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172/16 

Plnění usnesení ZM 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o plnění usnesení ZM 

 

 

173/16 

RO ODM – integrovaný dopravní systém 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 25.000 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 ve výši 25.000 tis. Kč v položce ostatní 

nedaňové příjmy  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

o částku 25.000 tis. Kč v položce integrovaný dopravní systém  

 

174/16  

„Úspora energií v ZŠ a MŠ Jitřní“ – informace o nemožnosti 

podat žádost o dotaci 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informace o důvodech  nepodání žádosti o dotaci na projekt „Úspora energií v ZŠ 

a MŠ Jitřní“ v rámci Operačního programu Životní prostředí 

B )  rev oku j e  

1 .  usnesení ZM č. 164/16 ze dne 23. 2. 2016 



175/16 

Uzavření smluvních vztahů v rámci akce "Chabařovice – jezero 

Milada – centrální kanalizace" na jezeře Milada, SO 04 Přípojka 

vody pro rekreační území východ 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

v souvislosti s akcí "Chabařovice – jezero Milada – centrální kanalizace" na jezeře 

Milada, SO 04 Přípojka vody pro rekreační území východ 

1. zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě – vodovodní přípojka 

k pozemkům parc. č. 599/3, 1529/7 a 1529/1 v k. ú. Trmice, ve prospěch 

Statutárního města Ústí nad Labem, IČ 00081531 se společností ČEZ, a. s., 

IČ 45274649 na dobu neurčitou, s tím, že zřízení věcného břemene bude za 

jednorázový poplatek na základě znaleckého posudku v předpokládané výši 

18.188,-Kč bez 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. 

3. zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě – vodovodní přípojka 

k pozemkům parc. č. 591/1, 1496 v k. ú. Trmice, ve prospěch Statutárního města 

Ústí nad Labem, IČ 00081531 s městem Trmice, IČ 00674010 na dobu neurčitou, 

s tím, že smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena za jednorázovou 

úhradu na základě znaleckého posudku v předpokládané výši 40.406,-Kč 

bez DPH 

4. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti 

inženýrské sítě, s městem Trmice, IČ 00674010 dle bodu A) 3. 

5. zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě – vodovodní přípojka 

k pozemkům parc. č. 1493/15 v k. ú. Trmice, ve prospěch Statutárního města Ústí 

nad Labem, IČ 00081531 se společností Advanced World Transport a. s., 

IČ 47675977 na dobu neurčitou, s tím, že zřízení věcného břemene bude za 

jednorázovou úhradu v předpokládané výši 111.600,-Kč bez DPH 

6. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti 

inženýrské sítě – vodovodní přípojka, se společností Advanced World Transport 

a.s., IČ 47675977  dle bodu A) 5. 

7. zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě – vodovodní přípojka 

k pozemkům parc. č. 1524/1, 1493/24 a 1490/3 v k. ú. Trmice, ve prospěch 

Statutárního města Ústí nad Labem, IČ 00081531 se společností Správa železniční 

dopravní cesty, IČ 70994234 na dobu neurčitou, s tím, že smlouva o zřízení 

věcného břemene bude uzavřena s jednorázovou úhradou v předpokládané výši 

40.200,-Kč bez DPH 

8. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti 

inženýrské sítě, se společností Správa železniční dopravní cesty, IČ 70994234 dle 

bodu A) 7. 

 

 

 

 

 



9. zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě – vodovodní přípojka 

k pozemkům parc. č. 1488/2 a 1488/1 v k. ú. Trmice, pozemkům parc. č. 1823, 

1915, 1070/1, 1070/134, 1070/137, 178/1 a 330/1 v k. ú. Tuchomyšl ve prospěch 

Statutárního města Ústí nad Labem, IČ 00081531 s organizací Palivový kombinát 

Ústí, s. p., IČ 00007536, na dobu neurčitou, s tím, že smlouva o zřízení věcného 

břemene bude uzavřena za jednorázovou úhradu v předpokládané výši         

138.185,-Kč bez DPH 

10. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti 

inženýrské sítě, s organizací Palivový kombinát Ústí, s. p., IČ 00007536 dle bodu 

A) 9. 

