
Statutární město Ústí nad Labem 

Magistrát města Ústí nad Labem  

 

 

 

U s n e s e n í 
 

12. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem - I. část 

konaného dne 22. 6. 2016 

č. 210/2016 - 239/2016 

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

 

210/16 

Plnění usnesení ZM 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o plnění usnesení ZM 

 

211/16 

Rozpočtové opatření finančního odboru – proúčtování daně 

z příjmů města 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru na proúčtování daně z příjmů právnických 

osob za město Ústí n. L. za zdaňovací období 2015 ve výši 64 231,78 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 1 o částku 64 231,78 tis. Kč v položce daň 

z příjmů právnických osob za obec 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 

64 231,78 tis. Kč v položce daň z příjmů právnických osob 

 

212/16 

Dodatek úvěrové smlouvy s EIB a vzdání se práv  

     
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o neplnění ukazatele č. 6.07 (i) úvěrové smlouvy s Evropskou investiční 

bankou (EIB) v minulých letech a o návrhu od EIB na řešení tohoto neplnění dle 

důvodové zprávy  

 

 

 



B) s ch va lu j e  
1. uzavření dodatku úvěrové smlouvy s EIB v předloženém znění dle Přílohy č. 1 

usnesení 

2. dopis o vzdání se práv v předloženém znění dle Přílohy č. 2 usnesení 

3. rozpočtové opatření finančního odboru v celkové výši 275 tis. Kč k úhradě 

poplatku EIB takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO v položce finanční rezerva ve 

výši 275 tis. Kč  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO MmÚ ve výši 275 tis. Kč 

v položce provozní výdaje  

C )  uk lád á  

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

a) podepsat dodatek úvěrové smlouvy s EIB a dopis o vzdání se práv dle 

předchozího bodu B)  

b) požádat EIB o prominutí nebo snížení poplatku 10 tis. € 

                                                                              T: do 29. 6. 2016 

 

213/16 

Severočeské divadlo s. r. o. aktualizace společenské smlouvy 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. aktualizované znění společenské smlouvy společnosti Severočeské divadlo s. r. o. 

v předloženém znění 

B )  uk lád á  

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

a) předložit zastupitelstvu města dramaturgický plán Severočeského divadla na 

následující 2 sezóny 

T: 21. 9. 2016 

b) předložit zastupitelstvu města finanční výhled Severočeského divadla na roky 

2016 – 2020 

T: 21. 9. 2016 

c) předložit zastupitelstvu města informace o účetnictví společnosti Severočeského 

divadla (účetní uzávěrka, výroční zpráva apod.) 

T: po schválení dokumentů Valnou hromadou společnosti 

d) předložit zastupitelstvu města informace o návštěvnosti Severočeského divadla 

v tomto roce a předchozích 2 letech 

T: 21. 9. 2016 

e) průběžně informovat zastupitelstvo města o výsledcích Valných hromad 

Severočeského divadla s. r. o. 

 

 

 

 

 

 



214/16 

Jmenování zástupců Statutárního města Ústí nad Labem do 

Řídicího výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace 

 
Zastupitelstvo města v působnosti Rady města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. jako zástupce Statutárního města Ústí nad Labem v Řídicím výboru ITI Ústecko-

chomutovské aglomerace: 

a) primátora/primátorku Statutárního města Ústí nad Labem jako řádného člena 

a 1. náměstka primátora/primátorky jako náhradníka 

b) vedoucího odboru strategického rozvoje Magistrátu města Ústí nad Labem jako 

řádného člena a vedoucího odd. koncepcí odboru strategického rozvoje 

Magistrátu města Ústí nad Labem jako náhradníka. 

 

215/16 

Veřejnoprávní smlouva o výkonu některých úkolů řídicího 

orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci implementace 

Integrovaného regionálního operačního programu pro období 

2014 – 2020 

 
Zastupitelstvo města v působnosti Rady města po projednání 

 

A) b ere  n a  v ědo mí   

1. informaci o právech, povinnostech a odpovědnosti Statutárního města Ústí nad 

Labem vyplývající z jeho role zprostředkujícího subjektu z Veřejnoprávní smlouvy 

o výkonu některých úkolů řídicího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci 

implementace Integrovaného regionálního operačního programu pro období          

2014 -2020 

B) s ch va lu j e  
1. Veřejnoprávní smlouvu o výkonu některých úkolů řídicího orgánu zprostředkujícím 

subjektem v rámci implementace Integrovaného regionálního operačního programu 

pro období 2014 – 2020 uzavíranou mezi Ministerstvem pro místní rozvoj ČR 

a Statutárním městem Ústí nad Labem, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu 

C) uk lád á  

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

a) uzavřít za Statutární město Ústí nad Labem veřejnoprávní smlouvu dle bodu B) 

tohoto usnesení 

b) ve spolupráci s odd. řízení ITI, odboru strategického rozvoje, MmÚ, podat návrh 

ministryni MMR ČR Ing. Karle Šlechtové na vydání souhlasu s touto 

veřejnoprávní smlouvou v souladu s článkem 13.6. veřejnoprávní smlouvy, která 

je přílohou č. 1 tohoto materiálu 

T: 30. 6. 2016 

 

 

 



216/16 

Projekt „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace“ - 

schválení akceptace dotace z Operačního programu Technická 

pomoc 

 
Zastupitelstvo města v působnosti Rady města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. 24942/2016-91/1 

z Operačního programu Technická pomoc ze dne 7. 6. 2016, 

2. informace o podmínkách čerpání dotace z Operačního programu Technická pomoc, 

B )  s ch va lu j e  
1. přijetí dotace ve výši 4 282 400,00 Kč z Operačního programu Technická pomoc ze 

dne 7. 6. 2016 formou akceptace v monitorovacím systému ISKP2014+ 

 

