
U s n e s e n í

z 13. zasedání zastupitelstva města Ústí nad Labem,
dne 14. 12. 2020

Usnesení č. 183/13Z/20 - 204/13Z/20

183/13Z/20
Jednací řád ZM

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
 vydává s účinností od 14.12. 2020

1. Jednací řád Zastupitelstva města Ústí nad Labem

184/13Z/20
Petice občanů k projektu města "Čelakovského smíšený dům" 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí

1. petici občanů k projektu města "Čelakovského smíšený dům"

B) ukládá
1. vedení města

a) zpracování odhadů nákladů na demolici nemovitosti a varianty opravy nemovitosti na 
obecní byty včetně ekonomické rozvahy jednotlivých alternativ ohledně dopadů do 
hospodaření města, a to bez zbytečného odkladu nejpozději do 30. 3. 2021

T: 30. 3. 2021

185/13Z/20
Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2021 – 2030

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. předložený dokument Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2021 – 2030

186/13Z/20
Termíny zasedání zastupitelstva pro rok 2021

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. termíny a pravidla pro konání řádných zasedání zastupitelstva města Ústí nad Labem v 
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roce 2021 takto:
a) v roce 2021 se bude konat minimálně 9 řádných zasedání zastupitelstva města
b) zasedání se budou konat pravidelně každý měsíc (s výjimkou ledna a letních prázdnin). 
První zasedání ZM se bude konat 1. 2. 2021. Další termíny připraví Kancelář tajemníka.
c) zasedání budou začínat vždy od 15.00 hodin daného dne
d) na každém zasedání bude vždy v 17.00 hodin projednán bod „Diskuze a podněty občanů 
města Ústí nad Labem“
e) veškerá další pravidla pro konání zasedání zastupitelstva města, daná jednacím řádem a 
zákonem o obcích, zůstávají v platnosti

187/13Z/20
Vyhrazení kompetencí ZM a stanovení limitů k provádění rozpočtových opatření ZM

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
A) si vyhrazuje s účinností od 22. 12. 2020

1. v souladu s § 84 odst. 4 zákona o obcích rozhodování o záležitostech, které nejsou 
vyhrazeny radě města obce podle § 102 odst. 2 zákona o obcích, tj, rozhodování podle § 
102 odst. 3 zákona o obcích v tomto rozsahu:
a) uzavírání smluv o věcném břemeni
b) uzavírání nájemních smluv
c) podávání žádostí o dotaci
d) poskytování dotací do 50 tisíc
e) rozhodování o uzavírání licenčních smluv
f) schvalování pojistných smluv
g) uzavírání smluv o dílo
h) uzavírání veřejnoprávní smlouvy podle § 63
i) zadávání veřejných zakázek

B) zmocňuje

1. Radu města Ústí nad Labem
a) v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, § 102 odst. 2 písm. a) 
schvalovat jednotlivá rozpočtová opatření do výše 500 tis. Kč takto:
- zvýšení výdajové části rozpočtu MmÚ nad schválený rozpočet ze skutečně dosažených a 
dosud do rozpočtu nezapojených příjmů
- přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu MmÚ
b) v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, § 102 odst. 2 písm. a) 
ke schvalování rozpočtových opatření i nad limit 500 tis. Kč z důvodu zvýšení výdajové 
části rozpočtu MmÚ, a to zapojením přijatých účelových prostředků

C) ukládá
1. Radě města

a) aby do účinnosti tohoto usnesení schvalovala pouze provozní opatření k narovnání 
hospodaření roku 2020

T: 31. 12. 2020
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188/13Z/20
Změna společenské smlouvy společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem 
s.r.o.

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. změnu společenské smlouvy společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem 
s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Malátova 2437/11, IČ: 49101684 takto:
a) čl. XIX. (Dozorčí rada) se doplňuje o nové odstavce 6 a 7, které zní:

- odst. 6

V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda nebo v jeho nepřítomnosti 
místopředseda dozorčí rady vyvolat hlasování mimo zasedání (per rollam) to jest v písemné 
formě nebo s využitím technických prostředků (zejména email, sms, mms apod.). Návrh 
musí obsahovat alespoň návrh rozhodnutí, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo 
údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má člen dozorčí rady vyjádřit. Návrh 
musí být zaslán všem členům dozorčí rady. Nevyjádří-li se člen dozorčí rady v uvedené 
lhůtě, platí, že s návrhem nesouhlasí. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro ně hlasovala 
nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. Takto přijaté rozhodnutí musí být uvedeno v 
zápise z nejbližšího zasedání dozorčí rady. Další podrobnosti k průběhu hlasování mimo 
zasedání může stanovit jednací řád dozorčí rady.