 

 

176/16 

Uzavření smluvních vztahů: Chabařovice – jezero Milada – 

Centrální kanalizace, SO 05 Podružná přípojka z areálu Hrbovice 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

v souvislosti s akcí "Chabařovice – jezero Milada – Centrální kanalizace, SO 05    

Podružná přípojka z areálu Hrbovice“ 

1. zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě – vodovodní přípojka 

k pozemkům parc. č. 308/1, 308/2, 322, 10, 308/9 k. ú. Hrbovice, ve prospěch 

Statutárního města Ústí nad Labem, IČ 00081531 s městem Chlumec, IČ 00391387 

na dobu neurčitou, s tím, že smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena dle 

Sazebníku pro stanovení úhrady za zřízení práv odpovídajících věcným břemenům 

k pozemkům ve vlastnictví Města Chlumec za jednorázovou úhradu 

v předpokládané výši 43.740,-Kč bez DPH 

2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti 

inženýrské sítě, s městem Chlumec, IČ 00391387 dle bodu A) 1. 

3. zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě – vodovodní přípojka 

k pozemkům parc. č. 1721/1, 1721/4, 1740/3, 1721/3, 1721/2 v k. ú. Chabařovice, 

ve prospěch Statutárního města Ústí nad Labem, IČ 00081531 s městem 

Chabařovice, IČ 00556912 na dobu neurčitou, s tím, že smlouva o zřízení věcného 

břemene bude uzavřena dle Ceníku jednorázových náhrad za věcná břemena města 

Chabařovice za jednorázovou úhradu v předpokládané výši 72.100,-Kč bez DPH 

4. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti 

inženýrské sítě, s městem Chabařovice, IČ 00556912 dle bodu A) 3. 

5. zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě – vodovodní přípojka 

k pozemkům parc. č. 1701 v k. ú.  Chabařovice, ve prospěch Statutárního města 

Ústí nad Labem, IČ 00081531 s Ústeckým krajem, IČ 70892156, zastoupeným 

Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, IČ 00080837 

na dobu neurčitou, s tím, že smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena dle 

za jednorázovou úhradu v předpokládané výši 12.000,-Kč bez DPH 

6. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti 

inženýrské sítě, s Ústeckým krajem, IČ 70892156, zastoupeným Správou a údržbou 

silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, IČ 00080837 dle bodu A) 5. 

 

 



177/16 

Uzavření smluvních vztahů v rámci akce "Rekreační území - 

východ" na jezeře Milada 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

v souvislosti s akcí "Rekreační území - východ"  

1. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti 

inženýrské síte – elektro přípojka -  s organizací Palivový kombinát Ústí, s. p., 

IČ 00007536 k pozemkům č. 178/1, 1070/1, 1070/63, 1070/134 a 1070/137 k. ú. 

Tuchomyšl 

2. uhrazení jednorázové částky za věcné břemeno ve výši 52.400,- Kč bez DPH 

 

 

178/16 

Informační materiál o finančních postizích v oblasti projektů 

financovaných z dotací 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o aktuálním stavu finančních postihů a hrozeb finančních postihů za 

projekty dotované z fondů Evropské unie 

B )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje k zajištění zdrojů úhrady sankcí 

za porušení rozpočtové kázně ve výši 7 257,48 tis. Kč takto: 

a) změna stavu a bankovních účtech MmÚ – zapojení volných prostředků ve výši 

7 257,48 tis. Kč 

b) zvýšení neivestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje, 

oddělení projektů a dotací, ve výši 7 257,48 tis. Kč (odvod za porušení 

rozpočtové kázně na akci „IPRM IOP – Mojžíř“) 

 

 

179/16 

Závěrečná monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM Ústí 

nad Labem - Centrum za rok 2015, Monitorovací zpráva 

o postupu realizace IPRM – Mobilita za rok 2015 
 

Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o stavu realizace Integrovaného plánu rozvoje města Ústí nad Labem 

Centrum za rok 2015 

2. informaci o stavu realizace Integrovaného plánu rozvoje města Ústí nad Labem 

Mobilita za rok 2015 



B )  s ch va lu j e  

1. závěrečnou monitorovací zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje 

města Ústí nad Labem Centrum za rok 2015 

2. monitorovací zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje města Ústí 

nad Labem Mobilita za rok 2015 

C )  uk lád á  

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

a) zajistit předložení monitorovacích zpráv dle bodu B) tohoto usnesení Úřadu 

Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 

T: 30. 4. 2016 
 

180/16 

Podání žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 18 – projekt 

Rekonstrukce podchodu Kamenný vrch 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o: 

a) vyhlášení 18. výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu 

b) podmínkách 18. výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu 

B )  s ch va lu j e  

1. podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce podchodu Kamenný vrch“ dle 

bodu A) tohoto usnesení 

2. spolufinancování projektu „Rekonstrukce podchodu Kamenný vrch“ ve výši 10 % 

uznatelných nákladů a 100 % neuznatelných nákladů projektu, přičemž 

předpokládané celkové náklady projektu činí 9 100 000 Kč vč. DPH 

3. předfinancování projektu dle bodu B) 2. tohoto usnesení v plné výši  

(tj. 100 % z celkových nákladů projektu) 

