Statutární město Ústí nad Labem
Magistrát města Ústí nad Labem

Usnesení
11. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem
konaného dne 30. 5. 2016
č. 190/2016 - 209/2016

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

190/16
Svěření rozhodování o záležitostech dle § 102 zákona č. 128/2000
Sb. primátorce města
Zastupitelstvo města po projednání
A) svěřuje
1. v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., obecní zřízení, (dále
jen zákon) primátorce města rozhodování o záležitostech podle § 102 odst. 2 a 3
zákona takto:
a) dle § 102 odst. 2 písm. a) zákona provádět jednotlivá rozpočtová opatření do
výše 0,5 mil. Kč
b) dle § 102 odst. 2 písm. a) zákona provádět rozpočtová opatření k zapojení
přijatých účelově určených finančních prostředků a přesuny účelových
finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu v rámci jednotlivých odborů a
mezi odbory MmÚ i nad limit uvedený v bodě A) 1.a)
c) z § 102 odst. 2 písm. b) pouze jmenování ředitelů příspěvkových organizací a
stanovení jejich platů a odměn, a písm. g) zákona v plném znění
d) z § 102 odst. 3 zákona pouze zveřejňování záměrů majetkových dispozic a
rozhodování v pozici veřejného zadavatele

191/16
Revitalizace městského centra II. etapa, 2. stavba – vratka dotace
Zastupitelstvo města v působnosti Rady města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje, oddělení projektů a dotací
a finančního odboru ve výši 65 tis. Kč v souvislosti s vyúčtováním dotace projektu
„Revitalizace městského centra II. etapa, 2. stavba“ takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovním účtu MmÚ, tř. 8 – financování ve
výši 65 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku
65 tis. Kč v položce finanční vypořádání

192/16
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 15251873 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Úspory energií
ZŠ a MŠ – Mateřská škola Vojanova, Ústí nad Labem“
Zastupitelstvo města v působnosti Rady města po projednání
A) schvaluje
1. uzavření „Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 15251873 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR na akci „Úspory energií ZŠ a MŠ – Mateřská škola
Vojanova, Ústí nad Labem“
B) ukládá
1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města
a) uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory z rozpočtových
prostředků Státního fondu životního prostředí ČR dle bodu A) tohoto usnesení
T: do 20. 6. 2016

193/16
Projekt FABIANA – zapojení města do projektu v rámci
programu CENTRAL EUROPE
Zastupitelstvo města v působnosti Rady města po projednání
A) bere na vědomí
1. informaci o:
a) programu nadnárodní spolupráce INTERREG CENTRAL EUROPE
b) projektu FABIANA
B) schvaluje
1. účast města Ústí nad Labem jako partnera v zahraničním projektu FABIANA
s předpokládaným finančním objemem projektu připadajícím na město Ústí nad
Labem na max. 42 měsíců (nejdříve od roku 2017) ve výši 223,53 tis. EUR
(cca 6 148 tis. Kč vč. DPH) a předpokládanou minimální spoluúčastí města ve výši
33,53 tis. EUR (cca 922,08 tis. Kč vč. DPH)

194/16
Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na
p. p. č. 896/15 v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem
Zastupitelstvo města po projednání
A) neschvaluje
1. návrh manželů Ing. Miloše a Květoslavy Matouškových a manželů
Ing. Josefa a Heleny Šafaříkových na pořízení změny Územního plánu Ústí nad
Labem na p. p. č. 896/15 v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem

195/16
Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na
p. p. č. 174 a 171/5 v k. ú. Všebořice
Zastupitelstvo města po projednání
A) neschvaluje
1. návrh Ing. Petra Tůmy na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem
na p. p. č. 174 a 171/5 v k. ú. Všebořice

196/16
Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na
p. p. č. 1480/93 a 1480/506 v k. ú. Krásné Březno
Zastupitelstvo města po projednání
A) neschvaluje
1. návrh firmy Javos, V. J. s.r.o. na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem
na p. p. č. 1480/93 a 1480/506 v k. ú. Krásné Březno

197/16
Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na
p. p. č. 538/1 v k. ú. Svádov
Zastupitelstvo města po projednání
A) neschvaluje
1. návrh MUDr. Daniela Nalose na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem
na p. p. č. 538/1 v k. ú. Svádov