217/16 

Rozpočet DSO Jezera Milada 

Závěrečný účet DSO Jezera Milada za rok 2015 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. rozpočet Dobrovolného svazku obcí Jezero Milada na rok 2016 

2. účetní závěrku za rok 2015 s výsledkem hospodaření ztráta 112.463,89 Kč 

3. úhradu ztráty z nerozděleného zisku minulých let ve výši 49 442,97 Kč a ponechání 

      zbývající části ztráty tj. 63 020,92 Kč neuhrazené 

4. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 v předloženém  

      znění se závěrem „nebyly zjištěny chyby a nedostatky“ 

5. závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Jezero Milada za rok 2015 

v předloženém znění bez výhrad 

 

218/16 

Stav příprav majetkoprávního vypořádání pozemků v zájmovém 

území jezera Milada ze strany Statutárního města Ústí nad 

Labem 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. Žádost o sdělení stavu příprav 

2. Žádost o stanovisko k závazku o převodu staveb „Rekreační území – východ“ 

a „Chabařovice - jezero Milada, centrální kanalizace“ na stát 

3. skutečnost, že do zájmového území, na které se vztahuje majetkoprávní vypořádání, 

zasahují chráněná ložisková území v plném rozsahu 

 



B )  d opo ru ču j e  

1. dle varianty B majetkoprávního vypořádání pozemků v zájmovém území jezera 

Milada ze strany Statutárního města Ústí nad Labem „Částečný bezúplatný převod 

pozemků městům a obcím dle katastrální příslušnosti s úplatným převodem 

komerčně využitelných ploch dle upravených územních plánů jednotlivých měst 

a obcí“ v předloženém znění za uvedených podmínek 

a) prodloužení termínu majetkoprávního vypořádání pozemků v zájmovém území 

jezera Milada ze strany Statutárního města Ústí nad Labem do 6ti měsíců po 

poslední kolaudaci staveb „Rekreační území – východ“ a „Chabařovice - jezero 

Milada, centrální kanalizace“ 

b) vypořádání veškerých závazků státního podniku Palivový kombinát Ústí 

vyplývajících z činností rekultivace vůči orgánům státní správy a zřizovateli 

2. v případě, že nebude do uvedeného termínu dle bodu B) 1. a) hotov nový Územní 

plán Statutárního města Ústí nad Labem, aktualizovat již zpracované urbanistické 

studie rozvoje zájmového území jezera Milada, které budou podkladem pro nový 

území plán 

3. v případě komerčního nakládání s pozemky nabytými bezúplatně, stanovit 

maximální 5ti letou lhůtu udržitelnosti 

C )  s ch va lu j e  

1. převod bezúplatně státem financované revitalizační stavby na stát (s právem 

hospodaření pro PKÚ, s. p.), s tím, že budou Statutárnímu městu Ústí nad Labem 

uhrazeny veškeré náklady spojené s přípravou a realizací staveb neuhrazených 

státem, vč. náhrad spojených s majetkoprávním vypořádáním dotčených pozemků 

v případě, že z důvodů na straně Statutárního města Ústí n. L. nepřevezme město 

v rámci připravovaného majetkoprávního vypořádání pozemky v dotčeném 

zájmovém území jezera Milada ve stanoveném termínu dle bodu B) 1. a) 

D )  uk lád á   

1. Ing. Jaroslavu Slabému, vedoucímu OSR MmÚ 

a) zajistit podrobné rozpracování doporučené varianty 

2. Ing. Věře Nechybové, primátorce města  

a) předložit materiál dle bodu D) 1. k projednání Zastupitelstvu města 

T: 21. 9. 2016 

 

219/16 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce 

s rozšířenou působností Ústí nad Labem – podpis Smlouvy 

o partnerství s finančním příspěvkem 

 
Zastupitelstvo města v působnosti Rady města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o schválení dotace na projekt podporovaný z OP Výzkum, vývoj 

a vzdělávání „Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce 

s rozšířenou působností Ústí nad Labem“ 

B )  s ch va lu j e  

1. znění „Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem“ mezi Statutárním městem 

Ústí nad Labem a MAS Labské skály, z. s. k projektu „Místní akční plán rozvoje 

vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem 



220/16 

Uzavření a narovnání smluvních vztahů: Chabařovice – jezero 

Milada – Centrální kanalizace 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  v souvislosti s akcí "Chabařovice – jezero Milada – Centrální 

kanalizace“ 

1. uzavření Smlouvy o právu provést dočasný zábor stavby s Českou republikou – 

Státním pozemkovým úřadem, IČ 01312774 

2. uzavření Dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, IČ 70994234 

B )  up ravu j e  

1 .  usnesení ZM č. 154/16 ze dne 23. 2. 2016 v bodě A)1. h) částečně, a to takto: 

a) slovo „bezúplatně“ se nahrazuje slovy „za jednorázovou úhradu ve výši cca 

10 000 Kč bez DPH“ 

b) ostatní text zůstává nezměněn 

 
 

