou komunitu 

v Ústí nad Labem“ ve výši 20.000,- Kč 

dd) Ústecká kulturní platforma 98, z. s. (IČ 68298587) na částečnou úhradu nákladů 

akce „Festival Sudety 2020 – 12. ročník“ ve výši 45.000,- Kč 

ee) Ústecká kulturní platforma 98, z. s. (IČ 68298587) na částečnou úhradu nákladů 

akce „Underground a disent na Ústecku – nečekaně náhlá exploze svobody“ ve 

výši 20.000,- Kč 

ff) Vágner Martin (IČ 86934741) na částečnou úhradu nákladů akce „Ústí live!“ ve 

výši 50.000,- Kč 

gg) Vaverková Jolana (IČ 48309788) na částečnou úhradu nákladů akce „Čajů fest 

2020“ ve výši 70.000,- Kč 

hh) Ing. Vejlupek Josef (IČ 13328565) na částečnou úhradu nákladů akce 

„Padesátpět let skupiny Bonifanti aneb Padesátpět let ústeckého bigbeatu“ ve 

výši 60.000,- Kč 

ii) Veselá Brná z.s. (IČ 4411307) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „V. 

celostátní setkání přátel hrdinů románů Karla Maye – Indiánský den“ ve výši 

30.000,- Kč 

5. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2020 odboru kultury, sportu  

a sociálních  služeb, určených na „reprezentaci města na akcích krajského, 

republikového nebo mezinárodního charakteru“ a následné uzavření smlouvy  

s těmito subjekty takto: 

a) Dětský sbor Chorea pueri ustensis, z.s. (IČ 04674022) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „Festivalový zájezd do Bratislavy“ ve výši 50.000,- Kč  

b) Taneční akademie Scenic s.r.o. (IČ 06362044) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Reprezentace na mezinárodní taneční soutěži „Na Špičkách“ 

Brno“ ve výši 20.000,- Kč 

c) Ústecký dětský sbor, z.s. (IČ 22846361) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Umělecké turné Ústeckého dětského sboru 2020“ ve výši 80.000,- Kč 

6. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2020 odboru kultury, sportu  



a sociálních  služeb, určených na „akce mimořádného významu pro statutární město 

Ústí nad Labem“ a následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto: 

a) CATERING NA RYCHTĚ s. r. o. (IČ 28749901) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „10. Ústecký pivní jarmark malých a rodinných pivovarů“ ve 

výši 120.000,- Kč 

b) Korbélyi Marek (IČ 65658469) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Promenádní koncerty“ ve výši 170.000,- Kč 

c) Malá Paříž z. s. (IČ 1335081) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Malý Hamburk“ ve výši 100.000,- Kč 

d) nutprodukce, s.r.o. (IČ 28959191) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Cena Pavla Kouteckého – ELBE DOCK 2020“ ve výši 150.000,- Kč 

e) RED HILL PRODUCTION, z.s. (IČ 22718761) na částečnou úhradu nákladů 

akce „Hudební festival Fírfest 2020“ ve výši 120.000,- Kč 

f) Útulek fest, z. s. (IČ 3655989) na částečnou úhradu nákladů akce „Útulek fest 

2020 – devatenáctý ročník benefičního festivalu“ ve výši 120.000,- Kč 

g) VERITAS CONSULTING s. r. o. (IČ 27332250) na částečnou úhradu nákladů 

akce „Ústecké devadesátky 2020“ ve výši 100.000,- Kč 

B )  n es ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2020 odboru kultury, sportu  

a sociálních  služeb, určených na „podporu celoroční kulturní činnosti“  

těmto subjektům: 

a) Kroužky Ústí, z.s. (IČ 08673284) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Celoroční činnost spolku Kroužky Ústí“ ve výši 72.380,- Kč 

b) Nepivoda Pavel, Mgr. (IČ 01398172) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Turné k vydání nové živé desky skupiny Houpací koně“ ve výši 

