Statutární město Ústí nad Labem

Usnesení
z 11. zasedání zastupitelstva města Ústí nad Labem,
dne 25. 6. 2020
Usnesení č. 131/11Z/20 - 163/11Z/20

131/11Z/20
Přísedící Okresního soudu v Ústí nad Labem
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
volí
1. přísedící Okresního soudu v Ústí nad Labem uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení

132/11Z/20
Prominutí zápůjčky - Collegium Bohemicum, o. p. s., Rozpočtové opatření OKSS a
FO
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
1. prominutí dluhu spočívajícím v nesplacené jistině zápůjčky ve výši 1 075 290,- Kč
poskytnuté společnosti Collegium Bohemicum, o. p. s., IČ: 27309231, z titulu smlouvy o
zápůjčce peněz č. SML1018170 ze dne 21. 12. 2015, a následné uzavření dohody o
prominutí dluhu
B) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru kultury, sportu a sociálních služeb a finančního odboru ve
výši 1 075,29 tis. Kč takto:
a) snížení příjmové části rozpočtu, tř.2 o částku 1 075,29 tis. Kč v položce Splátky
půjčených prostředků (Collegium Bohemicum, o. p. s.)
b) změna stavu na bankovních účtech MmÚ – zapojení volných prostředků ve výši 1
075,29 tis. Kč

133/11Z/20
Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok
2019
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí
1. hospodaření statutárního města Ústí nad Labem skončilo za rok 2019 přebytkem takto:
a) celkové příjmy města po konsolidaci ve výši 2 272 218,88 tis. Kč
b) celkové výdaje města po konsolidaci ve výši 2 157 633,35 tis. Kč
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c) vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši 114 585,53 tis. Kč vyrovnává oblast financování
2. hospodaření Magistrátu města Ústí nad Labem skončilo za rok 2019 přebytkem takto:
a) celkové příjmy MmÚ ve výši 2 208 492,15 tis. Kč
b) celkové výdaje MmÚ ve výši 2 088 993,65 tis. Kč
z toho: převody mezi statutárním městem a jeho městskými obvody – konsolidace ve výši
152 212,87 tis. Kč (dotace z prostředků MmÚ)
c) vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši 119 498,50 tis. Kč vyrovnává oblast financování
3. celkový výsledek hospodaření vytvořený v hlavní činnosti MmÚ za rok 2019 činí 320
534 370 Kč, z toho volné zdroje do rozpočtu roku 2020 činí (po jednání RM a ZM) 164 857
582,57 Kč viz příloha usnesení č. 1
4. výsledek hospodaření z vedlejší hospodářské činnosti dle účetnictví MmÚ za rok 2019
činí 11 610 221,46 Kč
5. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města Ústí nad Labem za rok
2019, se závěrem, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky viz
bod 14 důvodové zprávy
6. údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů statutárního města Ústí nad Labem – Magistrát
za rok 2019 a vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a
městským obvodům
B) schvaluje
1. závěrečný účet s celoročním hospodařením statutárního města Ústí nad Labem za rok
2019 bez výhrad
2. finanční vypořádání statutárního města Ústí nad Labem za rok 2019 dle přílohy usnesení
č. 1
3. posunutí účinnosti peněžního fondu statutárního města Ústí nad Labem pro záchranu a
rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem od 1. 1. 2021
4. použití volných zdrojů ve výši 164 857,58 tis. Kč dle přílohy usnesení č. 1 k provedení
restrikce rozpočtu roku 2020 v důsledku poklesu příjmů způsobených COVID-19
5. účetní závěrku statutárního města Ústí nad Labem za rok 2019 dle příloh č. 1a) až 1e)
bodu 13 důvodové zprávy s tím, že účetní výsledek hospodaření vytvořený k 31. 12. 2019
ve výši 124 482 212,01 Kč zůstane nerozdělen na účtu 432 – výsledek hospodaření
předcházejících účetních období
6. uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o úvěru s KB a.s. č. 7310009200113 dle přílohy
usnesení č. 2