221/16 

Smlouvy o poskytnutí dotace k realizaci projektů Obnova 

kamenného kříže Předlice a Obnova pomníku padlým Předlice 

 
Zastupitelstvo města v působnosti Rady města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o poskytnutí dotace z Programu na záchranu a obnovu drobných památek 

a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje k projektu ,,Obnova 

kamenného kříže Předlice‘‘ a  ,,Obnova pomníku padlým Předlice‘‘   

B )  s ch va lu j e  

1. přijetí dotace ze strany Ústeckého kraje ve výši 30.000,- Kč za účelem realizace 

projektu „Obnova kamenného kříže Předlice‘‘ a následné uzavření smlouvy 

2. přijetí dotace ze strany Ústeckého kraje ve výši 34.000,- za účelem realizace 

projektu ‚,Obnova pomníku padlým Předlice‘‘ a následné uzavření smlouvy 

 

 

222/16 

Převod části pozemku p. č. 301/20 v k. ú. Hrbovice formou 

prodeje 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. převod části pozemku p. č. 301/20 o výměře 103 m
2
 v k. ú. Hrbovice, označené dle 

geometrického plánu jako pozemek p. č. 301/53, formou prodeje panu Ladislavu 

Trochovi, xxxxxxx xxxx/x, xxx xx xxxx xxx xxxxx za těchto podmínek: 



a) kupní cena ve výši 100,- Kč/m
2
, tj. celkem 10.300,- Kč 

b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy 

c) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem vč. geometrického plánu 

a znaleckého posudku 

 

223/16 

Předkupní právo ke stavbě čerpací stanice v k. ú. Ústí nad Labem 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. využití předkupního práva Statutárního města Ústí nad Labem jako vlastníka 

pozemku p. č. 2864/12 o výměře 245 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem k odkoupení 

stavby bez čp/če zapsané na LV 3814 a jednotky č. 3556/1 zapsané na LV 4430 

včetně movitých věcí za kupní cenu ve výši 4.340.396,- Kč od společnosti OMV 

Česká republika, s. r. o., IČ 480 38 687 

 

224/16 

Auditovaná účetní závěrka společnosti DPmÚ, a. s. za rok 2015 

 
Zastupitelstvo města v působnosti Rady města po projednání 

dle § 102, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

v působnosti jediného akcionáře společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 

 

A) s ch va lu j e  v souladu s čl. VI odst. 6 písm. g) Stanov společnosti Dopravní 

podnik města Ústí nad Labem a. s. 

1. účetní závěrku společnosti za rok 2015 

2. vyrovnání ztráty za rok 2015 v celkové výši 36.384.641,18 Kč, a to zaúčtováním do 

účetního období r. 2016 na účet 429 01 – neuhrazená ztráta minulých let 

 

 

225/16 

Smlouva o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti 

veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou – 

dodatek č. 1 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 1 „Smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti 

veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou“ 

 

 
 



226/16 

Prodej části pozemku p. č. 1890/61 v k. ú. Klíše 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. převod části pozemku p. č. 1890/61 o výměře cca 125 m
2
 z celkové výměry 361 m

2
 

v k. ú. Klíše formou prodeje paní Janě Bejšovcové, xxxxxxxxx x, xxx xx xxxx xxx 

xxxxx za těchto podmínek: 

a) kupní cena ve výši 600,- Kč/m
2
 

b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy 

c) funkční využití předmětné části pozemku musí být v souladu s Územním plánem 

Ústí nad Labem 

d) nabyvatel se zavazuje uzavřít věcné břemeno pro právo chůze a jízdy ve 

prospěch ostatních vlastníků budovy umístěné na pozemku p. č. 1890/5 v k. ú. 

Klíše 

e) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti včetně geometrického 

plánu na oddělení pozemku 

 

 

227/16 

Prodej části pozemku p. č. 3864 v k. ú. Střekov 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. převod části pozemku p. č. 3864 o výměře cca 36 m
2
 z celkové výměry 1734 m

2
 

v k. ú. Střekov formou prodeje panu Vlastimilu Prokešovi, xxxxxxxxxxx xxx, xxx 

xx xxxxx xxxxxx za těchto podmínek: 

a) kupní cena ve výši 700,- Kč/m
2
 

b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy 

c) funkční využití předmětné části pozemku musí být v souladu s Územním plánem 

Ústí nad Labem 

d) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti včetně geometrického 

plánu 

 

228/16 

Dotace v oblasti kultury z rozpočtu Statutárního města Ústí nad 

Labem v roce 2016 – navýšení dotace, poskytnutí dotací, změna 

účelu a revokace usnesení 

 
    Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

určeného na oblast kultury a následné uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě  



o poskytnutí dotace č. SML 1018293 pro obecně prospěšnou společnost Lidé 

výtvarnému umění – výtvarné umění lidem (IČ 25049011) k částečné úhradě 

nákladů na „výstavní a doprovodný program Galerie Emila Filly na rok 2016“  

o částku 200 000,- Kč na celkovou výši dotace 700 000,- Kč 

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

určeného na oblast kultury a následné uzavření smlouvy s tímto subjektem takto: 

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

s celoroční činností na „Sborový zpěv“ ve výši 100 tis. Kč 

3. změnu účelu poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu  

a sociálních služeb určených na „akce mimořádného významu“ a následné uzavření 

smlouvy se subjektem: Říhovský Martin (IČ 72752823) ve výši 70 000,- Kč z akce 

„Exkluzivní ústecká hudební setkání s J. Svěceným a G. Demeterovou“ na akci 

„Exkluzivní ústecká hudební setkání s G. Demeterovou“ 

B )  rev oku j e  

1. usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Labem č. 185/16 v bodě A), odst. 2) písm. c) 

ze dne 20. 4. 2016 
 

 