Při rozhodování dozorčí rady mimo zasedání zajistí předseda nebo místopředseda dozorčí 
rady, příp. pověřený člen, veškerou organizační činnost s tím spojenou.

- odst. 7

Účast členů dozorčí rady na zasedání je zpravidla osobní. V odůvodněných případech je 
možná i jiná forma účasti člena dozorčí rady na zasedání, včetně hlasování (například s 
využitím technických prostředků umožňujících přenos hlasu, případně i obrazu osoby, která 
hlasuje – telefon, telefonická konference či videokonference). Takto zúčastněná osoba se 
považuje za přítomnou na zasedání. Další podrobnosti může stanovit jednací řád dozorčí 
rady.

189/13Z/20
Rozpočtová opatření ke zreálnění investiční a neinvestiční části výdajového rozpočtu 
v roce 2020

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí

1. důvodovou zprávu o návrhu zreálnění - snížení investiční části výdajového rozpočtu r. 
2020 v úhrnné výši 154 537 tis. Kč s tím, že se jedná o přesun financování uvedených akcí 
do následujícího roku a finanční prostředky jsou součástí Návrhu rozpočtu r. 2021

2. důvodovou zprávu o návrhu zreálnění – snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu r. 
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2020 v úhrnné výši 140 935 tis. Kč s tím, že se jedná o zdroj financování výdajů r. 2021 a r. 
2022

B) schvaluje

1. rozpočtové opatření ke zreálnění investiční části výdajového rozpočtu v roce 2020
ve výši 154 537 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu v celkové výši 154 537 tis. Kč ve znění 
Přílohy usnesení č. 1
b) změna stavu na účtech MmÚ, tř. 8 – financování ve výši 154 537 tis. Kč

2. rozpočtové opatření ke zreálnění neinvestiční části výdajového rozpočtu v roce 2020 ve 
výši 140 935 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu v celkové výši 140 935 tis. Kč ve znění 
Přílohy usnesení č. 2
b) změna stavu na účtech MmÚ, tř. 8 – financování ve výši 140 935 tis. Kč

190/13Z/20
Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021 pro město Ústí nad Labem - Magistrát

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
A) vyhlašuje

1. v souladu s §13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
rozpočtové provizorium pro město Ústí nad Labem - Magistrát na rok 2021, a to na období 
leden až duben roku 2021

B) schvaluje

1. pravidla rozpočtového provizoria tak, že v období leden až duben roku 2021:

a) budou hrazeny neinvestiční výdaje ve tř. 5 dle přílohy usnesení č. 1
b) budou hrazeny investiční výdaje ve tř. 6 ve finančních objemech platných pro celorok 
2021 dle přílohy usnesení č. 2
c) lze hradit splátky jistin úvěrů EIB a u Komerční banky a. s. dle platných uzavřených 
smluv o úvěru
d) lze realizovat výdaje na základě finančního vypořádání transferů, vratky a odvody dotací
e) lze zapojit příjmy a realizovat výdaje u projektů (spolu)financovaných z dotace
f) lze přijímat a odesílat průtokové dotace organizacím města
g) lze realizovat výdaje nutné k odvrácení (zmírnění) škod na majetku či zdraví, výdaje na 
základě pravomocného rozhodnutí výdaje, u kterých by prodlení způsobilo škodu (platba 
daní, pokut, penále)

191/13Z/20
Poskytnutí víceletých dotací v oblasti kultury 2021 - 2022

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. udělení výjimky z uvedených ustanovení dotačního Programu pro poskytování 
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víceletých grantů v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v letech 
2021-2022 takto:
a) z čl. II bod 3 pro Severočeskou vědeckou knihovnu, p. o. (IČ 0083186) – žadatel je 
právnická osoba, jejímž zřizovatelem je územně samosprávný celek
b) z čl. II bod 3 pro Základní uměleckou školu Evy Randové, Ústí nad Labem, W. 
Churchilla 4, příspěvkovou organizaci (IČ 00831085) - žadatel je právnická osoba, jejímž 
zřizovatelem je územně samosprávný celek
c) z čl. III písmeno B) pro Severočeskou vědeckou knihovnu, p. o. (IČ 0083186) – 
požadovaná dotace je vyšší než je v programu uvedeno jako maximální požadovaná výše
d) z čl. III písmeno B) pro Veřejný sál Hraničář, spolek (IČ 2816091) – požadovaná dotace 
je vyšší než je v programu uvedeno jako maximální požadovaná výše