134/11Z/20
Rozpočtové opatření s restrikcí rozpočtu r. 2020 v důsledku COVID-19
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
schvaluje
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1. rozpočtové opatření v celkové výši 257 517 tis. Kč takto:
a) snížení příjmové části rozpočtu, tř. 1 o celkovou částku 256 575 tis. Kč takto:
- v položce Daň z příjmů fyzických osob placená plátci (závislá činnost) o částku 67 366
tis. Kč
- v položce Daň z příjmů fyzických osob placená plátci (1,5 %) o částku 5 419 tis. Kč
- v položce Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky o částku 6 632 tis. Kč
- v položce Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou o částku 12 633 tis. Kč
- v položce Daň z příjmů právnických osob o částku 88 197 tis. Kč
- v položce Daň z přidané hodnoty o částku 68 705 tis. Kč
- v položce Daň z hazardních her a z technických her o částku 7 623 tis. Kč
b) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 1 481,19 tis. Kč v položce Příjmy z úroků
c) snížení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 942 tis. Kč v položce Převody z vlastních
fondů hospodářské činnosti (VHČ)
d) zapojení volných prostředků z VHČ do příjmové části rozpočtu tř. 4 ve výši 2 939,39 tis.
Kč v položce Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (VHČ)
e) snížení investiční části výdajového rozpočtu u odborů MmÚ o celkovou částku 41 402
tis. Kč takto:
- snížení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk.č.01, o částku 270 tis. Kč u
investiční akce „Ortofotomapa“
- snížení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk.č.01, o částku 4 800 tis. Kč u
investiční akce „Studie proveditelnosti variant lávky přes Labe“
- snížení investiční části výdajového rozpočtu ODM, sk.č.01, o částku 150 tis. Kč u
investiční akce „Vítězná-Svádov-přechod pro chodce-PD
- snížení investiční části výdajového rozpočtu ODM, sk.č.01, o částku 350 tis. Kč u
investiční akce „Vyhlídka na Mariánské skále-PD“
- snížení investiční části výdajového rozpočtu ODM, sk.č.01, o částku 350 tis. Kč u
investiční akce „Úprava a zpevnění komunikace ve Skoroticích-PD“
- snížení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk.č.03, o částku 500 tis. Kč u
investiční akce „Věcná břemena vzniklá v době výstavby“
- snížení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk.č.03, o částku 17 974 tis. Kč u
investiční akce „Stavební úpravy objektu pro Pečovatelskou službu v Krásném Březně“
- snížení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk.č.03, o částku 87 tis. Kč u
investiční akce „Městský stadion-dovybudování areálu“
- snížení investiční části výdajového rozpočtu ODM, sk.č.03, o částku 1 300 tis. Kč u
investiční akce „Prodloužení chodníku Svádov“
- snížení investiční části výdajového rozpočtu ODM, sk.č.03, o částku 6 000 tis. Kč u
investiční akce „Nákup nemovitostí“
- snížení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk.č.03, o částku 8 000 tis. Kč u
„Investiční rezerva“
- snížení investiční části výdajového rozpočtu OHS, sk.č.04, o částku 210 tis. Kč u
investiční akce „Zvýšení kapacity telefonní ústředny“
- snížení investiční části výdajového rozpočtu OHS, sk.č.04, o částku 11 tis. Kč u investiční
akce „Obnova vozového parku“
- snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk.č.05 o částku 1 400 tis. Kč u
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investiční akce „Rezerva na projekty p.o.“
f) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu u odborů MmÚ o celkovou částku 26 247
tis. Kč takto:
- snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 3 000 tis. Kč v položce Úroky
z úvěrů
- snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 108 tis. Kč v položce
Provozní výdaje
- snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, oddělení provozně technické o
částku
2 730 tis. Kč v položce Oprava a údržba
- snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, oddělení provozně technické o
částku 700 tis. Kč v položce Nákup DDHM
- snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, oddělení ekonomiky
příspěvkových organizací o částku 1 170 tis. Kč v položce Financování státní správy ve
školství
- snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŽP o částku 772 tis. Kč v položce Odd.
ochrany ovzduší, odpad. hospodář. a samospráv. činností
- snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŽP o částku 404 tis. Kč v položce Odd.
ochrany přírody, zeměděl., lesů, myslivosti a rybářství
- snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŽP o částku 300 tis. Kč v položce Odd.
vodního hospodářství
- snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM o částku 7 185 tis. Kč v položce
Údržba a opravy místních komunikací
- snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM o částku 1 615 tis. Kč v položce
Zimní údržba chodníků a vozovek
- snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM o částku 1 200 tis. Kč v položce
Rozvoj cyklistiky
- snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu Archivu města o částku 100 tis. Kč
- snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OIÚP o částku 2 151 tis. Kč v položce
Oddělení přípravy a realizace investic – na případné demolice
- snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OIÚP o částku 850 tis. Kč v položce
Oddělení městského architekta
- snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSR o částku 500 tis. Kč v položce
Oddělení cestovního ruchu
- snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu MP o částku 462 tis. Kč v položce
Prevence kriminality
- snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS o částku 3 000 tis. Kč v položce
Oblast sportu
g) změna stavu na bankovních účtech MmÚ – zapojení volných prostředků ve výši 164
857,58 tis. Kč vytvořených lepším výsledkem hospodaření za r. 2019
h) snížení rozpočtu tř. 8 – financování v položce Splátky úvěrů o částku 20 589,84 tis. Kč odložení 5-ti měsíčních splátek

135/11Z/20
Jednání o smíru v kause „Most přes řeku Labe pod Mariánskou skalou, Ústí nad
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Labem"
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí
1. informaci o jednání o smírném řešení sporu ve věci „Most přes řeku Labe pod
Mariánskou skálou v Ústí nad Labem“, které se uskutečnilo v budově Magistrátu města
Ústí nad Labem dne 2.6.2020
2. informaci, že společnost Hutní montáže, a.s. navrhla statutárnímu městu Ústí nad Labem
uzavřít dohodu o mimosoudním vyrovnání, kterou by byl spor definitivně uzavřen, za
podmínky vyplacení finanční kompenzace ze strany města ve výši 300 mil. Kč ve třech
ročních splátkách s tím, že se jedná o částku odsouhlasenou představenstvem společnosti
Hutní montáže a pokrývá veškeré žalované nároky včetně příslušenství
B) neschvaluje
1. uzavřít dohodu o mimosoudním vyrovnání, kterou by byl spor definitivně uzavřen, za
podmínky vyplacení finanční kompenzace ze strany města ve výši 300 mil. Kč ve třech
ročních splátkách
C) pověřuje
1. Mgr. Ing. Petra Nedvědického, primátora města
a) k jednání s Hutními montážemi, a. s. s cílem dosažení smírného řešení sporu a předložení
výsledku jednání Zastupitelstvu města Ústí nad Labem

136/11Z/20
Rozpočtové opatření FO – proúčtování daně z příjmů právnických osob za obec
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
schvaluje
1. rozpočtové opatření finančního odboru na proúčtování daně z příjmů
právnických osob za město Ústí nad Labem za zdaňovací období r. 2019 ve výši 87 151,10
tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 1 o částku 87 151,10 tis. Kč v položce Daň z příjmů
právnických osob za obec
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 87 151,10 tis. Kč v položce
Daně (daň z příjmů právnických osob)

137/11Z/20
Posouzení „Návrhu rozvoje Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o.“
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí
1. posouzení „Návrhu rozvoje Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o.“ Zoologickou
zahradou hl. m. Prahy
B) stanovuje
1. pracovní skupinu složenou ze zástupců všech klubů v ZM, jejímž úkolem je navrhnout
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zadání pro vypracování úpravy Generelu ZOO (tj. Návrhu rozvoje Zoologické zahrady Ústí
nad Labem, p. o. na období 2017 – 2035) včetně předpokládaného finančního rámce
2. Evu Novákovou, radní města
a) předsedkyní pracovní skupiny