229/16 

Týdny pro duševní zdraví v roce 2016 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotace ve výši 130 000,- Kč na kulturně humanitární akci „Týdny pro 

duševní zdraví v roce 2016“ organizátorovi akce Fokus Labe, IČ: 44226586, sídlem 

Stroupežnického 1372/9, Ústí nad Labem a následné uzavření smlouvy 

 

 

230/16 

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Ústí 

nad Labem za 1. pololetí roku 2016 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Ústí nad Labem za 

I. pololetí roku 2016 

B )  uk lád á  

1 .  předsedovi Kontrolního výboru Zastupitelstva města Ústí nad Labem 

a) zasílat zápisy všem zastupitelům včetně závěrečných zpráv z provedených 

kontrol Kontrolním výborem ZM 

 

 

 

 



231/16 

Zřízení věcného břemene – služebnosti „UL, Jateční, 901/66 – 

přípojka do 50m, kNN“ 

 
Zastupitelstvo města v působnosti Rady města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemku p. č. 407/3 v k. ú. Předlice, 

spočívajícího v právu zřízení, provozování, údržby a oprav zemního kabelového 

vedení NN na dobu neurčitou ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, za 

jednorázovou úhradu, která bude stanovena na základě Sazebníku náhrad za zřízení 

věcného břemene dle skutečného zaměření stavby geometrickým plánem s tím, že 

veškeré náklady uhradí oprávněný z věcného břemene 

2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti se 

společností ČEZ Distribuce, a.s., dle podmínek uvedených v bodě A)1. 

 

 

232/16 

Zřízení věcného břemene – služebnosti „UL – Předlice, 

rekonstrukce křižovatky Tovární - Hrbovická“  

 
Zastupitelstvo města v působnosti Rady města po projednání 

 

A )  rev oku j e  

1. usnesení RM č. 150/16 ze dne 16. 3. 2016 a usnesení RM č. 179/15 ze dne  

30. 3. 2016 v úplném znění 

B )  s ch va lu j e  

1. zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemkům p. č. 4184, 4192, 442, 443/2, 

v k. ú. Ústí nad Labem a k pozemku p. č. 318, v k. ú. Předlice, spočívajícího 

v právu zřízení, provozování, údržby a oprav zemního kabelového vedení NN, VN, 

na dobu neurčitou ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  

IČ 24729035, za jednorázovou úhradu ve výši 100,- Kč bez DPH 

2. uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti se 

společností ČEZ Distribuce, a.s., dle podmínek uvedených v bodě B)1. 

3. zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemkům p. č. 4184, 442, 443/2,  

v k. ú. Ústí nad Labem, spočívajícího v právu zřízení, provozování, údržby a oprav 

zemního kabelového vedení ICT, na dobu neurčitou ve prospěch společnosti ČEZ 

ICT Services, a. s., IČ 26470411, za jednorázovou úhradu ve výši 100,- Kč bez 

DPH 

4. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti se 

společností ČEZ ICT Services, a. s., dle podmínek uvedených v bodě B)3. 

 

 

 

 



233/16 

Dohoda o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části 

odběrného plynového zařízení 

 
Zastupitelstvo města v působnosti Rady města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření Dohody o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného 

plynového zařízení s RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, u objektu v  ul. 

Vojnovičova 395/3, v rámci akce „REKO MS Ústí nad Labem – Vojnovičova + 4“, 

o provedení přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení 

a současně přemístění a vybudování nového hlavního uzávěru plynu, včetně 

hlavního uzávěru plynu, plynoměru, uzávěru za plynoměr, změny tlakové hladiny, 

v předpokládaném termínu II. čtvrtletí/2017 – III. čtvrtletí/2017 

 

234/16 

Zřízení služebnosti – Ministerstvo obrany 

 
Zastupitelstvo města v působnosti Rady města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. zřízení věcného břemene - služebnosti užívacího práva k části pozemku p. č. 238/1 

v k. ú. Svádov, označené dle GP č. 754-397/2012 jako pozemek p. č. 238/10 

o výměře 11 m
2
, na dobu neurčitou ve prospěch České republiky - Ministerstva 

obrany, IČ 60162694 spočívajícího v oprávnění každého vlastníka stavby mít na 

služebném pozemku umístěnu stavbu stálého lehkého opevnění a tuto stavbu 

provozovat, za jednorázovou úhradu ve výši 1.307,- Kč bez DPH stanovenou dle 

znaleckého posudku č. 083/484/2015 s tím, že veškeré náklady uhradí oprávněný 

z věcného břemene 

2. uzavření smlouvy o zřízení služebnosti užívacího práva s Českou republikou – 

Ministerstvem obrany, IČ 60162694, dle podmínek uvedených v bodě A)1. 