C )  u k l á d á  

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

a) podniknout všechny kroky nutné k podání žádostí o dotaci na projekty dle bodu 

A) tohoto usnesení 

b) zahrnout předfinancování tohoto projektu dle bodu B) tohoto usnesení 

do rozpočtu města na rok 2017 

T: 29. 4. 2016   
181/16 

Vzdání se smluvní pokuty ve vztahu ke společnosti Mystique 

s. r. o. 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  vzdání se smluvní pokuty dle nájemní smlouvy č. 1014417 ze dne 30. 1. 2012 

uzavřené mezi městem Ústí nad Labem a společností Mystique s. r. o. 



182/16  

„Návrh názvu nové ulice „Ke Sběrnému dvoru“, obec Ústí nad 

Labem, část obce Všebořice, katastrální území Všebořice“ 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A) s c h v a l u j e 

1 .  název nové ulice „Ke Sběrnému dvoru“ pozemková parcela č. 898/370 a 898/52 

v k. ú. Všebořice dle přílohy č. 1, 2 a 3 

 

183/16 

Poskytnutí dotací v oblasti podpory „Mimořádné akce a události“ 

a smlouva o poskytnutí dotací v této oblasti 

 
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, 

určených pro mimořádné žádosti o poskytnutí dotace, které byly podány mimo 

Statutárním městem vyhlášené programy a následné uzavření smluv s jednotlivými 

subjekty takto:  

a) Aeroklub Ústí nad Labem, IČ: 183 81 928, na částečnou úhradu nákladů 

spojených s „Uznáním statutu letiště Ústí nad Labem“ ve výši 110 tis. Kč 

b) SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Ústí nad Labem II, IČ: 751 15 905, pro 

„SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Ústí nad Labem II – částečná úhrada 

nájmu dle předloženého rozpočtu“ ve výši 30 tis. Kč 

c) Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu, IČ: 694 11 239, na částečnou úhradu 

nákladů dle projektu „Pomoc obětem trestných činů“ ve výši 50 tis. Kč 

d) Ivo Jiroušek, IČ: 134 73 867 na „PŘEVOZNÍ LOĎ MARIE – ZAJIŠTĚNÍ 

LODNÍ DOPRAVY NA CYKLOSTEZCE“ ve výši 149.000,- Kč. 

2. znění smlouvy o poskytnutí dotace v oblasti „Mimořádné akce a události“  

dle přílohy č. 1 tohoto usnesení včetně všech příloh smlouvy o poskytnutí dotace 

3. znění smlouvy o poskytnutí dotace v oblasti ostatní činnosti a volnočasové aktivity 

(lodní doprava) dle přílohy č. 2 tohoto usnesení včetně všech příloh smlouvy 

o poskytnutí dotace 

B )  n es ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 

určených na oblast „Mimořádné akce a události“ těmto subjektům: 

a) DRUG-OUT Klub, z. s., IČ: 445 54 559, na částečnou úhradu nákladů  

dle projektu „Ambulantní adiktologické služby – program pro rodiny  

a mladistvé z Ústí nad Labem“ ve výši 130 tis. Kč 

b) Člověk v tísni, o. p. s., IČ: 257 55 277, na částečné zajištění poskytované 

sociální služby „Nízkoprahový klub Nový Svět“ ve výši 98,5 tis. Kč 

C )  zmo cňu j e  

1 .  Ing. Martina Kohla, vedoucího OKSS 

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

 

http://www.usti-nad-labem.cz/files/rm-zm/zm_10-16_183_c1-16.pdf
http://www.usti-nad-labem.cz/files/rm-zm/zm_10-16_183_c2-16.pdf


D )  uk lád á  

1. Ing. Martinu Kohlovi, vedoucímu OKSS 

a) rozeslat vyrozumění dle bodu B) tohoto usnesení 

  

 

184/16 

Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2016 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2016 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) Geometry Global, s. r. o., IČ: 257 16 964, na akci „Run Tour 2016“  

ve výši 200.000,- Kč 

b) MĚSTSKÝ PLAVECKÝ KLUB ÚSTÍ NAD LABEM, IČ: 266 47 567, na akci 

„Velká cena města Ústí nad Labem v plavání“ ve výši  

100.000,- Kč 

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

IČ: 442 26 306 na akci „47. ročník GRAND PRIX města Ústí nad Labem 

v boxu“ ve výši 300.000,- Kč 

2. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu a sociálních služeb 

určených na oblast sportu „Akce sportovního kalendáře“ a následné uzavření smluv 

s jednotlivými subjekty takto: 