138/11Z/20
Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o. - projekt „Dvě koruny ze vstupného“
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
schvaluje
1. realizaci projektu Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace s názvem
„Dvě koruny ze vstupného“
2. poskytnutí daru na ochranářské projekty dle podmínek členství Evropské asociace
zoologických zahrad (EAZA) takto:
a) projekt Pesisir Balikpapan ve výši 282 250 Kč
b) projekt monitoringu velkých šelem, zejména vlka obecného Správy národního parku
Šumava ve výši 41 480 Kč
c) projekt EEP Red Panda Forest Guardians Initiative ve výši 6 400 Kč
d) projekt Anoulak v Laosu „Distribuce gibona bělolícího nebo gibona siki na území
chráněné oblasti Nakai-Nam Theun ve výši 6 400 Kč
3. uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Ústí nad Labem jako zřizovatelem
Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o., v postavením dárce a Nadačním fondem CCBC,
IČ 281 88 977, se sídlem Seifertova 615/65, 130 00 Praha v postavení obdarovaného,
jejímž předmětem bude poskytnutí peněžitého daru ve výši 295 050 Kč na projekty dle
bodu A) 2. písm. a), c) a d) tohoto usnesení
4. uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Ústí nad Labem jako zřizovatelem
Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o., v postavení dárce a Správou národního parku
Šumava, IČ 00583171, se sídlem 1. máje 260, 385 01 Vimperk II, v postavení
obdarovaného, jejímž předmětem bude poskytnutí peněžitého daru ve výši 41 480 Kč na
projekt dle bodu A) 2. písm. b) tohoto usnesení

139/11Z/20
Změna zřizovací listiny Muzea města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace a
Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové organizace
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
schvaluje
1. znění dodatku č. 1 zřizovací listiny Muzea města Ústí nad Labem, příspěvkové
organizace, kterým se s účinností od 1. 7. 2020 mění zřizovací listina takto:
a) rozšiřuje se hlavní předmět činnosti organizace o následující činnosti
- Provozuje kulturní a kulturně-vzdělávací a zábavní zařízení, pořádá kulturní produkce,
zábavy, výstavy, veletrhy, přehlídky, prodejní a obdobné akce
- Provádí základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj ve všech
odborných činnostech muzea a šíří jeho výsledky prostřednictvím výuky, publikováním
nebo převodem technologií; vede oddělené účetnictví pro tyto činnosti, což jsou primární
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neekonomické činnosti uvedené v článku 2.1 Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a
inovací (vydáno Evropskou komisi pod č. 2014/C 198/03) tak, aby bylo zabráněno tzv.
křížovému financování jiných ekonomických i neekonomických činností organizace.
Veškerý zisk pocházející z primárních neekonomických činností podle článku 2.1 Rámce
pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, pokud jsou na jejich financování použity
veřejné prostředky, se zpětně investuje do základního výzkumu nebo aplikovaného
výzkumu nebo experimentálního vývoje nebo do šíření jejich výsledků nebo do výuky.
Podniky, které mohou uplatňovat vliv na organizaci jako podílníci nebo členové, nemají k
výzkumným kapacitám subjektu nebo jím vytvořeným výsledkům výzkumu přednostní
přístup.
b) svěřuje se k hospodaření následující nemovitý majetek
zrcadlové a přírodní bludiště na Větruši, k.ú. Ústí nad Labem
- p.p.č. 3887/4 o výměře 1 265 m2 ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha)
- p.p.č. 3887/3 o výměře 157 m2 zastavěná plocha a nádvoří vč. objektu bez čp/če plocha s
reliktem popraviště, k.ú. Ústí nad Labem
- p.p.č. 3842/2 o výměře 55 m2 ostatní plocha (kulturní a osvětová plocha)
areál Důlců v k.ú. Ústí nad Labem
- p.p.č. 2328/4 o výměře 306 m2 (zahrada)
- p.p.č. 2347/30 o výměře 53 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) vč. objektu trafostanice bez
čp/če – stavba technického vybavení
- p.p.č. 2347/31 o výměře 250 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) vč. objektu skladu č.p. 3388
– jiná stavba
- p.p.č. 2347/44 o výměře 214 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) vč. objektu bez čp/če –
garáž
- p.p.č. 2347/45 o výměře 87 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) vč. objektu skladu bez čp/če
– jiná stavba
- p.p.č. 2347/47 o výměře 113 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) vč. objektu bez čp/če garáž
- p.p.č. 2347/1 o výměře 21 068 m2 (ostatní plocha) vč. podzemního krytu civilní obrany a
betonové opěrné zdi
- p.p.č. 2339/2 o výměře 1 056 m2 (ostatní plocha)
c) svěřuje se k hospodaření movitý majetek vedený na rozvahových účtech umístěný v
areálu Důlců dle přílohy č. 1 tohoto usnesení v celkové hodnotě 744 782,12 Kč
d) svěřuje se k hospodaření movitý majetek vedený na rozvahových účtech umístěný v
zrcadlovém a přírodním bludišti na Větruši dle přílohy č. 2 tohoto usnesení v celkové
hodnotě 37 141,81 Kč
e) svěřuje se k hospodaření movitý majetek vedený na podrozvahových účtech umístěný v
zrcadlovém a přírodním bludišti na Větruši dle přílohy č. 3 tohoto usnesení v celkové
hodnotě 49,79 Kč
2. znění dodatku č. 1 zřizovací listiny Mětských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové
organiazce, kterým se s účinností od 1. 7. 2020 mění zřizovací listina takto:
a) mění se soupis nemovitého majetku tak, že u svěřeného pozemku:
- p.č. 2864/1 v k.ú. Ústí nad Labem se uvádí vlastnický podíl města na nemovitosti č.p.
3356 ve výši 102235/108889
- p.č. 2864/12 v k.ú. Ústí nad Labem se vypouští objekt bez čp/če
- p.č. 213/6 v k.ú. Neštěmice se vypouští objekt bez čp/če
b) vyjímá se z hospodaření movivý majetek vedený na rozvahových účtech umístěný v
zrcadlovém a přírodním bludišti na Větruši dle přílohy č. 2 tohoto usnesení v celkové
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hodnotě 37 141,81 Kč
c) vyjímá se z hospodření movitý majetek vedený na podrozvahových účtech umístěný v
zrcadlovém a přírodním bludišti na Větruši dle přílohy č. 3 tohoto usnesení v celkové
hodnotě 49,79 Kč