 

 

235/16 

Žádost o příspěvek od Ústeckého kraje na hospodaření v lesích 

 
Zastupitelstvo města v působnosti Rady města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. podání žádosti o příspěvek na hospodaření v lesích ve výši 41 570,- Kč v souladu 

s výzvou Ústeckého kraje ze dne 30. 5. 2016 

 

 

 

 



236/16 

Dodatek ke smlouvě o nájmu novinového stánku ze dne 6. 6. 2011 

 
Zastupitelstvo města v působnosti Rady města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1 .  žádost o snížení nájmu novinového stánku p. č. 4257 v k. ú. Ústí nad Labem 

uzavřené s nájemcem Romanem Láchou, IČ 499 21 967 na základě smlouvy ze dne 

6. 6. 2011 

B )  uk lád á  

1. Ing. Daliboru Dařílkovi, vedoucímu ODM 

a) jednat s p. Romanem Láchou o případném snížení nájmu 

 

 

237/16 

Zařazení pozemků v k. ú. Ústí nad Labem do vybraného majetku 

města  

 
Zastupitelstvo města v působnosti Rady města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. převod pozemků  

a) p. č. 3418/3 o výměře 1471 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem 

b) p. č. 3419/3 o výměře 964 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem 

ze svěřeného majetku Městského obvodu Ústí nad Labem – město do vybraného 

majetku Statutárního města Ústí nad Labem, do správy odboru dopravy a majetku 

Magistrátu města Ústí nad Labem 

 

 

238/16 

Pronájem části pozemku p. č. 359/1 v k. ú. Předlice 

 
Zastupitelstvo města v působnosti Rady města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. pronájem části pozemku p. č. 359/1 o výměře cca 1 800 m
2
 v k. ú. Předlice Radkovi 

Cidlinovi, xxxxxxx xxxx/xx, xxx xx xxxx xxx xxxxx a Ondřeji Cidlinovi, 

xx. xxxxxxxx xxx/x, xxx xx xxxx xxx xxxxx za těchto podmínek: 

a) nájemné ve výši 26,- Kč/m
2
/rok bez DPH 

b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců 

c) účel nájmu: manipulační plocha  

 

 

 



239/16 

Pronájem části pozemku p. č. 408 v k. ú. Klíše 

 
Zastupitelstvo města v působnosti Rady města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. pronájem části pozemku p. č. 408 o výměře 300 m
2
 v k. ú. Klíše společnosti Retros 

s. r. o., IČ 287 13 877 za těchto podmínek: 

a) nájemné ve výši 50,- Kč/m
2
/rok bez DPH, tj. celkem 15.000,- Kč/rok 

b) pronájem na dobu určitou do 31. 12. 2020 s výpovědní lhůtou 3 měsíce 

c) účel nájmu: provozování parkoviště vozidel 

d) předmětem nájmu je plocha stávajícího parkoviště a zatravněné plochy bez 

přilehlých veřejně přístupných cest (chodníků)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Statutární město Ústí nad Labem 

Magistrát města Ústí nad Labem  

 

 

U s n e s e n í 
 

12. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem – II. část 

konaného dne 7. 7. 2016 

č. 240/2016 - 256/2016 

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

 

240/16 

Lékařská pohotovostní služba v roce 2016 – přijetí dotace od 

KÚÚK 

 
Zastupitelstvo města v působnosti Rady města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. přijetí doplatku účelové neinvestiční dotace z Ústeckého kraje na zabezpečení 

lékařské pohotovostní služby pro rok 2016 ve výši 532,80 tis. Kč 

2. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace  

na zabezpečení lékařské pohotovostní služby pro období roku 2016 mezi příjemcem 

dotace Statutárním městem Ústí nad Labem a poskytovatelem Ústeckým krajem se 

sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 70892156 

 

241/16 

Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace – odpis 

pohledávky 

 
Zastupitelstvo města v působnosti Rady města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s odpisem pohledávky za Annou Kopačkovou, bytem xxxxxxxxxx xxxxx xxx/x, 

xxxxxxx v celkové výši 137 292,92 Kč vedené u Městských služeb Ústí nad 

Labem, příspěvkové organizace 

 

242/16 

Převod majetku (herních prvků) z MO Ústí nad Labem - Střekov 

na Statutární město Ústí nad Labem 

 
Zastupitelstvo města v působnosti Rady města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. převod majetku v celkové hodnotě 100 000,- Kč (dvojtabule v hodnotě 21 890,- Kč, 

skákací panák pryž v hodnotě 9 911,- Kč, jezevčík s hlavou dolů - kladina 



v hodnotě 17 280,- Kč, kůň - pružinové houpadlo v hodnotě 16 082,- Kč, 

trojspřeží – trojpružinové houpadlo v hodnotě 34 837,-Kč) ze správy Městského 

obvodu Ústí nad Labem - Střekov do správy Statutárního města Ústí nad Labem - 

Odboru městských organizací a školství MmÚ s tím, že majetek bude svěřen 

MŠ Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1, p. o. k hospodaření „Smlouvou 

o svěření movitého majetku do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití“  

B) rev oku j e  
1. usnesení RM č. 346/15 písm. A) bod 1. ze dne 8. 4. 2015 

 

 

243/16 

Návrh změny dopravního značení v blízkosti vybraných objektů 

základních škol 

 
Zastupitelstvo města v působnosti Rady města po projednání 

 

A) b ere  n a  v ědo mí  
1. informaci o rozboru navržených změn, včetně finančních nákladů na změny 

dopravního značení v blízkosti vybraných základních škol 

 

 

244/16 

Metropolnet, a. s. – schválení projektů pro období 2016-2018 

a schválení návrhu financování přípravných prací na projektech 

 
Zastupitelstvo města v působnosti Rady města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s přípravou 7 projektů v oblasti ICT a kamerového systému dle přílohy č. 1 tohoto 

usnesení 

B )  ro zh odu j e  

1 .  v souladu s §102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění  

a )  o použití části nerozděleného zisku společnosti Metropolnet, a. s. ve výši   

2.940.000,- Kč na financování přípravy projektů dle bodu A) tohoto usnesení 

 

 

245/16 

Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace 

 
Zastupitelstvo města v působnosti Rady města po projednání 

v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění 

 