150.000,- Kč 

c) OBRAZ DOBY, z.s. (IČ 02152941) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Deska 2020“ ve výši 62.400,- Kč 

d) Svaz Vietnamců v Ústeckém kraji, z. s. (IČ 04448154) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s činností „Celoroční činnost pro ústeckou vietnamskou 

komunitu“ ve výši 114.000,- Kč 

2. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2020 odboru kultury, sportu  

a sociálních  služeb, určených na „realizaci kulturních akcí a projektů“  

těmto subjektům: 

a) Hospic sv. Štěpána, z. s. (IČ 65081374) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Benefiční večer na podporu Hospice sv. Štěpána“ ve výši 88.000,- Kč 

b) KULT, spolek (IČ 26602598) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Bermudský trojúhelník“ ve výši 100.000,- Kč 

c) KULT, spolek (IČ 26602598) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Divadelní pouť“ ve výši 100.000,- Kč 

d) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ 44225512) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Společenský večer u příležitosti oslavy 20. výročí vzniku 

Oblastní charity Ústí nad Labem“ ve výši 60.000,- Kč 

e) Spolek Martina Zacha (IČ 1736183) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Miss středních škol Opravdová krása – MISS OK 2020“ ve výši 100.000,- 

Kč 

f) Taneční akademie Scenic s.r.o. (IČ 6362044) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Taneční koncert TA Scenic“ ve výši 100.000,- Kč 

g) Ústecká kulturní platforma 98, z. s. (IČ 68298587) na částečnou úhadu nákladů 

spojených s projektem „Historické turistické stezky – 1. Informační katalog“ ve 



výši 64.000,- Kč 

h) Vinný Košt s. r. o. (IČ 7788410) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Vinný košt v Ústí nad Labem (1. ročník)“ ve výši 63.000,- Kč 

i) Zralý Jaroslav (IČ 86791354) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Hard for Culture 3“ ve výši 100.000,- Kč 

3. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2020 odboru kultury, sportu  

a sociálních  služeb, určených na „reprezentaci města na akcích krajského, 

republikového nebo mezinárodního charakteru“ takto: 

a) spolek The Boom (IČ 27017931) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Účast The Boom Beatles Revival Band and Orchestra na International 

Beatleweek v Liverpoolu“ ve výši 140.000,- Kč 

 

111/9Z/20 

Poskytnutí dotace pro Severočeské divadlo s. r. o.  

 
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 

 
A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2020 odboru kultury, sportu  

a sociálních služeb – oblast kultury, ve výši 3.000.000,- Kč, určené na částečnou 

úhradu nákladů „mzdové prostředky zaměstnanců organizace v roce 2020 vč.  

odvodů“  a  následné  uzavření  smlouvy se Severočeským divadlem s. r. o. 

(IČ 22774289)  

 

112/9Z/20 

Poskytnutí dotace v oblasti ostatní činnost „Lodní doprava“  

 
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 

 
A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2020 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 

určených na oblast ostatní činnost „Lodní doprava“ a následné uzavření smlouvy 

s Ivo Jirouškem (IČ 134 73 867) na částečnou úhradu nákladů spojených s projektem 

„Převozní loď Marie – zajištění lodní dopravy na cyklostezce Vaňov – Píšťany - 

Vaňov“ ve výši 200.000,- Kč 

 

113/9Z/20 

Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2020 – 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 2020 odboru kultury, sportu a sociálních služeb 

určených na oblast sportu – Mimořádné žádosti o dotaci – Mimořádné žádosti  



nad rámec a následné uzavření smlouvy s tímto subjektem: 

a) ALK s. r. o., IČ: 271 53 681 na akci „All Star Game Kooperativa NBL“ ve výši 

120.000,- Kč 

 

 

 

114/9Z/20 

Poskytnutí dotací v roce 2020 v oblasti volnočasových aktivit 

„Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let“ 

 
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 

 
A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2020 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 

určených na oblast volnočasových aktivit „Celoroční volnočasová činnost dětí 

a mládeže do 18 let“ a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:  

a) Junák – český skaut, středisko Šíp Neštěmice, z. s. (IČ 442 27 892) na částečnou 

úhradu nákladů spojených s činností ve výši 79.000,- Kč 

b) Junák – český skaut, středisko Ústí nad Labem, z. s. (IČ 442 27 094) na částečnou 

úhradu nákladů spojených s činností ve výši 58.000,- Kč 

c) Veronika Kalinová (IČ 051 38 205) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností ve výši 52.000,- Kč 

d) Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Dravci (IČ 706 93 501) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s činností ve výši 113.000,- Kč 

 

 

 