140/11Z/20
Poskytnutí dotací v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v
roce 2020 - Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2020 odboru kultury, sportu a sociálních služeb
určených na oblast sportu – Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky) a následné
uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) Athletic Club Ústí nad Labem z.s., IČ: 270 43 584 ve výši 502.000,- Kč
b) BASTA CHEERLEADERS, z.s., IČ: 054 22 698 ve výši 246.000,- Kč
c) Beach Aréna Ústí, z. s., IČ: 226 75 264 ve výši 89.000,- Kč
d) Bicykl Team Ústí nad Labem z. s., IČ: 061 60 964 ve výši 139.000,- Kč
e) BK SKŘIVÁNEK ÚSTÍ NAD LABEM z.s., IČ: 226 09 458 ve výši 258.000, Kč
f) BLADES Ústí nad Labem, z.s., IČ: 227 69 315 ve výši 148.000,- Kč
g) BOGI SPORT Ústí nad Lbame klub, z. s., IČ: 084 55 783 ve výši 75.000,- Kč
h) Český svaz parkouru, z.s., IČ: 018 71 633 ve výši 192.000,- Kč
i) FC Rapid Ústí nad Labem, z. s., IČ: 063 50 488 ve výši 154.000,- Kč
j) FK Ústí nad Labem – ženy z.s., IČ: 228 87 458 ve výši 162.000,- Kč
k) Fotbalový klub Český Lev Neštěmice, z.s.,IČ: 692 91 969 ve výši 493.000,- Kč
l) Gymnastický sportovní klub Ústí nad Labem, z.s., IČ: 442 23 609 ve výši 134.000,- Kč
m) Judo team Střekov, z.s., IČ: 057 83 259 ve výši 67.000,- Kč
n) Judo Ústí nad Labem, z. s., IČ: 228 85 064 ve výši 272.000,- Kč
o) „Klub orientačního běhu Ústí nad Labem z. s.“, IČ: 050 59 810 ve výši 62.000,- Kč
p) Městský plavecký klub Ústí nad Labem z.s., IČ: 266 47 567 ve výši 231.000,- Kč
q) Michaela Zoubele, IČ: 718 68 470 ve výši 264.000,- Kč
r) SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Božtěšice, IČ: 631 53 181 ve výši 74.000,- Kč
s) SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Mojžíř, IČ: 631 53 203 ve výši 63.000,- Kč
t) SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Svádov, IČ: 650 82 371 ve výši 55.000,- Kč
u) SK Brná, z.s., IČ: 270 40 968 ve výši 90.000,- Kč
v) SK Judo Vyhlídka Ústí n/L z.s., IČ: 445 54 087 ve výši 133.000,- Kč
w) SK ÚSTÍ-AUSSIG, z.s., IČ: 014 71 619 ve výši 66.000,- Kč
x) SK KAMURA RYU SHOTOKAN z.s., IČ: 661 10 351 ve výši 181.000,- Kč
y) Spolek InlineSkating.cz, IČ: 226 07 137 ve výši 105.000,- Kč
z) SPORT UNION, z. s., IČ: 445 54 044 ve výši 344.000,- Kč
aa) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z.s., IČ: 442 26 306 ve výši 158.000,- Kč
bb) Sportovní šerm Ústí nad Labem, z. s., IČ: 227 29 208 ve výši 76.000,- Kč
cc) STK GEBERT z. s., IČ: 640 45 692 ve výši 66.000,- Kč
dd) T.J. Mojžíř, z.s., IČ: 445 52 521 ve výši 205.000,- Kč
ee) Taneční skupina Freedom z.s., IČ: 226 70 904 ve výši 220.000,- Kč
ff) Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem, IČ: 442 26 110 ve výši 356.000,- Kč
gg) TENIS CLUB Ústí nad Labem, z.s., IČ: 183 80 514 ve výši 251.000,- Kč
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hh) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl badminton p.s., IČ: 057 86 304 ve výši 223.000,Kč
ii) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl plavání p.s., IČ: 057 81 191 ve výši 159.000,- Kč
jj) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl rychlostní kanoistika, IČ: 057 80 853 ve výši
116.000,-Kč
kk) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl SPV p.s., IČ: 057 86 801 ve výši 80.000,- Kč
ll) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl veslování p.s., IČ: 057 87 343 ve výši 174.000,Kč
mm) TJ Saně Ústí, z. s., IČ: 042 65 688 ve výši 54.000,- Kč
nn) TJ Skorotice, z.s., IČ: 442 26 292 ve výši 207.000,- Kč
oo) TJ Stadion Ústí nad Labem z. s., IČ: 442 25 261 ve výši 139.000,- Kč
pp) TJ Střekov, z.s., IČ: 005 27 033 ve výši 64.000,- Kč
qq) TJ Svádov – Olšinky z. s., IČ: 183 82 991 ve výši 146.000,- Kč
rr) TJ Vaňov, z.s., IČ: 005 24 701 ve výši 147.000,- Kč
ss) TK Severní Terasa, IČ: 024 45 905 ve výši 128.000,- Kč
tt) Universitní sportovní klub Slávie, z. s., IČ: 445 52 319 ve výši 93.000,- Kč
uu) USK PROVOD, z.s., IČ: 183 81 375 ve výši 831.000,- Kč
vv) Ústecká akademie plaveckých sportů z.s., IČ: 046 10 881 ve výši 364.000,- Kč
ww) Ústecká asociace futsalu, z.s., IČ: 041 02 584 ve výši 326.000,- Kč
xx) Ústecký krasobruslařský klub, zapsaný spolek, IČ: 684 55 437 ve výši 58.000,- Kč
yy) Vodní záchranná služba ČČK Ústí nad Labem, pobočný spolek, IČ: 445 56 594 ve výši
112.000,- Kč
zz) Volejbal Ústí nad Labem, z.s., IČ: 056 12 951 ve výši 382.000,- Kč
aaa) ŠSK při ZŠ Pod Vodojemem, IČ: 042 49 143 ve výši ve výši 99.000,- Kč
bbb) Školní sportovní klub AŠSK ČR při Základní škole Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6,
p. o., pobočný spolek, IČ: 042 49 313 ve výši ve výši 126.000,- Kč
B) neschvaluje
1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2020 odboru kultury, sportu a sociálních služeb
(OKSS) v oblasti sportu „Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)“ a
následným uzavřením smluv s těmito subjekty:
a) Šachový klub Spartak Ústí nad Labem, IČ: 445 54 222
b) Tělocvičná jednota Sokol Ústí nad Labem, IČ: 004 82 129