A )  s ouh l as í  

1. s přijetím účelově určeného peněžitého daru na realizaci projektu „Obědy pro děti“ 

od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 

http://www.usti-nad-labem.cz/files/rm-zm/zm_12-16_244-16.pdf


4, IČ 24231509, do vlastnictví Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem, 

Jitřní 277, příspěvkové organizace takto: 

a) 3 952 Kč na období od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016 

b) 6 032 Kč na období od 2. 1. 2017 do 30. 6. 2017 

2. s přijetím účelově určeného peněžitého daru ve výši 23 788 Kč na obědové služby 

ve prospěch žáků školy pro období od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016, od společnosti 

Drab foundation – nadační fond, Rohanské nábřeží 678/29, 186 00 Praha 8, 

IČ 03265561, do vlastnictví Základní školy Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, 

příspěvkové organizace  

3. s přijetím účelově určeného peněžitého daru ve výši 80 000 Kč na realizaci projektu 

„Pomáhej pohybem“ od Nadace ČEZ, Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, 

IČ 26721511, do vlastnictví Mateřské školy Pohádka, Ústí nad Labem, 

Bezručova 323/7, příspěvkové organizace 

4. s přijetím účelově určeného peněžitého daru ve výši 15 000 Kč na nákup tabletu pro 

žákyni školy od Nadačního fondu Evy Matějkové, Velké Žernoseky 184, 412 01  

Žernoseky, IČ 03638618, do vlastnictví Základní školy Ústí nad Labem, Mírová 

2734/4, příspěvkové organizace 

B )  d ěku j e  

1. dárcům za poskytnutí peněžitého daru 

 

 

246/16 

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 )  s ch va lu j e  

1. přijetí účelově určených peněžitých darů v celkové výši 235 345,00 Kč  

na adopci a patronství zvířat od 1. 1. 2016 do 30. 4. 2016 dle přílohy č. 1 usnesení 

do vlastnictví Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 

B )  d ě k u j e 
1. dárcům za poskytnuté peněžité dary  

 

 

247/16 

Udělení výjimky z počtu žáků ve třídě Základní škole Ústí nad 

Labem, E. Krásnohorské 3084/8, p. o. 

 
Zastupitelstvo města v působnosti Rady města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. udělení výjimky z počtu žáků ve třídě základní školy dle § 23 odst. 5 školského 

zákona 561/2004 Sb. v platném znění, na školní rok 2016/2017  

a) Základní škole Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, p. o 

http://www.usti-nad-labem.cz/files/rm-zm/zm_12-16_246-16.pdf


B )  zmo cňu j e  

1. PhDr. Janu Müllerovou PhD., vedoucí OMOŠ MmÚ 

a) k podpisu udělení výjimky z počtu žáků ve třídě pro Základní školu Ústí nad 

Labem, E. Krásnohorské 3084/8, p. o. 

 

 

248/16 

Dodatek č. 1 ke Smlouvám o úhradě čistého nájemného nebo jeho 

části 

 
Zastupitelstvo města v působnosti Rady města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o úhradě čistého nájemného nebo jeho části mezi 

Statutárním městem Ústí nad Labem, xxx. xxxxxxxx xxxxxxx a paní xxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

2. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o úhradě čistého nájemného nebo jeho části mezi 

Statutárním městem Ústí nad Labem, xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxx 

xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx 

 

 

249/16 

Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání 

příspěvkových organizací za rok 2015 

 
Zastupitelstvo města v působnosti Rady města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. účetní závěrky za účetní období roku 2015 sestavené k rozvahovému dni 

31. 12. 2015 příspěvkovými organizacemi města Ústí nad Labem dle Protokolu 

o schválení účetních závěrek viz Příloha usnesení č. 1 

2. výsledky hospodaření vykázané příspěvkovými organizacemi k 31. 12. 2015, 

včetně jejich rozdělení do fondů dle Přílohy usnesení č. 2  

3. použití rezervního fondu k posílení fondu investic u příspěvkových organizací 

v celkové výši 4 404,69 takto: 

a) Domov pro seniory Orlická a AD pro matky s dětmi, p. o.    910,69 tis. Kč 

b) Domov pro seniory Bukov, p. o.    1 658,00 tis. Kč 

c) Činoherní studio města Ústí nad Labem, p. o.         50,00 tis. Kč 

d) Městské služby Ústí nad Labem, p. o.    1 786,00 tis. Kč 

4. ponechání finančních prostředků příspěvkové organizaci Městské služby Ústí nad 

Labem  účelově  určených,  ale  v  roce  2015 nedočerpaných v celkové výši 

2 360,45 tis. Kč ve fondu investic 

5. dle § 28, odstavce 6, písmena b) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, odvod z fondu investic příspěvkových organizací do rozpočtu 

zřizovatele takto: 

a) DS Velké Březno, p. o.         282,23 tis. Kč 

b) DS Chlumec, p. o.         244,79 tis. Kč 

http://www.usti-nad-labem.cz/files/rm-zm/zm_12-16_249-c1-16.pdf
http://www.usti-nad-labem.cz/files/rm-zm/zm_12-16_249-c2-16.pdf


c) DS Severní Terasa, p. o.     3 455,71 tis. Kč 

d) DS Dobětice, p. o.      2 076,37 tis. Kč 

e) DS Krásné Březno, p. o.     1 347,18 tis. Kč 

B )  uk lád á  

1. Mgr. Tomáši Křížovi, řediteli DS Velké Březno, p. o. 

2. Ing. Dušanu Jahodovi, řediteli DS Chlumec, p. o. 

3. Ing. Petru Boťanskému, řediteli DS Severní Terasa, p. o. 

4. Ing. Ivaně Holinkové, ředitelce DS Dobětice, p. o. 

a) provést odvod z fondu investic dle bodu A) 5 toho usnesení  

 T: nejpozději do 15. 7. 2016 

5. Ing. Jaroslavu Markovi, řediteli DS Krásné Březno, p. o. 

a) provést odvod z fondu investic dle bodu A) 5 toho usnesení  

 T: nejpozději do 30. 11. 2016 

 