2. poskytnutí dotací z rozpočtu odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb, 
určeného na „dotace na celoroční činnost kulturních institucí v letech 2021 a 2022“ a 
následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto:
a) Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o. p. s. (IČ 25049011), na částečnou 
úhradu nákladů spojených s činností „Celoroční výstavní program Galerie Emila Filly v 
Ústí nad Labem“ ve výši 550 tis. Kč v roce 2021 a ve výši 550 tis. Kč v roce 2022
b) Severočeská vědecká knihovna, p. o. (IČ 0083186), na částečnou úhradu nákladů 
spojených s činností „Celoroční kulturní, vzdělávací a komunitní aktivity pro občany Ústí 
nad Labem v Severočeské vědecké knihovny“ ve výši 1.200 tis. Kč v roce 2021 a ve výši 
1.200 tis. Kč v roce 2022
c) Veřejný sál Hraničář, spolek (IČ 2816091), na částečnou úhradu nákladů spojených s 
činností „Kulturní program ve Veřejném sále Hraničář“ ve výši 1.500 tis. Kč v roce 2021 a 
ve výši 1.500 tis. Kč v roce 2022
d) Collegium Bohemicum, o. p. s. (IČ 27309231), na částečnou úhradu nákladů spojených s 
činností „Collegium Bohemicum, o. p. s. – celoroční provoz“ ve výši 1.290.000,- Kč v roce 
2021 a ve výši 1.220.000,- Kč v roce 2022

3. poskytnutí dotací z rozpočtu odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb, 
určených na „akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem v letech 
2021 a 2022“ a následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto:
a) INTERPORTA z. s. (IČ 6575277), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„INTERPORTA International Music Competition“ ve výši 300 tis. Kč v roce 2021 a ve výši 
300 tis. Kč v roce 2022
b) KULT, spolek (IČ 26602598), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Divadelní 
festival KULT“ ve výši 450 tis. Kč v roce 2021 a ve výši 450 tis. Kč v roce 2022
c) Kymlička Zdeněk Mgr. (IČ 13473158), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Ústecká Forbína“ ve výši 150 tis. Kč v roce 2021 a ve výši 150 tis. Kč v roce 2022
d) Poradna pro integraci, z. ú. (IČ 67362621), na částečnou úhradu nákladů spojených s 
akcí „festival Barevná planeta“ ve výši 350 tis. Kč v roce 2021 a ve výši 400 tis. Kč v roce 
2022
e) Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí nad Labem, W. Churchilla 4, příspěvková 
organizace (IČ 00831085), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Virtuosi per 
musica di pianoforte“ ve výši 210 tis. Kč v roce 2021 a ve výši 230 tis. Kč v roce 2022

192/13Z/20
Poskytnutí dotací v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem
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Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem roku 2020 a následným 
uzavřením smlouvy s tímto subjektem takto:
a) ALK s. r. o., IČ: 271 53 681, na akci „UTKÁNÍ HVĚZD 2020“ ve výši 180.000,- Kč za 
podmínky použití spotu propagace města Ústí nad Labem

193/13Z/20
Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let - YMCA Ústí nad Labem

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2020 odboru školství, kultury, sportu a sociálních 
služeb, určených na oblast volnočasových aktivit „Celoroční volnočasová činnost dětí a 
mládeže do 18 let“ a následné uzavření smlouvy se subjektem:
a) YMCA Ústí nad Labem (IČ 265 33 839) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
činností ve výši 80.000- Kč

194/13Z/20
Revokace usnesení ZM č. 180/12Z/20 ze dne 21. 9. 2020

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
A) revokuje

1. usnesení ZM č. 180/12Z/20 ze dne 21. 9. 2020 v úplném znění

B) schvaluje

1. zrušení předkupního práva ze dne 29. 1. 2001 s oprávněním pro statutární město Ústí nad 
Labem k části pozemku p. č. 1775 v k. ú. Ústí nad Labem, označené dle geometrického 
plánu č. 5413-21/2020 jako pozemek p. č. 1775/2 o výměře 81 m2, ve vlastnictví 
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČO 445 55 601 

195/13Z/20
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem - změna v poskytnuté dotaci na rok 2020