a) Česká asociace skateboardingu z. s., IČ: 228 20 752, na akci  

„Skate Contest Ústí nad Labem 2016“ ve výši 37.000,- Kč 

b) MĚSTSKÝ PLAVECKÝ KLUB ÚSTÍ NAD LABEM, IČ: 266 47 567, na akci 

„Letní mistrovství České republiky staršího žactva 2016  

pro ročníky 2002 a 2003 v plavání“ ve výši 50.000,- Kč 

c) TJ Chemička Ústí nad Labem, IČ: 005 55 061, na akci „Závody mládeže – 

memoriál Zd. Vaněčka“ ve výši 47.000,- Kč 

3. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu a sociálních služeb 

určených na oblast sportu „Celoroční sportování dětí a mládeže  

do 18 let (šeky)“ a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto: 

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

výši 164.400,- Kč 

b) Athletic club Ústí nad Labem o. s., IČ: 270 43 584 ve výši 145.600,- Kč 

c) BK SLOVAN Ústí nad Labem, IČ: 226 05 797 ve výši 57.200,- Kč 

d) FK ČESKÝ LEV Neštěmice, IČ: 692 91 969 ve výši 253 200,- Kč 

e) Judo Ústí nad Labem, z. s., IČ: 228 85 064 ve výši 126.800,- Kč 

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

ve výši 205.800,- Kč 

g) Michaela Gebertová, IČ: 718 68 470 ve výši 205.600,- Kč 

h) Radka Bandasová, IČ: 402 22 837 ve výši 84.400,- Kč 

i) SK KAMURA RYU SHOTOKAN, IČ: 661 10 351 ve výši 114.000,- Kč 

j) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem, IČ: 442 26 306 ve výši  

194.200,- Kč 

k) SPORT UNION, o. s., IČ“ 445 54 044 ve výši 178.600,- Kč 



l) Šachový klub Spartak Ústí nad Labem, IČ: 445 54 222 ve výši  

53.000,- Kč 

m) Školní sportovní klub AŠSK ČR při Základní škole Pod Vodojemem,  

se sídlem Pod Vodojemem 323/3A, Ústí nad Labem, PSČ 400 10,  

IČ: 042 49 143 ve výši 61.600,- Kč 

n) Školní sportovní klub AŠSK ČR při Základní škole Ústí nad Labem, Vinařská 

1016/6, p. o., pobočný spolek, IČ: 04249313 ve výši 166.400,- Kč 

o) Taneční skupina Freedom z. s., IČ: 226 70 904 ve výši 62.400,- Kč 

p) TENIS CLUB Ústí nad Labem, IČ: 183 80 514 ve výši 120.800,- Kč 

q) TJ Chemička Ústí nad Labem, IČ: 005 55 061 ve výši 490.800,- Kč 

r) TJ Mojžíř, IČ: 445 52 521 ve výši 112.200,- Kč 

s) TJ Skorotice, IČ: 442 26 292 ve výši 101.400,- Kč 

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

164.000,- Kč 

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

218.200,- Kč 

v) TJ Stadion Ústí nad Labem, IČ: 442 25 261 ve výši 62.200,- Kč 

w) TJ Střekov, z. s., IČ: 005 27 033 ve výši 87.600,- Kč 

x) USK PROVOD, z. s., IČ: 183 81 375 ve výši 320.400,- Kč 

y) Universitní sportovní klub Slávie, IČ: 445 52 319 ve výši 62.000,- Kč 

z) Ústecká asociace futsalu, z. s., IČ: 041 02 584 ve výši 66.000,- Kč 

4. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu a sociálních služeb 

určených na oblast nesoutěžních volnočasových aktivit „Celoroční volnočasová 

činnost dětí a mládeže do 18 let“ a následné uzavření smlouvy s tímto subjektem: 

a) Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Dravci, IČ: 70693501 ve výši 53.000,- Kč 
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Poskytnutí dotací v oblasti kultury v roce 2016 

 
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, 

určených na „podporu celoroční kulturní činnosti“ a následné uzavření smlouvy 

s těmito subjekty takto: 

a) Veřejný sál Hraničář, spolek (IČ 02816091), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s „Kulturním programem ve veřejném sále Hraničář“ ve výši  

100 tis. Kč 

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

nákladů spojených s „Celoroční činností dětského sboru Chorea pueri ustensis, 

z.s.“ ve výši 80 tis. Kč 

c) DS Mladá Scéna (IČ 26558441), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s „Celoroční činností divadelního souboru Mladá scéna“ ve výši  