250/16 

Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2016  
 

Zastupitelstvo města v působnosti Rady 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 „Mimořádné žádosti o dotace – Podpora sportovních 

aktivit handicapovaných sportovců“ a následné uzavření smluv s jednotlivými 

subjekty takto: 

a) Společnost Parkinson, z. s., IČ: 604 58 887, na „Částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností klubu v Ústí nad Labem“ ve výši 25.000,- Kč 

b) Ústecký Arcus, z. s., IČ: 445 53 374, na „Aktivizační cvičení a plavání v bazénu 

MN Ústí nad Labem“ ve výši 11.000,- Kč 

c) Miroslava Hájková Beberová, RČ: xxxxxx/xxxx, bytem xxxxxxxx xxx/x,  

xxxx xxx xxxxx na „Celoroční sportovní činnost zdravotně postižené dcery 

Elišky Hájkové, nar. xx. xx. xxxx“ ve výši 15.000,- Kč 

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

určených na oblast sportu „Cyklistické akce pořádané subjekty na podporu 

cyklistiky“ a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto: 

a) SK CYKLOTOUR Ústí nad Labem, IČ: 148 68 229, na „Seriál cyklistických 

výletů – 25 let na kole s Cyklotourem“ ve výši 20.000,- Kč 

b) Ústecká freeridová organizace, z. s., IČ: 226 70 238, na akci „EXHIBICE BIKE 

PARKU NA STŘIŽÁKU“ ve výši 35.000,- Kč 

 

251/16 

Dotace v oblasti kultury z rozpočtu Statutárního města Ústí nad 

Labem v roce 2016 – poskytnutí dotace, změna účelu a revokace 

usnesení 
 

Zastupitelstvo města v působnosti Rady města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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



určeného na oblast kultury a následné uzavření smlouvy s tímto subjektem takto: 

a) Benda Arts o.s. (IČ 27012662) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s celoroční činností na „Akce Bendova komorního orchestru“ ve výši  

30 tis. Kč 

2. změnu účelu poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu  

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

uzavření smlouvy se subjektem: YMCA v Ústí nad Labem (IČ 26533839) ve výši 

24 000,- Kč z akce „Velikonoční a Adventní koncerty 2016“ na akci „Adventní 

koncerty 2016“ 

B )  rev oku j e  

1. usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 188/16 v bodě A), odst. 4) písm. g) ze dne 

30. 3. 2016 

2. usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 188/16 v bodě A), odst. 4) písm. p) ze dne 

30. 3. 2016 
 

 

252/16 

Výstupy z regionálního informačního systému komunitních služeb 

města Ústí nad Labem – data za rok 2015 

 
Zastupitelstvo města v působnosti Rady města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. výstupy z regionálního informačního systému komunitních služeb města Ústí nad 

Labem – data za rok 2015 

 

253/16 

Metropolnet, a. s. – schválení účetní závěrky za rok 2015, 

rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2015 

 
Zastupitelstvo města v působnosti Rady města po projednání 

v souladu s § 102, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, 

v působnosti jediného akcionáře společnosti Metropolnet, a.s. 

 

A )  s ch va lu j e  

1. Auditovanou účetní závěrku společnosti Metropolnet, a.s. za rok 2015. 

2. Zprávu představenstva Metropolnet, a.s., o vztazích mezi ovládající a ovládanou 

osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými 

stejnou osobou v předloženém znění 

3. návrh představenstva společnosti Metropolnet, a.s. na rozdělení zisku za rok 2015, 

ve výši 470 tis. Kč následovně 

a) v souladu se stanovami společnosti Metropolnet, a.s. převést 5% zisku do 

rezervního fondu společnosti 

b) zbylých 95% zisku společnosti Metropolnet, a.s. za rok 2015 převést na účet 

nerozděleného zisku 

B )  b ere  n a  v ědo mí  

1. Výroční zprávu za rok 2015 

 



254/16 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva 

o právu provést stavbu „Chabařovice – jezero Milada – centrální 

kanalizace, SO 04 Přípojka vody pro rekreační území východ“ – 

úprava usn. ZM 175/16 
 

Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  rev oku j e   

1 .  usnesení ZM č. 175/16 ze dne 20. 4. 2016 v bodě A) 9. takto: 

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 

327 861,-Kč bez DPH, s tím, že po dobu výstavby bude náhrada za zábory 

pozemků v předpokládané výši 55,- Kč/m
2
/rok 

 

 

255/16 

Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele 

Základní školy Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, 

příspěvkové organizace 

 
Zastupitelstvo města v kompetenci RM po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. rezignaci Mgr. Radky Janíkové na funkci ředitelky Základní školy Ústí nad Labem, 