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
 neschvaluje

1. změnu v čerpání dotace z rozpočtu odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb, 
určených na oblast kultury v roce 2020 pro Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 
Labem (IČ 44555601), v celkové výši 200 tis. Kč jejíž účelem je částečná úhrada nákladů 
na projekt „Podpora aktivit UJEP významných pro město Ústí nad Labem v roce 2020“ a 
následným uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. SML 1023621 ze 
dne 18. 5. 2020 v čl. II. (Účel poskytnutí dotace) odst. 2 takto:
Příjemce se zavazuje dotaci čerpat následovně:
a) Historický atlas měst – svazek Ústí nad Labem ve výši 189 tis. Kč
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b) Univerzita třetího věku UJEP v Ústí n. L. – Exkurze 2020 ve výši 11 tis. Kč

196/13Z/20
Rozpočtové opatření ODM - integrovaný dopravní systém

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 14 000 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 o částku 14 000 tis. Kč v položce Ostatní nedaňové 
příjmy
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 14 
000 tis. Kč v položce Integrovaný dopravní systém (tzv. průtočka)

197/13Z/20
Poskytnutí návratné finanční výpomoci pro příspěvkové organizace ze sociální 
oblasti pro rok 2021

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. poskytnutí návratné finanční výpomoci a uzavřením Smlouvy
o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro rok 2021 mezi zřizovatelem statutárním 
městem Ústí nad Labem a těmito příspěvkovými organizacemi
ze sociální oblasti:
- Domov Velké Březno, p. o. IČ 44555288 ve výši 4 300 tis. Kč
- Domov pro seniory Chlumec, p. o. IČ 44555296 ve výši 1 200 tis. Kč
- Domov pro seniory Severní Terasa, p. o IČ 44555326 ve výši 2 500 tis. Kč
- Domov pro seniory Dobětice, p. o. IČ 44555407 ve výši 2 090 tis. Kč
- Domov pro seniory Krásné Březno, p. o. IČ 44555334 ve výši 1 500 tis. Kč
- Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o. IČ 44555385 ve výši 1 500 tis. Kč
- Domov pro seniory Bukov, p. o. IČ 44555661 ve výši 4 000 tis. Kč

198/13Z/20
Příprava Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 
2021-2027

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
 bere na vědomí

1. stav přípravy Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace na programové 
období 2021-2027

199/13Z/20
Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Ústí nad Labem od ÚZSVM
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Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. bezúplatné nabytí pozemků
a) p. č. 3527/14 o výměře 406 m2, ost. plocha - ost. komunikace
b) p. č. 3527/16 o výměře 161 m2, ost. komunikace – ost. komunikace
c) p. č. 3527/25 o výměře 1 m2, ost. plocha - ost. komunikace
d) p. č. 4248/10 o výměře 64 m2, ost. plocha - ost. komunikace
e) p. č. 4248/11 o výměře 103 m2, ost. komunikace – ost. komunikace
f) p. č. 4249/7 o výměře 127 m2, ost. plocha – jiná plocha
g) p. č. 5308/7 o výměře 57 m2, ost. plocha - ost. komunikace
vše v k. ú. Ústí nad Labem, od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, IČO 697 97 111, do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem

2. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 
35/U/Kos/2020 dle bodu A) 1.