141/11Z/20
Poskytnutí dotací v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem ostatní žádosti o dotace
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
schvaluje
1. poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem roku 2020 a následným
uzavřením smluv s těmito subjekty takto:
a) Tělocvičná jednota Sokol Ústí nad Labem, IČ: 004 82 129,na „Celoroční činnost
mládeže v roce 2020“ ve výši
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250.000,- Kč
b) Aeroklub Ústí nad Labem, z. s., IČ: 183 81 928, na akci „Ústecké nebe plné letadel
2020“ ve výši 200.000,- Kč
2. 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 takto:
a) Česká asociace amerického fotbalu z. s., IČ: 601 64 115 na akci „Uspořádání zápasu ME
v americkém fotbalu Česko – Rusko“ ve výši 250.000,- Kč

142/11Z/20
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o spolupráci mezi statutárním městem Ústí nad Labem a
Tempo Team Prague s. r. o. – Mattoni ½ Maraton Ústí nad Labem
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí
1. zprávu z předešlého ročníku Mattoni ½ Maraton Ústí nad Labem 2019, která je přílohou
č. 1 tohoto usnesení
B) souhlasí
1. s uzavřením Dodatku č. 4 „Smlouvy o spolupořadatelství při zajištění organizace Mattoni
½ Maraton Ústí nad Labem 2016“ ve výši 600 tis. Kč, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení

143/11Z/20
Žádost o zvýšení dotace v oblasti kultury 2020
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
1. změnu účelu schválené dotace ve výši 35.000,- Kč v rámci dotačního Programu pro
poskytnutí dotací oblasti kultury v roce 2020 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem
pro příjemce DREAM PRO ÚSTÍ s. r. o. (IČ 04929888) – z projektu „Promítání v Sadech“
na projekt „Autokino v Ústí“
2. poskytnutí bezúročné půjčky organizaci Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem,
o. p. s. (IČ 25049011) na částečnou úhradu investičních nákladů „Celoroční výstavní
program Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem na rok 2020“ ve výši 230.000,- Kč se
splatností do 31. 12. 2021
B) neschvaluje
1. zvýšení dotací poskytnutých v oblasti kultury v roce 2020 z rozpočtu odboru kultury,
sportu a sociálních služeb takto:
a) DREAM PRO ÚSTÍ s. r. o. (IČ 4929888) na částečnou úhradu neinvestičních nákladů
akce „Autokino Ústí“ o částku 40.000,- Kč na celkovou výši dotace 75.000,- Kč
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144/11Z/20
Projekt "Čelakovského - smíšený dům" - investiční záměr, dotace s úvěrem
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí
1. podmínky pro poskytování účelových finančních prostředků z dotačního programu
„Výstavba pro obce – na pořízení sociálních bytů, sociálních domů a smíšených domů dle
NV č.112/2019 Sb.“ (výzva č.1/112/2019, dotace) a „Výstavba pro obce – na pořízení
dostupných bytů, dostupných domů a smíšených domů dle NV č.112/2019 Sb.“ (výzva
č.2/112/2019, úvěr)
B) schvaluje
1. předložený Investiční záměr projektu „Čelakovského – smíšený dům“ na pořízení
smíšeného domu s 16 sociálními byty a 17 dostupnými byty
2. podání žádosti o poskytnutí dotace a žádosti o poskytnutí úvěru na projekt
„Čelakovského – smíšený dům“ v rámci dotačního programu dle bodu A) tohoto usnesení
3. bytovou komise pro obsazování sociálních bytů bude z 50 % obsazena zástupci MO
Neštěmice a z 50 % zástupci Magistrátu města Ústí nad Labem. Starosta MO Neštěmice
bude mít právo veta v oblasti přidělení sociálního bytu.
C) ukládá
1. Mgr. Tomáši Vlachovi, 2. náměstkovi primátora
a) podniknout kroky nutné k podání žádosti o poskytnutí dotace a žádosti o poskytnutí
úvěru dle bodu B) tohoto usnesení
T: 31. 7. 2020