115/9Z/20 

Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2020 – Tradiční kolektivní 

a individuální sporty 

 
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 

 
A) s c h v a l u j e 

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2020 odboru kultury, sportu a sociálních služeb 

určených na oblast sportu – Tradiční kolektivní a individuální sporty a následné 

uzavření smlouvy s tímto subjektem: 

kategorie a) tradiční olympijské sporty reprezentující město Ústí nad Labem  

v nejvyšší a druhé nejvyšší soutěži ČR včetně mládežnických kategorií: 

a) Fotbalový klub Ústí nad Labem, a. s., IČ: 272 74 055 ve výši 5.000 tis. Kč 

 

 

 

 



116/9Z/20 

Poskytnutí dotací v roce 2020 v oblasti sportu „Akce mimořádného 

významu pro statutární město Ústí nad Labem“ 

 
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 

 
A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2020 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 

určených na oblast sportu „Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí 

nad Labem“ a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:  

a) Athletic Club Ústí nad Labem z.s. (IČ 270 43 584) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Grand Prix Ústí nad Labem v atletice 2020“ ve výši 145.000,- 

Kč 

b) BASTA CHEERLEADERS, z.s. (IČ 054 22 698) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „8. BASTA CHEER CUP Ústí n.L.“ ve výši 50.000,- Kč 

c) Česká unie boxerů profesionálů, z.s. (zkráceně ČUBP) (IČ 005 40 641) na 

částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Mezinárodní galavečer 

profesionáolního boxu“ ve výši 270.000,- Kč 

d) FINCORP s.r.o. (IČ 250 28 057) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„51. Mezinárodní taneční festival 2020“ ve výši 270.000,- Kč 

e) Geometry Prague, s.r.o. (IČ 257 16 964) na částečnou úhradu nákladu spojených 

s akcí „RunTour Ústí nad Labem 2020“ ve výši 212.000,- Kč 

f) Městský plavecký klub Ústí nad Labem z.s. (IČ 266 47 567) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „VELKÁ CENA Ústí nad Labem v plavání“ ve výši 

179.000,- Kč 

g) Mgr. Michal Neustupa (IČ 014 95 101) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Milada Run 2020“ ve výši 161.000,- Kč 

h) Mgr. Michal Neustupa (IČ 014 95 101) na částečnou úhradu nákladů spojených s 

akcí „Cyklozávod Milada 2020“ ve výši 118.000,- Kč 

i) SK KAMURA RYU SHOTOKAN z.s. (IČ 661 10 351) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „XXXIII. CZECH OPEN-karate WKF“ ve výši 

236.000,- Kč  

j) SPORT UNION, z.s. (IČ 445 54 044) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „52. GRAND PRIX NORTHBOHEMIA karate“ ve výši 211.000,- Kč 

k) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z.s. (IČ 442 26 306) na částečnou 

úhradu nákladů spojených s akcí „51. ročník GRAND PRIX města Ústí nad 

Labem v boxu“ ve výši 355.000,- Kč 

l) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl rychlostní kanoistika p.s. (IČ 057 80 853) 

na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Závod dračích lodí – Den Labe“ 

ve výši 106.000,- Kč 

m) Ústecká freeridová organizace, z.s. (IČ 226 70 238) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „UL-LET 2019“ ve výši 195.000,- Kč 

n) Xterra squadra s.r.o. (IČ 273 29 259) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „XTERRA MILADATLON 2020 Závody jsou součástí XTERRA CZECH 

TOUR – ČP (český pohár)“ ve výši 107.000,- Kč 

B )  n es ouh l as í   

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2020 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 

určených na oblast sportu „Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí 

nad Labem“ a s následným uzavřením smluv s jednotlivými subjekty takto:  



a) Ústecká freeridová organizace, z.s. (IČ 226 70 238) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „POHYB dětem“ ve výši 120.000,- Kč 

 

117/9Z/20 

Poskytnutí dotace Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 

Labem v roce 2020 

 
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 

 
A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotace z rozpočtu odboru kultury, sportu a sociálních služeb, určených na 

oblast kultury v roce 2020 pro Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 

Labem (IČ 44555601), v celkové výši 200 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 2020“ takto: 

a) Historický atlas měst – svazek Ústí nad Labem ve výši 102 tis. Kč 

b) Univerzita třetího věku UJEP v Ústí n. L. – Exkurze 2020 ve výši 49 tis. Kč 

c) Aktivity Vědecké knihovny UJEP 2020 ve výši 49 tis. Kč  

 

