
Magistrát města Ústí nad Labem – Kancelář tajemníka MmÚ 

 

 

 

R o z h o d n u t í   p r i m á t o r k y  
v působnosti RM 

 
ze dne 30. 11. 2016 

388/16 - 406/16 

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

 

388/16 

Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO město 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru – zapojení jednorázové účelové neinvestiční 

dotace z Ministerstva vnitra ČR, určené na rozvoj obce, na jejímž území se nachází 

azylové zařízení ve výši 1 000 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1 000 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu – neinvestiční 

b) poskytnutí účelové  neinvestiční  dotace  pro  MO  město  ve  výši  

1 000 tis. Kč, určenou na rozvoj obce, na jejímž území se nachází azylové 

zařízení 

 

 

389/16 

Rozpočtové opatření MP – zapojení finančních prostředků úřadu 

práce 

 
Primátorka města v působnosti RM  

      

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření městské policie ve výši 75 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 75 tis. Kč – v položce účelové 

prostředky z úřadu práce  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie v položce VPP – 

asistent prevence kriminality o celkovou částku 75 tis. Kč takto: 

- mzdové prostředky o 55,97 tis. Kč 

- povinné pojistné o 19,03 tis. Kč 

 

 

 

 



 

390/16 

Rozpočtové opatření městské policie a finančního odboru 

 
Primátorka města v působnosti RM  

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření městské policie ve výši 500 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části rozpočtu finančního odboru o částku 500 tis. Kč 

v položce finanční rezerva 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o celkovou 

částku 500 tis. Kč takto:    

- v položce mzdové prostředky o 373 tis. Kč 

- v položce povinné pojistné o 127 tis. Kč 

 

 

391/16 

Rozpočtové opatření OSR – projekty 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje a kanceláře tajemníka v celkové 

výši 500 tis. Kč na úhradu osobních nákladů v rámci realizovaných projektů takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 500 tis. Kč v položce ostatní 

nedaňové příjmy 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru kanceláře tajemníka 

o celkovou částku 500 tis. Kč takto: 

- v položce mzdové prostředky 373,14 tis. Kč  

- v položce povinné pojistné  126,86 tis. Kč 

2. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje, oddělení projektů a dotací takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 500 tis. Kč v položce ostatní 

nedaňové příjmy 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje 

města, oddělení projektů a dotací o částku 500 tis. Kč. 

3. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje ve výši 271,12 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 271,12 tis. Kč v položce ostatní 

nedaňové příjmy 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje 

města v položce rezerva na spolufinancování projektů o částku 271,12 tis. Kč 

 

 

 

 

 

 



392/16 

Rozpočtové opatření OIÚP - nákup GPS zařízení včetně 

příslušenství 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování ve výši 128,65 tis. Kč 

takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územího  

plánování, oddělení přípravy a realizace investic o částku 128,65 tis. Kč  

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního 

plánování, sk. č. 04, o částku 128,65 tis. Kč na „nákup GPS zařízení včetně 

příslušenství“ 

 

 

393/16 

Rozpočtové opatření odboru sociálních věcí, kanceláře tajemníka 

a odboru hospodářské správy – státní příspěvek na výkon 

pěstounské péče 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A) s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí a kanceláře tajemníka ve výši 

208,53 tis. Kč – pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám 

v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem 

pěstounské péče pro obce s rozšířenou působností takto: 

a) snížení neinvestiční části rozpočtu KT o částku 156,33 Kč v položce mzdové 

prostředky 

b) snížení neinvestiční části rozpočtu KT o částku 52,20 tis. Kč v položce povinné 

pojistné 

c) zvýšení neinvestiční části rozpočtu OSV o částku 208,53 tis. Kč v položce 

účelové prostředky – pěstounská péče 

2. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí a kanceláře tajemníka ve výši 16 tis. Kč 

– pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci 

a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče pro 

obce s rozšířenou působností takto:  

a) snížení neinvestiční části rozpočtu OSV o částku 16 tis. Kč v položce účelové 

prostředky – pěstounská péče   

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 16 tis. Kč 

v položce Městský informační systém  

3. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí a odboru hospodářské správy ve výši 

27 tis. Kč – pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám 

v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem 

pěstounské péče pro obce s rozšířenou působností takto: 

 



a) snížení neinvestiční části rozpočtu OSV o částku 27 tis. Kč v položce účelové 

prostředky – pěstounská péče 

b) zvýšení neinvestiční části rozpočtu OHS o částku 27 tis. Kč v položce provozní 

výdaje 

 