Anežky České 702/17, příspěvkové organizace k 30. 9. 2016, v souvislosti s jejím 

odchodem do starobního důchodu 

B )  d ěku j e  

1. Mgr. Radce Janíkové, ředitelce Základní školy Anežky České 

a) za její dlouholetou výchovnou, pedagogickou a řídící činnost ve školství 

C )  v yh l ašu j e  

1. konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy 

Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvkové organizace 

D )  s ch va lu j e  

1. znění inzerátu konkursního řízení dle přílohy usnesení 

E )  j men u je  

1 .  komisi pro konkursní řízení na ředitele Základní školy Ústí nad Labem, Anežky 

České 702/17, příspěvkové organizace, ve složení: 

Předseda: MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky 

Členové: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ 

 Mgr. Michal Ševcovic, státní správa ve školství 

 Mgr. Miloslava Sobotková, Krajský úřad Ústeckého kraje 

 Mgr. Hana Podešvová, Česká školní inspekce 



 Mgr. Monika Kloučková, pedagog ZŠ Anežky České 

 Pavel Vodseďálek, člen školské rady ZŠ Anežky České 

F)  uk lád á  

1. PhDr. Janě Müllerové, PhD., vedoucí odboru MOŠ 

a) organizačně zabezpečit konkursní řízení tak, aby byl od 1. 10. 2016 jmenován 

nový ředitel Základní školy Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvkové 

organizace 

 

256/16 

Závěrečný účet hospodaření města a účetní uzávěrka města Ústí 

nad Labem za rok 2015 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  z j i š ťu j e ,  ž e  

1. hospodaření Statutárního města Ústí nad Labem skončilo za rok 2015 s tímto 

výsledkem: 

a) celkové příjmy města ve výši 1 710 727,69 tis. Kč 

b) celkové výdaje města ve výši 1 775 876,40 tis. Kč 

c) vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši 65 148,71 tis. Kč vyrovnává oblast 

financování 

2. hospodaření Magistrátu města Ústí nad Labem za rok 2015 skončilo s tímto 

výsledkem: 

a) celkové příjmy MmÚ ve výši 1 643 118,91 tis. Kč 

b) celkové výdaje MmÚ ve výši 1 714 658,12 tis. Kč 

z toho: převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody – 

konsolidace ve výši 114 794,25 tis. Kč (dotace z prostředků MmÚ) 

c) vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši 71 539,21 tis. Kč vyrovnává oblast 

financování 

3. celkový výsledek hospodaření vytvořený v hlavní činnosti v roce 2015 činil 

262 660 267,55 Kč, z toho k 16. 5. 2016 (po jednání ZM a RM) činí volné zdroje 

do rozpočtu roku 2016 výši 69 579,75 tis. Kč viz. Příloha usnesení č. 1 

4. výsledek hospodaření z vedlejší hospodářské činnosti dle účetnictví MmÚ za rok 

2015 činí 21 544,39 tis. Kč 

B )  b ere  n a  v ědo mí  

1. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Statutárního města Ústí nad Labem,    

IČ: 00081531 za rok 2015 provedenou Krajským úřadem Ústeckého kraje 

a informaci v části 12 důvodové zprávy o odstranění zjištěných chyb a nedostatků  

2. informaci o hospodaření města za rok 2015 dle důvodové zprávy 

C )  s ouh l as í  

1. po projednání závěrečného účtu s celoročním hospodařením za rok 2015, a to 

s následující výhradou: 

a) příspěvková organizace Zoologická zahrada Ústí nad Labem v rozporu se 

zákonem č. 250/2000 Sb. přijala účelové peněžní dary v celkové hodnotě 

1 229 620,- Kč bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele. Nápravné 

opatření  bylo  provedeno   usnesením   Zastupitelstva   města  Ústí nad Labem 

č. 209/16 ze dne 30. 5. 2016. 

 

http://www.usti-nad-labem.cz/files/rm-zm/zm_12-16_256-16.pdf


D )  s ch va lu j e  

1. použití výsledku hospodaření vytvořeného v roce 2015 v celkové výši 

75 545,01 tis. Kč k posílení výdajové části rozpočtu dle následujícího bodu 2. 

2. rozpočtové opatření finančního odboru v celkové výši 75 545,01 tis. Kč takto: 

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

69 579,75 tis. Kč 

b) zapojení zisku z VHČ do příjmové části rozpočtu, tř. 4 ve výši 5 965,26 tis. Kč 

v položce převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 

 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ MmÚ – odd. provozně 

technické ve výši 20 000 tis. Kč v položce oprava a údržba (pro ZŠ a MŠ) 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM MmÚ ve výši 

15 000 tis. Kč v položce údržba a opravy místních komunikací 

e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO MmÚ ve výši 30 000 tis. Kč 

v položce finanční rezerva na případné neplnění rozpočtových příjmů 

f) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO MmÚ ve výši 

7 545,01 tis. Kč v položce finanční rezerva 

g) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO MmÚ, sk. 01 investiční rezerva 

na projektové práce ve výši 3 000 tis. Kč 

3. finanční vypořádání města Ústí nad Labem za rok 2015 dle Přílohy usnesení č. 1 

E) s ch va lu j e  
1. účetní závěrku Statutárního města Ústí nad Labem za rok 2015 dle přílohy č. 1 až 

č. 5 důvodové zprávy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            MUDr. Jiří Madar                                             Ing. Věra Nechybová 

         náměstek primátorky                                             primátorka města 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.usti-nad-labem.cz/files/rm-zm/zm_12-16_256-16.pdf


Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář tajemníka MmÚ 

 

 

 

 

 

 

V ý p i s   z   u s n e s e n í 

 
12. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem 

konaného dne 22. 6. 2016 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Martina Puchrová 

                                                                             Kancelář tajemníka MmÚ 

 

 

 

 