100 tis. Kč 

d) Říhovský Martin (IČ 72752823), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s „Koncerty komorní hudby - Ústí nad Labem 2016“ ve výši 80 tis. Kč 

e) MgA. Luděk Prošek (IČ 71816755), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Galerie NF - celoroční výstavní program 2016 - provoz umělecké 

galerie – pořádání výstav souč. výtv. umění“ ve výši 35 tis. Kč 



f) Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (IČ 44555601),  

na částečnou úhradu nákladů spojených s „Vysokou školou (veřejná, státní) - 

oblast vzdělávání a kulturně-společenské aktivity, výzkum a jeho aplikace, 

umělecká organizace“ ve výši 70 tis. Kč 

g) Věra Malcherová (IČ 73860255), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s „Celoročním pravidelným kulturním programem Café Max v roce 2016“  

ve výši 60 tis. Kč 

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

s „Celoroční činností Veselá Brná z.s.“ ve výši 50 tis. Kč 

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

spojených s činností „Baletního studia“ ve výši 98 tis. Kč 

2. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 

určených na „realizaci kulturní akce mezinárodního charakteru“ a s následné 

uzavření smlouvy s těmito subjekty takto: 

a) MAHA4ALL (IČ 28552253), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„REGGAE AREA 2016“ ve výši 150 tis. Kč 

b) Taneční skupina Freedom o.s. (IČ 22670904), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s „Reprezentací města Ústí nad Labem na mistrovství světa 

Performing art“ ve výši 100 tis. Kč 

c) „občanské sdružení The Boom“ (IČ 27017931), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s „Účastí na přehlídce revivalových skupin - International Beatleweek 

2016“ ve výši 60 tis. Kč 

d) Sdružení Romano jasnica (IČ 68974922), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „12. Různobarevný festival“ ve výši 38 tis. Kč 

3. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu a sociálních  služeb, 

určených na „akce mimořádného významu“ a následné uzavření smlouvy s těmito 

subjekty takto: 

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

s akcí „Jeden svět 2016 v Ústí nad Labem - mezinárodní festival 

dokumentárních filmů o lidských právech“ ve výši 67 tis. Kč 

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

„Promenádní koncerty“ ve výši 120 tis. Kč 

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

„KULT - 19. ročník divadelní přehlídky“ ve výši 250 tis. Kč 

d )  Martin Říhovský (IČ 72752823), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Exkluzivní ústecká hudební setkání s J. Svěceným a G. Demeterovou“ ve výši 

70 tis. Kč 

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

spojených s akcí „Festival Barevná planeta 17. ročník“ ve výši 270 tis. Kč 

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

s akcí „X. ročník divadelní přehlídky Ústecká forbína“ ve výši 100 tis. Kč 

4. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu a sociálních  služeb, 

určených na „realizaci kulturních akcí a projektů“ a následné uzavření smlouvy 

s těmito subjekty takto: 

a) Bateau z.s. (IČ 01507311), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Life 

and Play“ ve výši 40 tis. Kč 

b) Boháčová Anita (xx.x.xxxx), na částečnou úhradu nákladů spojených  

s akcí „Dreams come true“ ve výši 20 tis. Kč 

c) Culture line o.s. (IČ 01989448), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„UL-FEST 2016“ ve výši 53 tis. Kč 



d) ČESKÝ ROZHLAS (IČ 45245053), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Otevřená zahrada Čro Sever“ ve výši 30 tis. Kč 

e) ČESKÝ ROZHLAS (IČ 45245053), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Den otevřených dveří Čro Sever“ ve výši 20 tis. Kč 

f) Veřejný sál Hraničář, spolek (IČ 02816091), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Výstava Dům módy/nesnesitelná rychlost bytí“ ve výši  

60 tis. Kč 

g) Veřejný sál Hraničář, spolek (IČ 02816091), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Sousedský festival Léto na ulici 2016“ ve výši 50 tis. Kč 

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

s akcí „Kroužkofest“ ve výši 20 tis. Kč 

i) GASTRO NA RYCHTĚ, s.r.o. (IČ 28694791), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „IV. Ústecký pivní jarmark malých a rodiných pivovarů“  

ve výši 50 tis. Kč 

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

„Offprogram 2016“ ve výši 50 tis. Kč 

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

akcí „Hudební setkání V“ ve výši 60 tis. Kč 

l) Poradna pro integraci (IČ 67362621), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Etnické večery - představování kultur cizinců žijících v Ústí n. L. 

a okolí“ ve výši 55 tis. Kč 

m) RED HILL PRODUCTION (IČ 22718761), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Fírfest“ ve výši 55 tis. Kč 

n) Taneční skupina Freedom o.s. (IČ 22670904), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Freedom dance show party aneb Freeedom slaví 20 let“  

ve výši 20 tis. Kč 

o) Taneční skupina Freedom o.s. (IČ 22670904), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Dancemánia cup 2016 - republiková soutěž tanečních 

formací“ ve výši 20 tis. Kč 

p) „občanské sdružení The Boom“ (IČ 27017931), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Letní koncert skupiny The Boom Beatles Band and Orchestra 