198/16
Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na
p. p. č. 154/1 v k. ú. Dobětice
Zastupitelstvo města po projednání
A) neschvaluje
1. návrh MUDr. Daniela Nalose na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem
na p. p. č. 154/1 v k. ú. Dobětice

199/16
Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na
p. p. č. 757 v k. ú. Sebuzín
Zastupitelstvo města po projednání
A) neschvaluje
1. návrh Zdeňka Huji na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem
na p. p. č. 757 v k. ú. Sebuzín

200/16
Dodatek k pachtovní smlouvě ze dne 1. 8. 2014
Zastupitelstvo města v působnosti Rady města po projednání
A) schvaluje
1. uzavření dodatku k pachtovní smlouvě ze dne 1. 8. 2014 s pachtýřem Bohuslavem
Holečkem, zemědělským podnikatelem, IČ 86746049, kterým se předmět pachtu
snižuje o pozemky p. č. 780/25, 780/31, 789/1, vše v k. ú. Předlice

201/16
Předkupní právo ke stavbě č. e. 9569 v k. ú. Ústí n. L.
Zastupitelstvo města po projednání
A) neschvaluje
1. využití předkupního práva Statutárního města Ústí nad Labem jako vlastníka
pozemku p. č. 3895/17 o výměře 40 m2 v k. ú. Ústí nad Labem k odkoupení stavby
č. e. 9569 zapsané na LV 293 za kupní cenu ve výši 190.000,- Kč od Václava
Klimpla, xxxxxx xxxx/xx, xxx xx xxxx xxx xxxxx

202/16
RO ODM – rekonstrukce trávníku fotbalového hřiště na
Městském stadionu
Zastupitelstvo města v působnosti Rady města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku a finančního odboru ve výši
600,00 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu finančního odboru, sk. č. 03
o částku 600,00 tis. Kč v položce investiční rezerva
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku
600,00 tis. Kč na akci „Rekonstrukce trávníku fotbalového hřiště na Městském
stadionu“

203/16
Smlouva o finanční spolupráci při zajišťování příměstské dopravy
veřejnou linkovou osobní dopravou – dodatek č. 5
Zastupitelstvo města v působnosti Rady města po projednání
A) schvaluje
1 . uzavření dodatku č. 5 Smlouvy o finanční spolupráci při zajišťování příměstské
dopravy veřejnou linkovou osobní dopravou

204/16
Zákaz vjezdu nákladních vozidel do městské části Strážky – petice
Zastupitelstvo města v působnosti Rady města po projednání
A) bere na vědomí
1. petici občanů městské části Strážky
B) s c h v a l u j e
1. předložení žádosti správnímu orgánu o omezení vjezdu některých vozidel,
v souladu s ustanovením § 24a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
do městské části Strážky
C) ukládá
1. Ing. Daliboru Dařílkovi, vedoucímu odboru dopravy a majetku
a) zpracovat podklady pro podání žádosti dle bodu B)1 tohoto usnesení
T: 30. 6. 2016

205/16
Udělení výjimky z počtu dětí v přípravných třídách základních
škol
Zastupitelstvo města v působnosti Rady města po projednání
A) schvaluje
1. udělení výjimky z počtu dětí v přípravných třídách základních škol dle § 23 odst. 3,
5 školského zákona 561/2004 Sb. v platném znění, na školní rok 2016/2017
a) Základní škole Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, p.o., pro třídu
přípravného ročníku - zvýšení počtu dětí ve třídě, a to z 15 na 19 dětí
b) Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, SNP 2304/6, p.o., pro třídu
přípravného ročníku – zvýšení počtu dětí ve třídě, a to z 15 na 19 dětí
c) Základní škole Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, p.o., pro dvě třídy
přípravného ročníku – zvýšení počtu dětí ve třídě, a to z 15 na 17 dětí
d) Základní škole Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, p.o. pro třídu
přípravného ročníku – zvýšení počtu dětí ve třídě, a to z 15 na 18 dětí
e) Základní škole Ústí nad Labem, Hlavní 193, p. o. pro dvě třídy přípravného
ročníku – zvýšení počtu dětí ve třídě, a to z 15 na 18 dětí