118/9Z/20 

Collegium Bohemicum, o. p. s. - poskytnutí dotace v roce 2020  

 
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 

 
A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotace z  rozpočtu odboru kultury, sportu a sociálních služeb, určených na 

oblast kultury v roce 2020 pro společnost Collegium Bohemicum, o. p. s., IČ  

27309231, v celkové výši dotace 1 200 tis. Kč a následné uzavření smlouvy 

o poskytnutí dotace, jejímž účelem je částečná úhrada nákladů spojených s činností 

„Collegium Bohemicum, o. p. s. – celoroční provoz“ 

 

119/9Z/20 

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace - poskytnutí dotace v roce 2020 

 
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 

 
A )  s ch va lu j e  

1. zvýšení poskytnuté dotace z finančních prostředků rozpočtu roku 2020 odboru 

kultury, sportu a sociálních služeb, určených na víceleté granty – celoroční činnost 

kulturních institucí pro Severočeskou vědeckou knihovnu v Ústí nad Labem, 

příspěvková organizace, IČ 00083186, o částku 600tis. Kč na celkovou výši dotace 

1 200 tis. Kč a následné uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace, jejímž 

účelem je částečná úhrada nákladů na činnost „Příspěvek na celoroční plnění městské 

funkce knihovny pro obyvatele statutárního města Ústí nad Labem v roce 2020“ 



120/9Z/20 

Rozpočtové opatření OMOŠ - účelově určené a zasmluvněné 

finanční prostředky z roku 2019 
 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 
 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství k zapojení účelově 

určených a zasmluvněných, ale v roce 2019 nečerpaných prostředků ve výši 

13 974,36 tis. Kč do rozpočtu roku 2020 takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2019 nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 13 974,36 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické ve výši 13 974,36 tis. Kč v položce Oprava a údržba 

 
 

121/9Z/20 

Rozpočtové opatření ODM - údržba a opravy místních komunikací  
 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 
 

A) s c h v a l u j e 
1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených 

a zasmluvněných, ale v roce 2019 nečerpaných prostředků ve výši 46 951,10 tis. Kč 

do rozpočtu roku 2020 takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2019 

nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 46 951,10 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku ve výši 

46 951,10 tis. Kč v položce Údržba a opravy místních komunikací 

 

122/9Z/20 

Změna Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace 

č. 7  

 
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) s c h v a l u j e 
1. změnu Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace č. 7 v rozsahu: 

a) úpravy finančního plánu dle přílohy č. 1 tohoto materiálu 

b) ponížení alokace z Integrovaného regionálního operačního programu v opatření 

3.2.1 Vzdělávání pro VaV, podnikání a podnikavost o 6,451 mil. Kč a z opatření 

4.2.1 Rozvoj sociálního bydlení a rozvoj nízkokapacitních pobytových forem 

sociálních služeb komunitního typu o 29,637 mil. Kč 

c) ponížení hodnoty monitorovacích indikátorů 5 53 01 Počet podpořených bytů pro 

sociální bydlení o hodnotu 24, 5 53 20 Průměrný počet osob využívajících sociální 



bydlení o hodnotu 44 a 5 53 10 Nárůst kapacity sociálních bytů o hodnotu 74 

d) zúžení oprávněných žadatelů v opatření 4.2.1 Rozvoj sociálního bydlení a rozvoj 

nízkokapacitních pobytových forem sociálních služeb komunitního typu pouze na 

obce 

C) u k l á d á 
1. Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora města 

a) zajistit předložení změny Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace 

č. 7 dle bodu B) do monitorovacího systému ISKP2014+ 

b) zajistit vypořádání případných připomínek Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

vzešlých ze schvalovacího procesu změny Integrované strategie Ústecko-

chomutovské aglomerace č. 7 

T: 31. 3. 2020 

 

123/9Z/20 

Darování pozemků vč. staveb garáží v k. ú. Předlice  

 
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 

 
A )  up ravu j e  

1. usnesení ZM č. 100/8Z/19 ze dne 16. 12. 2019 v bodě A) 2. následovně: 

a) za slova „nabytí pozemku p. č. 182“ se doplňuje „a pozemku p. č. 185, oba“ 

b) ostatní text zůstává nezměněn 

B )  s ch va lu j e  

1. nabytí pozemku p. č. 210 o výměře 18 m2, zastavěná plocha a nádvoří, včetně na něm 

jako jeho součást situované stavby garáže bez čp/če v k. ú. Předlice, zapsané na LV 