2016“ ve výši 50 tis. Kč 

q) „občanské sdružení The Boom“ (IČ 27017931), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „26. Vánoční koncert skupiny The Boom Beatles Revival band 

and Orchestra 2016“ ve výši 70 tis. Kč 

r) Ústecká kulturní platforma 98 (IČ 68298587), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Malou Alenku si prosím vyzvedněte v Říši divů - 

performativní projekt“ ve výši 41 tis. Kč 

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

spojených s akcí „Memoriál Ivana Dejmala - 2. etapa - 70. výročí narození“ ve 

výši 20 tis. Kč 

t) Ústecká kulturní platforma 98 (IČ 68298587), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Festival Sudety 2016, 8. ročník“ ve výši 50 tis. Kč 

u) Útulek fest, z.s. (IČ 03655989), na částečnou úhradu nákladů spojených  

s akcí „Útulek fest 2016“ ve výši 50 tis. Kč 

v) VCC Ústí nad Labem, spolek (IČ 02853906), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Jízda veteránů do vrchu“ ve výši 25 tis. Kč 

w) Martin Beneš (IČ 74646290), na částečnou úhradu nákladů spojených  

s akcí „Vánoční galakoncert populární hudby“ ve výši 45 tis. Kč 



x) Martin Beneš (IČ 74646290), na částečnou úhradu nákladů spojených  

s akcí „Festival Cesta k nám - 12. ročník“ ve výši 55 tis. Kč 

B )  n es ch va lu j e  

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 

určených na „realizaci kulturních akcí a projektů“ tomuto subjektu: 

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

s akcí „Oslavy 700let narození Otce vlasti Karla IV“ 

C )  zmo cňu j e  

1. Ing. Martina Kohla, vedoucího OKSS 

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

D )  uk lád á  

1. Ing. Martinu Kohlovi, vedoucímu OKSS 

a) rozeslat vyrozumění dle bodu B) tohoto usnesení 
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Poskytnutí  dotací v oblasti nestátních sociálních služeb a služeb 

blízkých službám sociálním v roce 2016 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu a sociálních  služeb, 

určených na „podporu sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním“ 

a následné uzavření smluv s těmito subjekty takto: 

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

dle projektu „Dům pokojného stáří sv. Ludmily“ ve výši 130 570,-Kč 

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

dle projektu „Dům pokojného stáří sv. Ludmily – domov se zvláštním režimem“ 

ve výši 49 269,-Kč 

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

dle projektu „Komunitní centrum pro děti Světluška“ ve výši 65 000,-Kč 

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

dle projektu „Centrum služeb pro rodinu Světluška“ ve výši 145 968,-Kč 

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

dle projektu „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tykadlo“ ve výši           

34 000,-Kč 

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

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

36 000,-Kč 

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

dle projektu „Noclehárna Samaritán“ ve výši 120 000,-Kč 

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

dle projektu „Centrum pomoci Samaritán“ ve výši 180 000,-Kč 

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

dle projektu „Azylový dům Samaritán“ ve výši 220 000,-Kč 

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

dle projektu „Terénní programy“ ve výši 114 123-Kč 



k) 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 58 068,-Kč 

l) OPORA (IČ:63154935), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Domácí 

hospicová péče OPORA“ ve výši 104 421,-Kč 

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

projektu „Pečovatelská služba OPORA“ ve výši 636 319,-Kč 

n) OPORA (IČ:63154935), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Odborné 

sociální poradenství OPORA“ ve výši 25 621,-Kč 

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

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

95 625,-Kč 

p) Fokus Labe (IČ:44226586), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Sociálně 

aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením“ ve výši 

95 000,-Kč 

q) Fokus Labe (IČ:44226586), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Sociálně 

terapeutické dílny“ ve výši 270 000,-Kč 

r) Fokus Labe (IČ:44226586), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Odborné 

sociální poradenství“ ve výši 60 000,-Kč 

s) Fokus Labe (IČ:44226586), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Sociální 

rehabilitace“ ve výši 442 000,-Kč 

t) Fokus Labe (IČ:44226586), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Terénní 