145/11Z/20
Kotlíkové půjčky - Návratná finanční výpomoc občanům – schválení žádostí občanů
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí
1. informaci o realizaci dotačního projektu „Podpora výměny kotlů ve městě Ústí nad
Labem,
2. informaci o žadatelích o návratnou finanční výpomoc v rámci tzv. „Kotlíkových půjček“
B) schvaluje
1. poskytnutí návratné finanční výpomoci pro žadatele uvedené v Seznamu žadatelů „
Kotlíkovou půjčku“ schválených RM (příloha č. 5)
C) ukládá
1. Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora
a) podniknout kroky nutné k poskytnutí návratné finanční výpomoci tzv. „Kotlíkové
půjčky“, dle bodu B)
T: 30. 9. 2020
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146/11Z/20
Nabytí části pozemku p. č. 70/1 v k. ú. Hostovice u Ústí nad Labem formou darování
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
schvaluje
1. nabytí části pozemku p. č. 70/1 v k. ú. Hostovice u Ústí nad Labem, označené dle
geometrického plánu č. 336-35/2020 jako pozemek p. č. 70/6 o výměře 1 289 m2, formou
darování od Ústeckého kraje, IČO 708 92 156, do vlastnictví statutárního města Ústí nad
Labem

147/11Z/20
Nabytí pozemku p. č. 174 vč. stavby garáže v k. ú. Předlice formou darování
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
schvaluje
1. nabytí pozemku p. č. 174 o výměře 18 m2, zastavěná plocha a nádvoří, včetně na něm
jako jeho součást situované stavby garáže bez čp/če, k. ú. Předlice, zapsané na LV 166,
formou darování od paní Hany Kratochvílové, bytem
*****************************************, do vlastnictví statutárního města Ústí
nad Labem

148/11Z/20
Nabytí pozemku p. č. 5163 v k. ú. Ústí nad Labem
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
schvaluje
1. nabytí pozemku p. č. 5163 o výměře 7332 m2 v k. ú. Ústí nad Labem za částku, za
kterou v roce 2017 společnost CTS INVEST s. r. o., IČ 26026601 pozemek koupila

149/11Z/20
Nabytí pozemků p. č. 5138/1, 5164 a 4820 v k. ú. Ústí nad Labem
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
schvaluje
1. nabytí pozemků p. č. 5138/1 o výměře 35 m2, p. č. 5164 o výměře 1004 m2 a p. č. 4820
o výměře 610 m2 vše v k. ú. Ústí nad Labem za částky, za které v roce 2017 společnost
BIO TOP s. r. o., IČ 26114224 pozemky koupila

150/11Z/20
Nabytí pozemků v k. ú. Vaňov formou bezúplatného převodu
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
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neschvaluje
1. bezúplatný převod pozemků
a) p. č. 96/4 o výměře 695 m2, trvalý travní porost,
b) p. č. 96/5 o výměře 376 m2, trvalý travní porost,
c) p. č. 97 o výměře 28 m2, trvalý travní porost,
d) p. č. 102 o výměře 262 m2, ostatní plocha - neplodná půda,
e) p. č. 127/2 o výměře 135 m2, zahrada,
f) p. č. 138 o výměře 120 m2, trvalý travní porost,
vše v k. ú. Vaňov, do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem od České republiky Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 697 97 111, příslušného
hospodařit s majetkem státu

151/11Z/20
Nabytí nemovitostí v k. ú. Předlice
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
neschvaluje
1. nabytí nemovitostí - pozemek p. č. 147 o výměře 469 m2 včetně budovy čp. 112 v k. ú.
Předlice za částku 2.200.000,- Kč

152/11Z/20
Prodej pozemků v k. ú. Hrbovice
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
schvaluje
1. prodej pozemků v k. ú. Hrbovice, zapsaných na LV 143, obec Chlumec, a to
1.1. pozemku p. č. 301/21 o výměře 13 855 m2, ostatní plocha – dálnice,
1.2. pozemku p. č. 301/41 o výměře 62 m2, ostatní plocha - ostatní komunikace,
1.3. pozemku p. č. 301/43 o výměře 33 m2, ostatní plocha – jiná plocha,
subjektu Ředitelství silníc a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČO 659 93 390, za
těchto podmínek:
a) kupní cena ve výši 4.398.710,- Kč
b) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem

153/11Z/20
Prodej pozemků v k. ú. Střekov
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
schvaluje
1. prodej
1.1. pozemku p. č. 776/1 o výměře 19 m2, ostatní plocha - jiná plocha, vlastníkovi
pozemku p. č. 770/1,
1.2. pozemku p. č. 776/2 o výměře 24 m2, ostatní plocha - jiná plocha, vlastníkovi
pozemku p. č. 771,
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1.3. pozemku p. č. 776/3 o výměře 27 m2, ostatní plocha - jiná plocha, vlastníkovi
pozemku p. č. 773,
1.4. pozemku p. č. 776/4 o výměře 46 m2, ostatní plocha - jiná plocha, vlastníkovi
pozemku p. č. 775,
1.5. pozemku p. č. 776/5 o výměře 22 m2, ostatní plocha - jiná plocha, vlastníkovi
pozemků p. č. 777/1 a 777/2,
1.6. pozemku p. č. 776/6 o výměře 5 m2, ostatní plocha - jiná plocha, vlastníkovi pozemku
p. č. 780,
1.7. pozemku p. č. 776/7 o výměře 5 m2, ostatní plocha - jiná plocha, vlastníkovi pozemku
p. č. 781,
1.8. pozemku p. č. 776/8 o výměře 16 m2, ostatní plocha - jiná plocha, vlastníkovi
pozemků p. č. 784/1 a 784/2,
1.9. pozemku p. č. 776/9 o výměře 8 m2, ostatní plocha - jiná plocha, vlastníkovi pozemku
p. č. 785/1,
1.10. pozemku p. č. 776/10 o výměře 5 m2, ostatní plocha - jiná plocha, vlastníkovi
pozemku p. č. 788,
1.11. pozemku p. č. 776/11 o výměře 5 m2, ostatní plocha - jiná plocha, vlastníkovi
pozemku p. č. 790,
1.12. pozemku p. č. 776/12 o výměře 6 m2, ostatní plocha - jiná plocha, vlastníkovi
pozemku p. č. 791,
vše v k. ú. Střekov, za těchto podmínek:
a) kupní cena ve výši 300,- Kč/m2
b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy
c) nabyvatelé uhradí náklady spojené s prodejem
d) bezdlužnost nabyvatelů vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem

154/11Z/20
Prodej pozemku v k. ú. Ústí nad Labem - revokace usnesení č. 83/7Z/19
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
A) revokuje
1. své usnesení č. 83/7Z/19 ze dne 4. 11. 2019
B) schvaluje
1. převod části pozemku p. č. 1930/13 o výměře 1 m2 z celkové výměry 892 m2 v k. ú. Ústí
nad Labem formou prodeje společnosti Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746
01 Opava, IČ 75046962 za těchto podmínek:
a) prodejní cena ve výši 2.100,- Kč/m2
b) kupní cena bude uhrazena do advokátní úschovy finančních prostředků před podpisem
kupní smlouvy
c) funkční využití předmětného pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad
Labem
d) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti včetně geometrického plánu.

155/11Z/20
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Nabytí pozemku p. č. 363/2 v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem formou odkoupení
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
schvaluje
1. nabytí pozemku p. č. 363/2 o výměře 242 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, k. ú.
Skorotice u Ústí nad Labem, formou odkoupení za kupní cenu ve výši 190,- Kč/m2, tj.
celkem 45.980,- Kč, od pana Tomáše Rožánka, bytem
*************************************** do vlastnictví statutárního města Ústí nad
Labem

156/11Z/20
Rozpočtové opatření OMOŠ - poskytnutí finančních prostředků Základní škole Ústí
nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvkové organizaci, na předfinancování a
realizaci projektu „Rekonstrukce odborných učeben“
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
1. revokaci usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Labem č. 390/16 ze dne 12. 12. 2016 v
bodu A) odst. 1. písmeno b) první a druhá odrážka
2. poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 3 476,32 tis. Kč a uzavření Smlouvy o
poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi zřizovatelem statutárním městem Ústí nad
Labem a Základní školou Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvkovou organizací
3. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 3 669,45 tis. Kč
takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk.č. 05 o částku 3 669,45 tis. Kč, u
„Rezervy na projekty p. o.“
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, oddělení ekonomiky
příspěvkových organizací - poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní škole Ústí nad
Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvkové organizaci, ve výši 3 476,32 tis. Kč, na
předfinancování investičních a neinvestičních nákladů souvisejících s projektem
„Rekonstrukce odborných učeben,“ který je realizován v rámci dotačního programu MMR
ČR: 11703 - Integrovaný regionální operační program
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, oddělení ekonomiky
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz Základní škole Ústí
nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvkové organizaci ve výši 193,13 tis. Kč na pokrytí 5
% uznatelných předpokládaných nákladů souvisejících s realizací projektu „Rekonstrukce
odborných učeben“
B) zmocňuje
1. PhDr. Janu Müllerovou, PhD., vedoucí OMOŠ
a) k podpisu smlouvy dle bodu A) 2. tohoto usnesení

157/11Z/20
Rozpočtové opatření OMOŠ - poskytnutí finančních prostředků Základní škole Ústí
nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvkové organizaci, na předfinancování a realizaci
projektu „Komplexní rekonstrukce učebny pro přírodní vědy-obor fyzika, chemie a
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biologie“
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
1. revokaci usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 87/17 ze dne 8. 2. 2017 v bodu A) odst.
1. písmen a) a b)
2. poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 3 443,42 tis. Kč a uzavření Smlouvy o
poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi zřizovatelem statutárním městem Ústí nad
Labem a Základní školou Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvkovou organizací
3. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši
3 826,02 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 05 o částku
3 826,02 tis. Kč, u „Rezervy na projekty p. o.“
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, oddělení ekonomiky
příspěvkových organizací - poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní škole Ústí nad
Labem, Vinařská 1016/6, příspěvkové organizaci, ve výši 3 443,42 tis. Kč na
předfinancování investičních a neinvestičních nákladů souvisejících s projektem
„Komplexní rekonstrukce učebny pro přírodní vědy-obor fyzika, chemie a biologie,“ který
je realizován v rámci dotačního programu MMR ČR: 11703 - Integrovaný regionální
operační program
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, oddělení ekonomiky
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz Základní škole Ústí
nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvkové organizaci ve výši 27,02 tis. Kč na pokrytí 10 %
uznatelných předpokládaných neinvestičních nákladů souvisejících s realizací projektu
„Komplexní rekonstrukce učebny pro přírodní vědy-obor fyzika, chemie a biologie“
d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 05 – poskytnutí investičního
příspěvku Základní škole Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvkové organizaci ve výši
355,58 tis. Kč na pokrytí 10 % uznatelných předpokládaných investičních nákladů
souvisejících s realizací projektu „Komplexní rekonstrukce učebny pro přírodní vědy-obor
fyzika, chemie a biologie“
B) zmocňuje
1. PhDr. Janu Müllerovou, PhD., vedoucí OMOŠ
a) k podpisu smlouvy dle bodu A)2 tohoto usnesení

158/11Z/20
Doporučení Finančního výboru ZM
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
souhlasí
1. s doporučením Finančního výboru Zastupitelstva města Ústí nad Labem zabývat se
podrobněji protokolem z kontroly provedené v příspěvkové organizaci Kulturní středisko
města Ústí nad Labem a vyvodit ze shledaných porušení personální důsledky ve vedení
příspěvkové organizace. Dále Finanční výbor ZM doporučuje, aby byla co nejdříve zřízena
nápravná opatření ke zjištěným chybám a nedostatkům.