196, formou darování od paní Heleny Vašků, , 

, do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem 

 

 

124/9Z/20 

Nabytí nemovitostí v k. ú. Neštěmice 

 
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 

 
A )  s ch va lu j e  

1 .  nabytí nemovitostí v k. ú. Neštěmice: 

- budova čp. 111 včetně pozemku p. č. 487 o výměře 352 m2 

- budova čp. 112 včetně pozemku p. č. 488 o výměře 405 m2 

od Stavebního bytového družstva ROZVOJ, Seifertova čp. 465, 403 31 Ústí nad 

Labem za těchto podmínek: 

a) kupní cena ve výši 3.900.000,- Kč 

b) nemovitosti budou po odkoupení převedeny do svěřeného majetku MO Ústí nad 

Labem – Neštěmice 

c) veškeré náklady na rekonstrukci objektů budou hrazeny z rozpočtu městského 

obvodu včetně projektové dokumentace 
 



125/9Z/20 

Dodatek č. 1 k zřizovací listině ZŠ ÚL, Školní náměstí 100/5, 

příspěvkové organizace 

 
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 

 
 s ch va lu j e  

1 .  znění dodatku č. 1 zřizovací listiny Základní školy Ústí nad Labem, Školní náměstí 

100/5, příspěvkové organizace 

 

 

126/9Z/20 

Poskytnutí dotací v oblasti nestátních sociálních služeb a služeb 

blízkých službám sociálním v roce 2020 

 
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 

 
A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2020 odboru kultury, sportu  

a sociálních  služeb, určených na „podporu sociálních služeb a služeb blízkých 

službám sociálním“ a následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto: 

a) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tykadlo“ ve výši 17 973,-

Kč 

b) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů 

služby dle projektu „Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Ovečka“ ve 

výši 56 756,-Kč 

c) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů 

služby dle projektu „Centrum služeb pro rodinu Světluška“ ve výši 60 847,-Kč 

d) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů 

služby dle projektu „Komunitní centrum pro děti Světluška“ ve výši 39 119,-Kč 

e) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů 

služby dle projektu „Noclehárna Samaritán“ ve výši 51 651,-Kč 

f) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů 

služby dle projektu „Centrum pomoci Samaritán“ ve výši 154 258,- Kč 

g) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů 

služby dle projektu „Azylový dům Samaritán“ ve výši 104 273,-Kč 

h) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů 

služby dle projektu „Terénní programy“ ve výši 80 236-Kč 

i) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle žádosti „Centrum pro rodinu 

Ovečka“ ve výši 78 353,-Kč 

j) OPORA (IČ:63154935), na částečnou úhradu nákladů služby dle 

projektu „Pečovatelská služba OPORA“ ve výši 478 190,-Kč 

k) OPORA (IČ:63154935), na částečnou úhradu nákladů služby dle 

projektu „Domácí hospicová péče OPORA“ ve výši 151 927,-Kč 

l) Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu (IČ:69411239), na částečnou úhradu 



nákladů služby dle projektu „Denní centrum pro seniory Ústí nad Labem“ ve 

výši 90 839,-Kč 

m) Fokus Labe (IČ:44226586), na částečnou úhradu nákladů služby dle 

projektu „Odborné sociální poradenství“ ve výši 69 000,-Kč 

n) Fokus Labe (IČ:44226586), na částečnou úhradu nákladů služby dle 

projektu „Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením“ ve výši 69 000,-Kč 