komunitní tým – sociální rehabilitace“ ve výši 115 000,-Kč 

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

projektu „Chráněné bydlení“ ve výši 380 000,-Kč 

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

projektu „Kontaktní centrum pro drogově závislé“ ve výši 380 000,-Kč 

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

projektu „Terénní program“ ve výši 160 000,-Kč 

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

projektu „Ambulantní adiktologická služba“ ve výši 180 000,-Kč 

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

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

142 000,-Kč 

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

projektu „Ambulantní léčba a poradenství pro osoby závislé na návykových 

látkách“ ve výši 47 000,-Kč 

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

projektu „Terapeutická komunita WHITE LIGHT I.“ ve výši 261 000,-Kč 

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

dle projektu „Denní stacionář Helias“ ve výši 372 000,-Kč 

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

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

postižením a s poruchou autistického spektra“ ve výši 215 000,-Kč 

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

projektu „Sociální rehabilitace“ ve výši 60 000,-Kč 

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

projektu „Sociálně terapeutické dílny“ ve výši 80 000,-Kč 

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

projektu „Sociální rehabilitace – pracovní trénink“ ve výši 53 000,-Kč 



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

projektu „Podpora samostatného bydlení“ ve výši 135 000,-Kč 

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

projektu „Odborné sociální poradenství“ ve výši 25 000,-Kč 

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

projektu „Rok zdravého smíchu (SAS DC)“ ve výši 274 000,-Kč 

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

projektu „Nízkoprahový klub Orion“ ve výši 122 000,-Kč 

kk)   CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná 

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

projektu „Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi“ ve výši 25 000,-Kč 

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

projektu „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ ve výši           

289 000,-Kč 

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

projektu „Terénní sociální práce (terénní programy)“ ve výši 323 301,-Kč 

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

projektu „Odborné sociální poradenství“ ve výši 252 875,-Kč 

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

projektu „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ ve výši 70 000,-Kč 

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

úhradu nákladů dle projektu „Návrat dítěte do rodiny“ ve výši 27 000,-Kč 

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

úhradu nákladů dle projektu „Návrat do společnosti“ ve výši 143 646,-Kč 

rr)   Kleja, z.s. (IČ:01181491), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Terénní 

program v Ústí nad Labem“ ve výši 92 446,-Kč 

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

úhradu nákladů dle projektu „Odborné sociální poradenství“ ve výši             

59 291,-Kč 

tt)   Spirála (IČ:68954221), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Telefonická krizová pomoc“ ve výši 160 000,-Kč 

uu)   Spirála (IČ:68954221), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Centrum 

krizové intervence – krizová pomoc“ ve výši 455 000,-Kč 

vv)   Spirála (IČ:68954221), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Intervenční centrum, Ústecký kraj “ ve výši 235 000,-Kč 

ww) Spirála (IČ:68954221), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Odborné 

sociální poradenství“ ve výši 95 000,-Kč 

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

projektu „Osobní asistence pro občany města Ústí nad Labem“ ve výši 

15 000,-Kč 

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

projektu „Odborné sociální poradenství pro uživatele sociální služby 

s onkologickým onemocněním a jejich blízké“ ve výši 80 000,-Kč 

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

projektu „Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením“ 

ve výši 80 000,-Kč 

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

projektu „Odborné sociální poradenství“ ve výši 110 000,-Kč 

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

projektu „Raná péče DEMOSTHENA“ ve výši 140 000,-Kč 



ccc)     Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého 

kraje (IČ:70942412), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „SOCIÁLNÍ 

PORADENSTVÍ PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ ÚSTÍ NAD LABEM“ 

ve výši 10 000,-Kč 

ddd) Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého 

kraje (IČ: 70942412), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SLUCHOVĚ 

POSTIŽENÉ ÚSTÍ NAD LABEM“ ve výši 10 000,-Kč 

eee)     Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého 

kraje (IČ:70942412), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „TLUMOČNICKÉ SLUŽBY PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ 

ÚSTÍ NAD LABEM“ ve výši 30 000,-Kč 

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

nákladů dle projektu „Udržení stávajících služeb následné sociální 

rehabilitace ID 518035 v roce 2016“ ve výši 30 000,-Kč 

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

nákladů dle projektu „Udržení stávajících služeb průvodcovské 

a předčitatelské ID 7124970 v roce 2016“ ve výši 30 000,-Kč 

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

projektu „Odborné sociální poradenství pro osoby se sluchovým postižením 

a kombinovaným postižením“ ve výši 40 000,-Kč 

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

projektu „Tlumočnická služba pro osoby se sluchovým postižením 

a kombinovaným postižením“ ve výši 40 000,-Kč 

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

projektu „Sociální rehabilitace“ ve výši 20 000,-Kč 

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

projektu „Sociální rehabilitace těžce zrakově postižených a kombinovaně 

postižených osob“ ve výši 140 000,-Kč 

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

částečnou úhradu nákladů dle projektu „Osobní asistence“ ve výši      

50 000,-Kč 

mmm) Mateřské centrum Sluníčka (IČ:27001709), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle žádosti „Krok ke 

kariéře“ ve výši 18 064,-Kč 

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

spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle žádosti „Kurz Silní 

rodiče – Silné děti 2016“ ve výši 53 064,-Kč 

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

spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle žádosti „Ve dvou se to 

lépe táhne v Ústí nad Labem“ ve výši 28 064,-Kč 

ppp) CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná 

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

s realizací aktivit na podporu rodiny dle žádosti „Doučování dětí 

v náhradních rodinách“ ve výši 33 064,-Kč 

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

spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle žádosti „Rodinný koutek 