B) z m o c ň u j e
1. PhDr. Janu Müllerovou PhD., vedoucí OMOŠ MmÚ
a) k podpisu udělení výjimky z počtu dětí v přípravných třídách základních škol
uvedených v bodě A) tohoto usnesení

206/16
Rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství poskytnutí zálohy na příspěvek základním školám pro žáky 1. tříd
Zastupitelstvo města v působnosti Rady města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření v neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských
organizací a školství v celkové výši 1 366,80 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací
a školství o částku 1 366,80 tis. Kč v položce Příspěvek na učební pomůcky pro
žáky 1. tříd ZŠ
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací
a školství – oddělení ekonomicko školské – poskytnutí 1. zálohy účelového
neinvestičního příspěvku na jednotlivé základní školy v Ústí nad Labem,
v celkové výši 1 366,80 tis. Kč na pořízení učebních pomůcek
a potřeb pro žáky 1. tříd takto:
- Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková organizace, ve výši
82,80 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvková organizace,
ve výši 85,20 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková
organizace, ve výši 104,40 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková organizace,
ve výši 45,60 tis. Kč
- Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19,
příspěvková organizace, ve výši 48,00 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvková organizace,
ve výši 56,40 tis. Kč
- Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková
organizace, ve výši 116,40 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace,
ve výši 60,00 tis. Kč
- Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková
organizace, ve výši 55,20 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace,
ve výši 99,60 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace,
ve výši 102,00 tis. Kč

- Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvková
organizace, ve výši 54,00 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace,
ve výši 51,60 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, A. České 702/17, příspěvková organizace,
ve výši 103,20 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace,
ve výši 57,60 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A, příspěvková
organizace, ve výši 96,00 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace,
ve výši 46,80 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace,
ve výši 74,40 tis. Kč
- Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková
organizace, ve výši 27,60 tis. Kč

207/16
Program pro poskytování dotací na kulturní akce, projekty,
kulturní činnost a reprezentaci v oblasti kultury v roce 2016
z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem
Zastupitelstvo města v působnosti Rady města po projednání
A) schvaluje
1. „Program pro poskytování dotací na kulturní akce, projekty, kulturní činnost
a reprezentaci v oblasti kultury v roce 2016 z rozpočtu Statutárního města
Ústí nad Labem“ v předloženém znění
2. formulář žádosti o dotaci v rámci „Programu pro poskytování dotací na kulturní
akce, projekty, kulturní činnost a reprezentaci v oblasti kultury v roce 2016
z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem“ v předloženém znění
3. „Výzvu k podání žádosti o dotaci v oblasti kultury pro rok 2016“ v rámci
„Programu pro poskytování dotací na kulturní akce, projekty, kulturní činnost
a reprezentaci v oblasti kultury v roce 2016 z rozpočtu Statutárního města
Ústí nad Labem“ v předloženém znění
4. znění smluv a následně jejich uzavření mezi poskytovatelem a příjemci dotací
na základě usnesení Rady města Ústí nad Labem a Zastupitelstva města Ústí nad
Labem o schválení poskytnutí dotace v předloženém znění

208/16
Revokace usnesení č. 457/15, pověření k udělování souhlasu obce
podle ustanovení § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci
v hmotné nouzi v platném znění
Zastupitelstvo města v působnosti Rady města po projednání
A) revokuje
1. usnesení č. 457/15 v plném rozsahu
B) pověřuje
1. Ing. Martina Kohla, vedoucího odboru kultury, sportu a sociálních služeb
a) k udělování souhlasu obce dle ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb.,
o pomoci v hmotné nouzi v platném znění

209/16
Souhlas s přijetím darů do vlastnictví Zoologické zahrady Ústí
nad Labem, příspěvkové organizace
Zastupitelstvo města v působnosti rady města po projednání v souladu se zákonem
č. 250/2000 Sb., v platném znění
A) souhlasí
1. s přijetím účelově určených peněžních darů v celkové výši 1 229 620,16 Kč
na adopci a patronství zvířat v roce 2015 dle přílohy č. 1 usnesení do vlastnictví
Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace

MUDr. Jiří Madar
náměstek primátorky

Ing. Věra Nechybová
primátorka města