o) Fokus Labe (IČ:44226586), na částečnou úhradu nákladů služby dle 

projektu „Sociálně terapeutické dílny“ ve výši 333 500,-Kč 

p) Fokus Labe (IČ:44226586), na částečnou úhradu nákladů služby dle 

projektu „Sociální rehabilitace“ ve výši 322 000,-Kč 

q) Fokus Labe (IČ:44226586), na částečnou úhradu nákladů služby dle 

projektu „Sociální rehabilitace – Centrum pro duševní zdraví“ ve výši 264 500,-

Kč 

r) Fokus Labe (IČ:44226586), na částečnou úhradu nákladů služby dle 

projektu „Chráněné bydlení“ ve výši 471 500,-Kč 

s) DRUG-OUT Klub, z.s. (IČ:44554559), na částečnou úhradu nákladů služby dle 

projektu „Kontaktní centrum pro drogově závislé“ ve výši 354 649,-Kč 

t) DRUG-OUT Klub, z.s. (IČ: 44554559), na částečnou úhradu nákladů služby dle 

projektu „Terénní program“ ve výši 348 496,-Kč 

u) DRUG-OUT Klub, z.s. (IČ: 44554559), na částečnou úhradu nákladů služby dle 

projektu „Krajská adiktologická ambulance a poradna pro děti a dorost“ ve výši 

77 042,-Kč 

v) DRUG-OUT Klub, z.s. (IČ: 44554559), na částečnou úhradu nákladů služby dle 

projektu „Ambulantní adiktologické služby“ ve výši 100 401,-  

Kč 

w) WHITE LIGHT I, z.ú. (IČ:64676803), na částečnou úhradu nákladů služby dle 

projektu „Ambulantní léčba a poradenství pro osoby ohrožené závislostním 

chováním“ ve výši 88 360,-Kč 

x) WHITE LIGHT I, z.ú. (IČ:64676803), na částečnou úhradu nákladů služby dle 

projektu „Následná péče o ex-uživatele drog s podporovaným bydlením“ ve výši 

133 306,-Kč 

y) Helias Ústí nad Labem, o.p.s. (IČ:27324001), na částečnou úhradu nákladů 

služby dle projektu „Osobní asistence u osob s mentálním postižením, 

s tělesným postižením a u osob s poruchou autistického spektra“ ve výši 94 

883,- Kč 

z) Helias Ústí nad Labem, o.p.s. (IČ:27324001), na částečnou úhradu nákladů 

služby dle projektu „Denní stacionář Helias“ ve výši 506 850,-Kč 

aa) Agentura Osmý den, o.p.s. (IČ:26667649), na částečnou úhradu nákladů  služby 

dle projektu „Sociální rehabilitace“ ve výši 58 749,-Kč 

bb) Agentura Osmý den, o.p.s. (IČ:26667649), na částečnou úhradu nákladů služby 

dle projektu „Poradna-Agentura Osmý den, o.p.s“ ve výši 23 000,-Kč 

cc) JURTA, o.p.s. (IČ:63778718), na částečnou úhradu nákladů služby dle 

projektu „Sociální rehabilitace“ ve výši 59 011,-Kč 

dd) JURTA, o.p.s. (IČ:63778718), na částečnou úhradu nákladů služby dle 

projektu „Podpora samostatného bydlení“ ve výši 61 770,-Kč 

ee) JURTA, o.p.s. (IČ:63778718), na částečnou úhradu nákladů služby dle 

projektu „Sociálně terapeutické dílny“ ve výši 82 643,-Kč 

ff) Bateau z. s. (IČ:01507311), na částečnou úhradu nákladů služby dle 

projektu „Poradenské centrum Bateau – plujeme dál i ve 2020“ ve výši 125 239,-



Kč 

gg) Člověk v tísni, o.p.s. (IČ:25755277), na částečnou úhradu nákladů služby dle 

projektu „Nízkoprahový klub Nový svět“ ve výši 147 676,-Kč 

hh) Člověk v tísni, o.p.s. (IČ:25755277), na částečnou úhradu nákladů služby dle 

projektu „Nízkoprahový klub Mixér“ ve výši 123 418,-Kč 

ii) Člověk v tísni, o.p.s. (IČ:25755277), na částečnou úhradu nákladů služby dle 

projektu „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ ve výši 364 281,-Kč 

jj) Člověk v tísni, o.p.s. (IČ:25755277), na částečnou úhradu nákladů služby 

 dle projektu „Terénní sociální práce“ ve výši 298 266,-Kč 

kk) Člověk v tísni, o.p.s. (IČ:25755277), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s realizací aktivit na podporu rodiny dle projektu „Předškolní kluby Stonožka 

a Stromeček“ ve výši 45 466,-Kč 

ll) Dobrovolnické centrum, z.s. (IČ:70225842), na částečnou úhradu nákladů 

služby dle projektu „SAS pro rodiny s dětmi“ ve výši 273 586,-Kč 

mm) Dobrovolnické centrum, z.s. (IČ:70225842), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle projektu „Dobrovolnické 

mentoringové programy pro děti a mládež v Ústí nad Labem“ ve výši 67 276, Kč 

nn) Poradna pro integraci, z. ú. (IČ:67362621), na částečnou úhradu nákladů služby 

dle projektu „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ ve výši 353 217,-