394/16 

Rozpočtové opatření OSV a KT – dotace na sociálně-právní 

ochranu dětí 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A) s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí a KT v celkové výši 948 tis. Kč určené 

na financování výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany 

dětí pro obce s rozšířenou působností takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 948 tis. Kč  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 677,60 tis. Kč 

v položce mzdové prostředky  

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 240,40 tis. Kč 

v položce povinné pojistné 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 30 tis. Kč 

v položce provozní výdaje  

 

395/16 

Rozpočtové opatření odboru sociálních věcí a odboru hospodářské 

správy – dotace na výkon sociální práce 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A) s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí a odboru hospodářské správy ve výši 

4,80 tis. Kč takto:  

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru sociálních věcí o částku 

4,80 tis. Kč v položce účelové prostředky – sociální práce  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy 

o částku 4,80 tis. Kč v položce provozní výdaje  

 

 

396/16 

Rozpočtové opatření odboru kultury, sportu a sociálních služeb II. 
 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru kultury, sportu a sociálních služeb ve výši 221 tis. Kč 

takto: 



a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru kultury, sportu 

a sociálních služeb o částku 92 tis. Kč v položce oblast sportu (Mimořádné 

žádosti o dotaci) 

b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru kultury, sportu 

a sociálních služeb o částku 129 tis. Kč v položce oblast sportu (Cyklistické akce 

pořádané subjekty na podporu cyklistiky) 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru kultury, sportu 

a sociálních služeb o částku 221 tis. Kč v položce ostatní činnosti a volnočasové 

aktivity 

 

 

397/16 

Rozpočtové opatření odboru kultury, sportu a sociálních služeb 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové  opatření  odboru  kultury,  sportu  a  sociálních služeb ve výši 

401 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru kultury, sportu 

a sociálních služeb o částku 401 tis. Kč v položce podpora nestátních sociálních 

služeb 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru kultury, sportu 

a sociálních služeb o částku 401 tis. Kč v položce ostatní činnosti a volnočasové 

aktivity 

 

 

398/16 

Jmenování ředitelky Základní školy Ústí nad Labem, Anežky 

České 702/17, příspěvkové organizace 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. doporučení konkursní komise ze dne 9. 11. 2016 na obsazení funkce ředitele 

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

B )  j men u je    

1. Mgr. Jindru Šteflovou 

a) do funkce ředitelky Základní školy Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, 

příspěvkové organizace s účinností od 1. 12. 2016  

C )  s t ano v í    

1. Mgr. Jindře Šteflové, ředitelce Základní školy Ústí nad Labem, Anežky České 

702/17, příspěvkové organizace  

a) plat s účinností od 1. 12. 2016 (platový výměr č. 117/2016) 

 

 

 



399/16 

Odměňování ředitelů příspěvkových organizací 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1. ředitelům příspěvkových organizací odměny za splnění mimořádného nebo zvlášť 

významného úkolu dle ustanovení § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

v platném znění, takto:  

a) Mgr. Marek Plch, Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/69/2016) 

b) Mgr. Bc. Martin Alinče, Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 

3084/8, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/70/2016) 

c) Mgr. Bc. Martin Košnar, Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 

100/5, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/71/2016) 

d) Mgr. Jaroslava Pšeničková, Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad 

Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/72/2016) 

e) Mgr. Pavel Ťupek, Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/73/2016) 

f) Mgr. Ramona Grohová, Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, 

SNP 2304/6, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/74/2016) 

g) Mgr. Jana Linhartová, Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/75/2016) 

h) Mgr. Bc. Vlasta Rytířová, Fakultní základní škola Ústí nad Labem, 

České mládeže 230/2, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/76/2016) 

i) Mgr. Bc. Kamil Veigend, Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/77/2016) 

j) Mgr. Michal Ševcovic, Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/78/2016) 

k) Mgr. Martin Kolský, Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, 

Nová 1432/5, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/79/2016) 

l) Mgr. Květoslav Kolařík, Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/80/2016) 

m) Mgr. Magdalena Vítovcová, Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 

702/17, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/81/2016) 

n) Mgr. Marie Čápová, Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/82/2016) 

o) PaedDr. Milan Zelenka, Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 

323/3A, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/83/2016) 

p) Mgr. Karel Bendlmajer, Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/84/2016) 

q) Mgr. Václav Pěkný, Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/85/2016) 

r) Mgr. Olga Poláková, Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/86/2016) 

s) Mgr. Libuše Renová, Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, 

Jitřní 277, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/87/2016) 