159/11Z/20
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Pověření Finančního výboru ZM
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
pověřuje
1. Finanční výbor Zastupitelstva města Ústí nad Labem
a) provedením kontroly hospodaření u organizace Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace

160/11Z/20
Informace o postupu pořizování změn Územního plánu
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí
1. informace o postupu pořizování změn v územním plánu včetně jejich předběžného
harmonogramu
B) ukládá
1. vedoucímu příslušného odboru
a) zpracovat Zprávu o uplatňování územního plánu
T: 21. 9. 2020

161/11Z/20
Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem pro plochy se způsobem
využití ZV-P, ZV-LP, ZV-L, BM/BM1
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
1. návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem z vlastního podnětu
zkráceným postupem, a to ve věci doplnění textové části Územního plánu Ústí nad Labem
v části „nezbytná dopravní a technická infrastruktura“ na „nezbytná dopravní a technická
infrastruktura a dopravní a technická infrastruktura pro obsluhu daného území“, a to u
následujících ploch ZV-P, ZV-LP, ZV-L, BM/BM1 a současně přesunout z kategorie
podmíněně přípustné do kategorie přípustné z důvodu možnosti umístění nezbytné
dopravní a technické infrastruktury, tzn. místní komunikace, nemotorové komunikace,
odstavných a parkovacích ploch, z technické infrastruktury pak stanoviště nádob pro
odpady, místní přípojky, obě kategorie pro místní úroveň do uvedených ploch bez
podstatného ovlivnění koncepcí stanovených v Územním plánu Ústí nad Labem.

B) ukládá
1. Ing. Evě Šartnerové, vedoucí OIÚP
a) zahájit pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem
T: 31. 8. 2020

162/11Z/20
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Žádost o odklad termínu pro realizaci majetkoprávního vypořádání nemovitého
majetku v zájmovém území jezera Milada
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
1. podání žádosti o odklad termínu pro realizaci majetkoprávního vypořádání nemovitého
majetku v zájmovém území jezera Milada do 31. 12. 2023
B) pověřuje
1. Mgr. Ing. Petra Nedvědického, předsedu správní rady DSOJM
a) podáním žádosti o odklad termínu pro realizaci majetkoprávního vypořádání nemovitého
majetku v zájmovém území jezera Milada na Palivový kombinát Ústí, s. p.

163/11Z/20
Severočeské divadlo s.r.o. - financování 2021 - 2023
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
1. změnu společenské smlouvy společnosti Severočeské divadlo s. r. o., IČO: 22774289, se
sídlem: Lidické náměstí 1710/10, 400 01 Ústí nad Labem, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
B) ukládá
1. Ing. Petru Nedvědickému, primátorovi města
a) hlasovat na jednání valné hromady společnosti Severočeské divadlo s. r. o. o
schválených změnách společenské smlouvy dle bodu A) tohoto usnesení
T: 31. 7. 2020

Ing. Věra Nechybová
náměstkyně primátora

Mgr. Ing. Petr Nedvědický
primátor města
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Příloha č. 1

Seznam přísedících Okresního soudu v Ústí nad Labem
pro období 2020 – 2024

1. Francová Šárka, Bc.
2. Horová Marcela
3. Valinská Dana, Mgr.

Dodatek č. 4 Mattoni maraton 2020 anonym.pdf k usnesení č. 142/11Z/20
SML1023841

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O SPOLUPOŘADATELSTVÍ PŘI ZAJIŠTĚNÍ ORGANIZACE
MATTONI ½ MARATON ÚSTÍ NAD LABEM 2016
uzavřený v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů,
mezi smluvními stranami:
1. Statutární město Ústí nad Labem
se sídlem Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem
jednající Mgr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města
IČO: 00081531
kontaktní osoba města – PR města, organizační a technické zajištění:
kontaktní osoba města – smlouva, fakturace:
(dále jen „město“)
a
2. Tempo Team Prague, s. r.o.
se sídlem Františka Křížka 461/11, Holešovice, 170 00 Praha 7
jednající Dr. Carlem Capalbem, jednatelem společnosti
IČ: 251 07 615
DIČ: CZ 251 07 615
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 50213
kontaktní osoba Tempo Team:
(dále jen „Tempo Team“, společně také jako „smluvní strany“, každý samostatně také jako
„smluvní strana“)

1. Na základě uzavřené smlouvy o spolupořadatelství při zajištění organizace Mattoni ½ Maraton
Ústí nad Labem 2016 ze dne 14. 9. 2016 (dále jen „smlouva“) smluvní strany uzavírají tento
dodatek č. 4 k této smlouvě v tomto znění.
2. V roce 2020 nese tento 1/2 maraton název „Mattoni ½ Maraton Ústí nad Labem 2020“, (dále
jen „Maraton“) a v jeho rámci pak bude město pro rok 2020 patronem a spolupořadatelem ½
Maratonu, 2 a 4 členného Štafetového běhu a Rodinného běhu a handbikového závodu (dále
vše též jen jako „běžecké akce“).
3. Smluvně dohodnutá částka pro kalendářní rok 2020 se tímto dodatkem stanovuje ve výši
600.000,- Kč (včetně DPH).
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech originálech, přičemž každá ze stran obdrží po dvou
vyhotoveních.
5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma stranami, přičemž účinnost tento
dodatek nabude uveřejněním v registru smluv.
6. Součástí tohoto dodatku jsou aktualizované přílohy s Mapami tras Maratonu a běžeckých akcí.
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7. Ujednání a závazky stanovené ve smlouvě, které jsou nedotčené tímto dodatkem, zůstávají
beze změn.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění tohoto dodatku dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) bude splněna ze strany statutárního města
Ústí nad Labem.
9. Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva města Ústí nad Labem č. ..…. ze dne
25. 6. 2020.

V Ústí nad Labem dne

V Praze dne

za statutární město Ústí nad Labem

za Tempo Team Prague, s. r.o.

........................................................
Mgr. Ing. Petr Nedvědický
primátor města

.........................................................
Dr. Carlo Capalbo
jednatel společnosti
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Příloha č. 1
Mapy tras Mattoni ½ Maratonu a běžeckých akcí
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