Kč 

oo) Poradna pro integraci, z. ú. (IČ:67362621), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Odborné sociální poradenství“ ve výši 195 953,-Kč 

pp) Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s. (IČ:70100691), na 

částečnou úhradu nákladů služby dle projektu „Návrat do společnosti“ ve výši 

186 019,-Kč 

qq) Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s. (IČ:70100691), na 

částečnou úhradu nákladů služby dle projektu „Návrat dítěte do rodiny“ ve výši 

79 398,-Kč 

rr) CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná 

společnost (IČ:26999234), na částečnou úhradu nákladů služby dle 

projektu „Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi“ ve výši 84 871,-Kč 

ss) CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná 

společnost (IČ:26999234), na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací 

aktivit na podporu rodiny dle projektu „Doučování dětí v NRP“ ve výši 54 376,-

Kč 

tt) YMCA v Ústí nad Labem (IČ:26533839), na částečnou úhradu nákladů služby 

dle projektu „Nízkoprahový klub Orion“ ve výši 62 721,-Kč 

uu) YMCA v Ústí nad Labem (IČ:26533839), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle projektu „Mateřské centrum 

YMCA“ ve výši 36 700,-Kč 

vv) Spirála, Ústecký kraj, z.s. (IČ:68954221), na částečnou úhradu nákladů služby 

dle projektu „Intervenční centrum, Ústecký kraj – kontaktní místo Ústí nad 

Labem“ ve výši 520 160,-Kč 

ww) Spirála, Ústecký kraj, z.s. (IČ:68954221), na částečnou úhradu nákladů služby 

dle projektu „Centrum krizové intervence“ ve výši 261 044,-Kč 

xx) Spirála, Ústecký kraj, z.s. (IČ:68954221), na částečnou úhradu nákladů služby 

dle projektu „Telefonická krizová pomoc – Linka pomoci“ ve výši 161 735,-Kč 

yy) Spirála, Ústecký kraj, z.s. (IČ:68954221), na částečnou úhradu nákladů služby 

dle projektu „Odborné sociální poradenství“ ve výši 36 335,-Kč 

zz) Spirála, Ústecký kraj, z.s. (IČ:68954221), na částečnou úhradu nákladů 



spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle projektu „Šance pro všechny 

– domov bez násilí“ ve výši 50 197,-Kč 

aaa) Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s. (IČ:26670763), na částečnou 

úhradu nákladů  služby dle projektu „Odborné sociální poradenství“ ve výši 

72 286,-Kč 

bbb) Demosthenes, o.p.s. (IČ:25421018), na částečnou úhradu nákladů  služby dle 

projektu „Raná péče DEMOSTHENA“ ve výši 126 610,-Kč 

ccc) Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s. (IČ:26593661), na 

částečnou úhradu nákladů  služby dle projektu „Osobní asistenční služba“ ve 

výši 55 200,-Kč 

ddd) Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s. na částečnou úhradu 

nákladů  služby dle projektu „Odborné sociální poradenství“ ve výši 17 250, Kč 

eee) Sociální agentura, o.p.s. (IČ:26540495), na částečnou úhradu nákladů  služby 

dle projektu „Odborné sociální poradenství“ ve výši 125 350,-Kč 

fff) Sociální agentura, o.p.s. (IČ: 26540495), na částečnou úhradu nákladů  služby 