 

 



t) PaedDr. Jan Eichler, Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace 

(rozhodnutí č. O/88/2016) 

u) Mgr. Radka Mrkáčková, Internátní mateřská škola, Ústí nad Labem, 

Čajkovského 1475/12, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/89/2016) 

v) Mgr. Ivana Španielová, Mateřská škola U plavecké haly, Ústí nad Labem, 

Na Spálence 1022/27, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/90/2016) 

w) Alena Bodrinová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Marxova 219/28, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/91/2016) 

x) Zdeňka Langová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/92/2016) 

y) Bc. Irena Droppová, Mateřská škola Pohádka, Ústí nad Labem, 

Bezručova 323/7, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/93/2016) 

z) Alena Deylová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/94/2016) 

aa) Bc. Věra Valtová, Mateřská škola Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/95/2016) 

bb) Zdeňka Kubíková, Mateřská škola Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 

12/43, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/96/2016) 

cc) Irena Matisová, Mateřská škola Sluníčko, Ústí nad Labem, Jožky Jabůrkové 

601/1, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/97/2016) 

dd) Mgr. Alena Kroupová, Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, 

Školní 623/17, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/98/2016) 

ee) Bc. Jaroslava Sobotková, Mateřská škola Skřivánek, Ústí nad Labem, 

Stříbrnické Nivy 2429/6, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/99/2016) 

ff) Bc. Martina Štolbová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/100/2016) 

gg) Bc. Ivana Votroubková, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/101/2016) 

hh) Mgr. Alena Varmužová, Mateřská škola Stříbrníky, Ústí nad Labem, 

Stříbrnická 3032/6, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/102/2016) 

ii) Mgr. Petra Fiklíková, Mateřská škola Kameňáček, Ústí nad Labem, 

Kamenná 1430/1, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/103/2016) 

jj) Bc. Iva Neuvirthová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/104/2016) 

kk) Mgr. Květoslava Lenková, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/105/2016) 

ll) Denisa Bukorová, Mateřská škola Pomněnka, Ústí nad Labem, Přemyslovců 

652/14, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/106/2016) 

mm) Ludmila Trešlová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/107/2016) 

nn) Mgr. Jarmila Nováková Hořejší, Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, 

Keplerova 782/26, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/108/2016) 

oo) Mgr. Jaroslava Svobodová, Mateřská škola Kytička, Ústí nad Labem, 

Pod Vodojemem 313/3B, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/109/2016) 

pp) Mgr. Marcela Šrejberová, Mateřská škola Neštěmice, Ústí nad Labem, 

Mlýnská 385, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/110/2016) 

qq) Bc. Kalina Grusová, Mateřská škola Písnička, Ústí nad Labem, Studentská 6, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/111/2016) 

 



rr) Bc. Eva Duffková, Mateřská škola Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/112/2016) 

ss) Bc. Gabriela Šťastná, Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/113/2016) 

tt) Bc. Ivana Švajková, Mateřská škola Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/114/2016) 

uu) Mgr. Jitka Tržilová, Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, 

Rabasova 3207/45, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/115/2016) 

vv) Mgr. Lucie Bílská, Mateřská škola, Ústí nad Labem, V Zeleni 530/4, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/116/2016) 

ww) Ing. Dušan Jahoda, Domov pro seniory Chlumec, příspěvková organizace 

(rozhodnutí č. O/117/2016) 

xx)   Mgr. Tomáš Kříž, Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace 

(rozhodnutí č. O/118/2016) 

yy)   Ing. Petr Boťanský, Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková 

organizace (rozhodnutí č. O/119/2016) 

zz)   Ing. Ivana Holinková, Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace 

(rozhodnutí č. O/120/2016) 

aaa)   Ing. Jaroslav Marek, Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková 

organizace (rozhodnutí č. O/121/2016) 

bbb) Bc. Jarmila Nováková, Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky 

s dětmi, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/122/2016) 

ccc)   Mgr. Věra Vonková, Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace 

(rozhodnutí č. O/123/2016) 

ddd) Mgr. Sylvie Sušická, Jesle města Ústí nad Labem, příspěvková organizace 

(rozhodnutí č. O/124/2016) 

eee)   Bc. Ditta Hromádková, Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace (rozhodnutí č. O/125/2016) 

fff)   Mgr. Václav Houfek, Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace (rozhodnutí č. O/126/2016) 

ggg) Ivan Dostál, Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace, (rozhodnutí č. O/127/2016) 

hhh) MgA. Jiří Trnka, Činoherní studio města Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace (rozhodnutí č. O/128/2016) 

iii)   Ing. Miroslav Harciník, Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace (rozhodnutí č. O/129/2016) 

jjj)   Ing. Lubomír Moudrý, Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace (rozhodnutí č. O/130/2016) 

2. dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 

ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat s účinností od 

1. 12. 2016:  

a) Ing. Ivaně Holinkové, ředitelce Domova pro seniory Dobětice, příspěvkové 

organizace (platový výměr č. 115/2016)  

b) Bc. Dittě Hromádkové, ředitelce Pečovatelské služby Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizace (platový výměr č. 116/2016)  

 

 

 

 

 



400/16 

Rozpočtové opatření ODM – Speciální osvětlení okružní 

křižovatky pod Větruší v ul. Střelecká 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu odboru dopravy a majetku – 

oddělení evidence majetku ve výši 49,00 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku – 

oddělení evidence majetku části rozpočtu ve výši 49,00 tis. Kč  

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku,  

skup. 03, o částku 49,00 tis. Kč na akci „Speciální osvětlení okružní křižovatky 

pod Větruší v ul. Střelecká“  

 

 

401/16 

Rozpočtové opatření ODM – pojistné náhrady 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 34,45 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 v položce ostatní nedaňové příjmy 

(pojistné náhrady) ve výši 34,45 tis. Kč  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku  – 

oddělení evidence majetku o částku 34,45 tis. Kč na zajištění správy majetku 

města 

 

402/16 

Záměr prodeje částí pozemků v k. ú. Předlice 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  záměr prodeje části pozemku p. č. 849 o výměře cca 10 m
2 

a části pozemku 

p. č. 819/4 o výměře cca 140 m
2
 v k. ú. Předlice za těchto podmínek: 

a) kupní cena ve výši min. 200,- Kč/m
2 

 

b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy 

c) využití musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad Labem 

d) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem  

e) bezdlužnost žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem 

 

 

 



403/16 

Záměr prodeje pozemků v k. ú. Ústí nad Labem 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  n es ch va lu j e  

1 .  záměr prodeje pozemků p. č. 5034 o výměře 433 m
2
 a p. č. 5036 o výměře 1111 m

2
 

v k. ú. Ústí nad Labem za účelem zřízení užitkové a relaxační zahrady 

 

404/16 

Aktualizace přílohy č. 1 nájemní smlouvy – THMÚ 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  záměr uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu provozních objektů a zařízení              

v majetku Města Ústí nad Labem provozovaných společností Tepelné hospodářství 

města Ústí nad Labem s. r. o. ze dne 30. 6. 1996 ve znění pozdějších dodatků        

se společností Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s. r. o., IČ 491 01 684, 

kterým se aktualizuje Příloha č. 1 „Soupis provozních objektů a zařízení, 

výměníkových stanic a plynových kotelen“ Dodatku č. 4/2005 ze dne 19. 12. 2005 

dle skutečného stavu včetně výše nájemného  

 

 

405/16 

Záměr prodeje části pozemku p. č. 184/1 v k. ú. Dobětice 

 
Primátorka města v působnosti RM  

 

A )  s ch va lu j e  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 184/1 o výměře cca 4 m
2
 z celkové výměry 

11940 m
2
 v k. ú. Dobětice za těchto podmínek: 

a) kupní cena ve výši minimálně 1.200,- 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 na oddělení pozemků 

e) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad 

Labem od Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem 

 

 

 

 

 



406/16 

Záměr prodeje části pozemku p. č. 936/2 v k. ú. Neštěmice 
 

Primátorka města v působnosti RM  

 
A )  s ch va lu j e  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 936/2 o výměře cca 120 m
2 

z celkové výměry 

540 m
2
 v k. ú. Neštěmice za těchto podmínek: 

a) kupní cena ve výši minimálně 300,- Kč/m
2
 

b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy 

c) funkční využití předmětných částí pozemků musí být v souladu s Územním 

plánem Ústí nad Labem 

d) součástí prodeje nesmí být ta část pozemku, na níž je umístěna stavba 

komunikace a musí zůstat volný manipulační pás pro potřeby správce 

komunikace o min. šíři 1 m podél komunikace 

e) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem nemovitostí včetně geometrického 

plánu 

f) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad 

Labem od Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem 

  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Věra Nechybová  

                                                                         primátorka města 

 