200/13Z/20
Majetkoprávní vypořádání pozemků pro ŘSD ČR 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. prodej
1.1. části pozemku p. č. 224/3 o výměře 81 m2 v k. ú. Všebořice, označené dle GP č. 
1311-181826/19 jako pozemek p. č. 224/8,
1.2. části pozemku p. č. 1812 o výměře 28 m2 v k. ú. Bukov, označené dle GP č. 
1207-181826/19 jako pozemek p. č. 1812/2,
1.3. části pozemku p. č. 4190/25 o výměře 3 m2 v k. ú. Ústí nad Labem, označené dle GP č. 
5273-181826/19 jako pozemek p. č. 4190/46,
1.4. části pozemku p. č. 2280 o výměře 209 m2 v k. ú. Ústí nad Labem, označené dle GP č. 
5305-181826/19 jako pozemek p. č. 2280/2,
1.5. části pozemku p. č. 4340/5 o výměře 262 m2 v k. ú. Ústí nad Labem, označené dle GP 
č. 5305-181826/19 jako pozemek p. č. 4340/15,
1.6. části pozemku p. č. 4899/11 o výměře 4 m2 v k. ú. Ústí nad Labem, označené dle GP č. 
5305-181826/19 jako pozemek p. č. 4899/47,
1.7. části pozemku p. č. 4899/11 o výměře 10 m2 v k. ú. Ústí nad Labem, označené dle GP 
č. 5305-181826/19 jako pozemek p. č. 4899/48,
1.8. části pozemku p. č. 4948/9 o výměře 13 m2 v k. ú. Ústí nad Labem, označené dle GP č. 
5305-181826/19 jako pozemek p. č. 4948/11,
1.9. části pozemku p. č. 3423/5 o výměře 15 m2 v k. ú. Ústí nad Labem, označené dle GP č. 
5273-181826/19 jako pozemek p. č. 3423/15,
1.10. části pozemku p. č. 4181/3 o výměře 29 m2 v k. ú. Ústí nad Labem označené dle GP 
č. 5273-181826/19 jako pozemek p. č. 4181/22,
1.11. části pozemku p. č. 4181/3 o výměře 4 m2 v k. ú. Ústí nad Labem, označené dle GP č. 
5273-181826/19 jako pozemek p. č. 4181/23,
1.12. části pozemku p. č. 4181/4 o výměře 4 m2 v k. ú. Ústí nad Labem, označené dle GP č. 
5273-181826/19 jako pozemek p. č. 4181/21,
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1.13. části pozemku p. č. 4181/8 o výměře 5 m2 v k. ú. Ústí nad Labem, označené dle GP č. 
5273-181826/19 jako pozemek p. č. 4181/18,

pro Ředitelství silníc a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČO 65993390, za kupní 
cenu ve výši 232.460,- Kč s tím, že nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem

2. uzavření souhlasného prohlášení ve prospěch Ředitelství silníc a dálnic ČR, státní 
příspěvková organizace, IČ 65993390 o změně vlastnického práva k
2.1. části pozemku p. č. 3419/4 o výměře 35 m2 v k. ú. Ústí nad Labem, označené dle GP č. 
5273-181826/19 jako pozemek 3419/31,
2.2. části pozemku p. č. 3419/4 o výměře 536 m2 v k. ú. Ústí nad Labem, označené dle GP 
č. 5273-181826/19 jako pozemek 3419/32,
2.3. pozemku p. č. 3419/13 o výměře 275 m2 v k. ú. Ústí nad Labem,
2.4. pozemku p. č. 3419/14 o výměře 54 m2 v k. ú. Ústí nad Labem,
2.5. pozemku p. č. 3419/15 o výměře 13 m2 v k. ú. Ústí nad Labem,
2.6. pozemku p. č. 3419/20 o výměře 3 m2 v k. ú. Ústí nad Labem,
2.7. části pozemku p. č. 4181/1 o výměře 4769 m2 v k. ú. Ústí nad Labem, označené dle GP 
č. 5273-181826/19 jako pozemek p. č. 4181/1,
2.8. části pozemku p. č. 4181/1 o výměře 17800 m2 v k. ú. Ústí nad Labem, označené dle 
GP č. 5273-181826/19 jako pozemek p. č. 4181/16,
2.9. části pozemku p. č. 4236/1 o výměře 1400 m2 v k. ú. Ústí nad Labem, označené dle GP 
č. 5305-181826/19 jako pozemek p. č. 4236/6,
2.10. části pozemku p. č. 4239/1 o výměře 14337 m2 v k. ú. Ústí nad Labem, označené dle 
GP č. 5305-181826/19 jako pozemek p. č. 4239/6,
2.11. části pozemku p. č. 4252/1 o výměře 2662 m2 v k. ú. Ústí nad Labem, označené dle 
GP č. 5305-181826/19 jako pozemek p. č. 4252/5,
2.12. části pozemku p. č. 4267 o výměře 3987 m2 v k. ú. Ústí nad Labem, označené dle GP 
č. 5305-181826/19 jako pozemek p. č. 4267/5,
2.13. části pozemku p. č. 4340/1 o výměře 4461 m2 v k. ú. Ústí nad Labem, označené dle 
GP č. 5305-181826/19 jako pozemek p. č. 4340/12,
2.14. části pozemku p. č. 4340/1 o výměře 192 m2 v k. ú. Ústí nad Labem, označené dle GP 
č. 5305-181826/19 jako pozemek p. č. 4340/13,
2.15. části pozemku p. č. 4340/2 o výměře 14833 m2 v k. ú. Ústí nad Labem, označené dle 
GP č. 5305-181826/19 jako pozemek p. č. 4340/18,
2.16. části pozemku p. č. 1530/2 o výměře 7858 m2 v k. ú. Ústí nad Labem, označené dle 
GP č. 5305-181826/19 jako pozemek p. č. 1530/31,
2.17. části pozemku p. č. 4949/418 o výměře 7071 m2 v k. ú. Ústí nad Labem, označené dle 
GP č. 5305-181826/19 jako pozemek p. č. 4949/988