U Zvířátek“ ve výši 13 064,-Kč 



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

s realizací aktivit na podporu rodiny dle žádosti „Předškolní centrum 

Klíček“ ve výši 23 064,-Kč 

sss)      Rodinné centrum Pohádková chaloupka, z. s. (IČ:03046958), na částečnou 

úhradu nákladů spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle žádosti 

„CHALOUPKA pro celou rodinu – prevence a sounáležitost“ ve výši 

48 064,-Kč 

ttt)      Rodinné centrum Slunečník, z.s. (IČ:27026876), na částečnou úhradu 

nákladů spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle žádosti „Spolu 

a aktivně“ ve výši 43 064,-Kč 

B )  n es ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu a sociálních  služeb, 

určených na „podporu sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním“ 

těmto subjektům: 

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

projektu „RELIéF – poradenské a vzdělávací centrum“ 

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

projektu „Nízkoprahový klub Nový svět“ 

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

projektu „Nízkoprahový klub Mixér“ 

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

s realizací aktivit na podporu rodiny dle žádosti „Předškolní kluby 2016“ 

e )  In IUSTITIA, o.p.s. (IČ:26569655), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Poradna Justýna“  

C )  zmo cňu j e  

1. Ing. Martina Kohla, vedoucího OKSS 

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

D) uk lád á  
1. Ing. Martinu Kohlovi, vedoucímu OKSS 

a) rozeslat vyrozumění dle bodu B) tohoto usnesení 

 

 

187/16 

Smlouva o zajištění závazku veřejné služby na zabezpečení LPS  

a poskytnutí vyrovnávací platby Krajské zdravotní a. s. 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření Smlouvy o zajištění závazku veřejné služby na zabezpečení lékařské 

pohotovostní služby na období kalendářního roku 2016, mezi objednatelem 

Statutárním městem Ústí nad Labem a provozovatelem Krajskou zdravotní, a. s. 

2. poskytnutí vyrovnávací platby ve výši 1 200 tis. Kč společnosti Krajská zdravotní, 

a. s. na zabezpečení lékařské pohotovostní služby v roce 2016 v souladu 

s podmínkami veřejnoprávní smlouvy dle bodu A) 1. tohoto usnesení 

 

 

 



188/16 

Poskytnutí dotací v oblasti preferovaných sportů: Fotbalový klub 

Ústí nad Labem a. s. a HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r. o 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. že poskytnutí dotace dle bodu B) tohoto usnesení se zahrnuje do 3-letého režimu 

podpory de minimis 

B )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu  

a sociálních služeb v oblasti sportu – „preferované sporty“ a následné uzavření 

smluv s jednotlivými subjekty dle důvodové zprávy takto: 

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

1 700 tis. Kč 

b) HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r. o., IČ: 032 61 255 ve výši 2 700 tis. Kč 

2. znění smlouvy o poskytnutí dotace v oblasti sportu – „preferované sporty“  

dle přílohy č. 1 tohoto usnesení včetně všech příloh smlouvy o poskytnutí dotace 

 

189/16 

Žádost občanů o zachování břehu Habrovického rybníka pro 

veřejnost 

 
Zastupitelstvo města po projednání 
 

A) b ere  n a  v ědo mí   
1. žádost občanů o zachování břehu Habrovického rybníka ze dne 1. 10. 2015 

B) k ons ta tu j e ,  ž e  
1.  je v zájmu města, aby na ploše označené v Územním plánu Ústí nad Labem 

indexem P4-7 bylo zachováno a dodržováno funkční využití pro sportovně 

rekreační aktivity s převažujícím přírodním charakterem a aby území vymezené 

touto plochou bylo a zůstalo přístupné bez omezení z hlediska vlastnictví pozemků 

 

 

 

 

 

 

 

 

            MUDr. Jiří Madar                                             Ing. Věra Nechybová 

         náměstek primátorky                                             primátorka města 

 

 

http://www.usti-nad-labem.cz/files/rm-zm/zm_10-16_188-16.pdf