dle projektu „Sociální rehabilitace“ ve výši 125 350,-Kč 

ggg) Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje 

(IČ:70942412), na částečnou úhradu nákladů  služby dle projektu „Sociálně 

aktivizační služby pro sluchově postižené Ústí nad Labem“ ve výši 11 500,-Kč 

hhh) Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje 

(IČ:70942412), na částečnou úhradu nákladů  služby dle projektu „Sociální 

poradenství pro sluchově postižené Ústí nad Labem“ ve výši 15 235,-Kč 

iii) Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje 

(IČ:70942412), na částečnou úhradu nákladů  služby dle projektu „Tlumočnické 

služby pro sluchově postižené Ústí nad Labem a Ústecký kraj“ ve výši 28 750,-

Kč 

jjj) Tyfloservis, o.p.s. (IČ:26200481), na částečnou úhradu nákladů služby dle 

projektu „Sociální rehabilitace osob s těžkým zrakovým a kombinovaným 

postižením“ ve výši 104 617,-Kč 

kkk) TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s. (IČ:25453629), na částečnou úhradu 

nákladů služby dle projektu „Průvodcovské a předčitatelské služby“ ve výši 

23 254,-Kč 

lll) TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s. (IČ:25453629), na částečnou úhradu 

nákladů služby dle projektu „Sociální rehabilitace“ ve výši 19 684,- Kč 

mmm) Ústecký Arcus, z.s. (IČ:44553374), na částečnou úhradu nákladů služby dle 

projektu „Odborné sociální poradenství pro uživatele sociální služby 

s onkologickým onemocněním a jejich blízké“ ve výši 56 779,- Kč 

nnn) Mateřské centrum a dětská skupina Sluníčka, z.s. (IČ: 27001709), na částečnou 

úhradu nákladů spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle žádosti 

„Šťastná žena=spokojená rodina“ ve výši 30 870,-Kč 

ooo) Kleja, z.s. (IČ:01181491), na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací 

aktivit na podporu rodiny dle žádosti „Předškolní centrum Klíček“ ve výši 

31 539,-Kč 

ppp) Kleja, z.s. (IČ:01181491), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu 

„Terénní program v Ústí nad Labem“ ve výši 216 391,-Kč 

qqq) Oblastní charita Česká Kamenice (IČ:70818134), na částečnou úhradu nákladů 

služby dle projektu „Chráněné bydlení“ ve výši 150 495,-Kč 

rrr) Oblastní charita Česká Kamenice (IČ:70818134), na částečnou úhradu nákladů 

služby dle projektu „Sociálně terapeutické dílny“ ve výši 75 344,-Kč 

sss) Oblastní charita Česká Kamenice (IČ:70818134), na částečnou úhradu nákladů 



služby dle projektu „Podpora samostatného bydlení“ ve výši 103 751,-Kč 

ttt) HEWER, z.s. (IČ:66000653), na částečnou úhradu nákladů služby dle 

projektu „Osobní asistence pro občany města Ústí nad Labem“ ve výši 30 000,- 

Kč 

uuu) Tichý svět, o.p.s. (IČ:26611716), na částečnou úhradu nákladů služby dle 

projektu „Tlumočnické služby pro osoby se sluchovým postižením 

a kombinovaným postižením“ ve výši 18 400,-Kč 

 

127/9Z/20 

Revokace usnesení ZM č. 136/15  

 
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 

 

A) r e v o k u j e 
1. usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Labem č. 136/15 ze dne 2. 12. 2015, a to 

v bodě A) odst. 3. - 10. a v bodě B) 

B) u k l á d á  
1. Ing. Evě Šartnerové, vedoucí OIÚP 

a) neprodleně zahájit pořizování změn Územního plánu Ústí nad Labem 

T: 31. 12. 2020 

2. Ing. Evě Fialové, určené zastupitelce pro pořizování územně plánovací dokumentace 

a) předložit Zastupitelstvu města kategorie změn ÚP Ústí nad Labem a jejich hrubý 

časový harmonogram 

T: 27. 4. 2020 

 

 

128/9Z/20 

Záměr odkupu objektu Schichtových (Vrbenského) lázní 
 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 

 

A) s c h v a l u j e 
1. záměr odkupu objektu bývalých Schichtových (Vrbenského) lázní na Střekově 

a sportovní haly TJ Severotuk, včetně navazujících pozemků původní zahrady 

 

B) u k l á d á 
1. Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora 

a) jednat s majitelem objektů o podmínkách a ceně za prodej obou objektů 

a souvisejících pozemků  

b) informovat Zastupitelstvo města o průběhu a výsledku těchto jednání 

T: 25. 6. 2020 

 

 

 

 

 

           Ing. Věra Nechybová                           Mgr. Ing. Petr Nedvědický 

          náměstkyně primátora                                                      primátor města 