201/13Z/20
Zpráva o uplatňování Územního plánu Ústí nad Labem v uplynulém období leden 
2016 - září 2020

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. Zprávu o uplatňování Územního plánu Ústí nad Labem v uplynulém období leden 2016 - 
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září 2020

202/13Z/20
Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí

1. informace o průběhu pořizování již zadaných změn a postupu prací na zadání nového 
územního plánu

B) schvaluje

1. pořízení změny územního plánu z vlastního podnětu
a) doporučených žádostí o změnu územního plánu mezi lety 2012 – 2015 dle přílohy č. 5 
důvodové zprávy
b) doporučených podnětů do nového územního plánu mezi roky 2015 – 2020 dle přílohy č. 
4 důvodové zprávy
c) prověření potřebnosti dosud nepořízených územních studií
d) nápravu nesouladů zjištěných pořizovatelem

C) pověřuje

1. Ing. Evu Fialovou, určeného zastupitele pro územně plánovací dokumentaci, dle §46 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,
a) aby za navrhovatele odstranil případné nedostatky v žádosti o změnu dle požadavků 
pořizovatele

D) ukládá
Bc. Romaně Filáčkové, vedoucí OÚPSŘ

a) zahájit pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem

T: 30. 1. 2021

1. Radě města

a) zajistit přípravu všech náležitostí (zřizovací listina, apod.) pro zřízení nové příspěvkové 
organizace Kancelář architektury města a předložit návrh jejího zřízení ZM

T: 28. 2. 2021

F) zřizuje

1. Výbor ZM pro územní plánovaní
a) výbor bude financován dle stejných pravidel financování jako výbory ZM
b) výbor bude mít 8 členů
c) každý zastupitelský klub nominuje jednoho člena výboru T: 31. 12. 2020
d) účelem výboru je mimo jiné prověřování navrhovaných změn ÚP

203/13Z/20
Dotace v oblasti kultury 2020 - žádosti o změnu 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
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A) schvaluje

1. změnu dotace poskytnuté v oblasti kultury v roce 2020 z rozpočtu odboru školství, 
kultury, sportu a sociálních služeb takto:
a) KULT, spolek (IČ 26602598) na akci "KULT dětem" - úprava rozpočtu a rozsahu akce

2. částečnou změnu dotace poskytnuté v oblasti kultury v roce 2020 z rozpočtu odboru 
školství, kultury, sportu a sociálních služeb takto:
a) Martin Vágner (IČ 86934741) na akci "ÚSTÍ LIVE!" - úprava rozpočtu a rozsahu akce 
bez nákladů uvedených v tomto usnesení dle písm. B bod 1

B) neschvaluje

1. částečnou změnu dotace v oblasti kultury v roce 2020 z rozpočtu odboru školství, 
kultury, sportu a sociálních služeb poskytnuté Martinu Vágnerovi (IČ 86934741) na akci 
"ÚSTÍ LIVE!" na úhradu nákupu dlouhodobého hmotného majetku (zvukový 
odposlechový systém a světelného vybavení)

204/13Z/20
Dotace v oblasti kultury 2020 - žádost o změnu - Divadelní rozmanitost

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. změnu dotace poskytnuté v oblasti kultury v roce 2020 z rozpočtu odboru školství, 
kultury, sportu a sociálních služeb poskytnuté pro KULT, spolek (IČ 26602598) na akci 
"Divadelní rozmanitost" - úprava rozpočtu, resp. doložení finančního vypořádání v rozsahu 
do max. 70 % celkových nákladů činnosti

B) neschvaluje

1. udělení výjimky z ustanovení čl. II písm. A) "Programu pro poskytování dotací v oblasti 
kultury v roce 2020 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem", tj. stanovení maximální 
výše dotace 70 % z celkových nákladů akce/projektu/činnosti pro KULT, spolek (IČ 
26602598) na činnost "Divadelní rozmanitost", kdy by výše dotace činila maximálně 83 % 
z celkových nákladů činnosti a se změnou rozpočtu

Ing. Věra Nechybová PhDr. Ing. Petr Nedvědický

náměstkyně primátora primátor města
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