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Magistrát města Ústí nad Labem  

 

 

 

U s n e s e n í 
 

14. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem – I. část 

konaného dne 21. 9. 2016 

č. 273/2016 - 297/16 

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

 

273/16 

Plnění usnesení ZM 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o plnění usnesení ZM 

 

 

 

274/16 

Informace o plnění rozpočtu města ÚL – Magistrátu k 30. 6. 2016 

 
Zastupitelstvo města po projednání        

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o plnění rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu k 30. 6. 2016 dle 

důvodové zprávy  

B )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření v úhrnné výši 10 630 tis. Kč takto:    

a) zvýšení příjmové části rozpočtu o částku 6 630 tis. Kč, a to v položce: 

správní poplatky, tř. 1 – stavební odbor o částku 1 100 tis. Kč  

správní poplatky, tř. 1 – živnostenský odbor o částku 230 tis. Kč  

přijaté sankční platby, tř. 2 – odbor životního prostředí o částku 300 tis. Kč 

přijaté sankční platby, tř. 2 – odbor přestupků v dopravě o částku 4 000 tis. Kč   

ostatní nedaňové příjmy, tř. 2 – odbor životního prostředí o částku 1000 tis. Kč  

b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 

4 000 tis. Kč v položce úroky z úvěrů  

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 

10 630 tis. Kč v položce finanční rezerva   

 

 

 

 



275/16 

Návrh peněžitých plnění členům výborů ZM a peněžitých darů 

předsedům a členům komisí RM, kteří nejsou členy ZM, 

za I. pololetí roku 2016 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. vyplacení peněžních plnění za první pololetí roku 2016 dle § 84, odst. 2 písm. u) 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, členům výborů zastupitelstva města (dále jen 

ZM), kteří nejsou členy ZM dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

2. vyplacení peněžitých darů za první pololetí roku 2016 dle § 85, písm. b) zákona 

č.128/2000 Sb., o obcích, předsedům a členům komisí rady města (dále jen RM), 

kteří nejsou členy ZM, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

3. vyplacení peněžitého daru za druhé pololetí roku 2015 dle § 85, písm. b) zákona 

č.128/2000 Sb., o obcích, Mgr. Aleně Hájkové, člence školské komise rady města, 

dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 

 

276/16 

Rozpočtové opatření FO a PO – zajištění zdrojů na úhradu 

soudního sporu 

 
Zastupitelstvo města v působnosti RM po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru a právního odboru ve výši 2 100 tis. Kč 

k zajištění zdrojů na úhradu prohraného soudního sporu se společností DONOR 

v. o. s. takto:   

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru v položce 

finanční rezerva ve výši 2 100 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu právního odboru ve výši 

2 100 tis. Kč  

 

 

277/16 

Podání žádosti o poskytnutí jednorázové dotace ze státního 

rozpočtu na rozvoj obce 

 
Zastupitelstvo města v působnosti RM po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o: 

a) podmínkách Ministerstva vnitra pro podávání žádosti o poskytnutí jednorázové 

dotace  na rozvoj obce 

b) účelu použití dotace 



B )  s ch va lu j e  

1. podání žádosti o poskytnutí jednorázové dotace ze státního rozpočtu na rozvoj obce 

ve výši 1 000 000,- Kč, na základě Společných zásad pro poskytování jednorázové 

dotace ze státního rozpočtu České republiky, na jejímž území se nachází zařízení ve 

smyslu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky 

a o změně některých zákonů, nebo azylové zařízení ve smyslu zákona 

č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, Usnesení vlády ČR č. 287 

ze dne 30. 3. 2016 

C) u k l á d á   

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

a) předložit žádost o dotaci dle bodu B) tohoto usnesení 

D) z m o c ň u j e  

1. Ing. Kamila Hýbnera, starostu MO – město 

a) k použití neinvestiční účelové dotace a k její administraci včetně závěrečného 

vyúčtování dotace dle bodu B) tohoto usnesení 

        T: 15. 11. 2016 

 

278/16 

Změna statutu a jednacího řádu Řídícího výboru ITI Ústecko-

chomutovské aglomerace 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informace o roli Řídicího výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace při řízení 

nástroje ITI 

B )  s ch va lu j e  

1. změny Statutu a jednacího řádu Řídicího výboru ITI Ústecko-chomutovské 

aglomerace v rozsahu přílohy č. 1 tohoto materiálu 

 

279/16 

Vymezení kompetencí při implementaci nástroje ITI Ústecko-

chomutovské aglomerace 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informace o přípravě implementace nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace 

B )  p ov ěřu j e  

1. Radu města Ústí nad Labem ke schvalování 

a) podstatných změn, které nemají vliv na tematické zaměření Integrované strategie 

Ústecko-chomutovské aglomerace ani na celkový rozpočet jednotlivých cílů 

a opatření v této strategii 

b) Statutu a jednacího řádu Řídicího výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace 

a jeho změn 

2. Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace ke schvalování 

a) výzev nositele ITI na předkládání projektových záměrů 

b) harmonogramu výzev vč. jeho aktualizace 



c) nepodstatných změn Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace 

d) zpráv o plnění Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace 

vč. závěrečné zprávy 

e) členů pracovních skupin 

f) Statutu a jednacího řádu pracovních skupin a jeho změn 

g) kritérií pro určení souladu projektů s Integrovanou strategií Ústecko-

chomutovské aglomerace 

3. vedoucího odboru strategického rozvoje MmÚ 

a) k veškerým administrativním úkonům v monitorovacím systému ISKP2014+ 

spojených s řízením Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace 

 

 

280/16 

Schválení úhrady jednorázové paušální úplaty za budoucí užívání 

pozemku z titulu zřízení věcného břemene  

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  up ravu j e  

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

a) text „ve výši cca 100 Kč/bm“ se nahrazuje textem „stanovenou dle znaleckého 

posudku za podmínky, že před podpisem smlouvy budoucí o zřízení věcného 

břemene bude uhrazena jednorázová paušální úplata ve výši 46.960,- Kč 

za užívání budoucích služebných nepronajatých/nepropachtovaných pozemků 

po dobu realizace stavby“ 

 

 

281/16 

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. informaci o dalších skutečnostech podstatných pro možné budoucí převzetí 

pozemků v zájmovém území jezera Milada ze strany Statutárního města Ústí nad 

Labem  

 

 

 

 

 

 



282/16 

Úprava zřizovací listiny Městských služeb Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizace 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  s účinností od 1. 10. 2016 

1. úpravu zřizovací listiny Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 

v předloženém znění 

 

283/16 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění závazku veřejné služby na 

zabezpečení LPS a poskytnutí doplatku vyrovnávací platby 

Krajské zdravotní a. s. 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění závazku veřejné služby  

na zabezpečení lékařské pohotovostní služby na období kalendářního roku 2016 

mezi objednatelem Statutárním městem Ústí nad Labem a provozovatelem 

Krajskou zdravotní, a. s. 

2. poskytnutí doplatku vyrovnávací platby ve výši 532,80 tis. Kč společnosti Krajská 

zdravotní, a. s. na zabezpečení lékařské pohotovostní služby v roce 2016 v souladu 

s podmínkami dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy  

 

284/16 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 – Stanovení školských obvodů 

spádových základních škol zřizovaných městem Ústí nad Labem 

 
   Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 - Stanovení školských obvodů spádových 

základních škol zřizovaných městem Ústí nad Labem v předloženém znění 

 

285/16 

Severočeské divadlo s. r. o.  

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1 .  dramaturgický plán Severočeského divadla s. r. o. na sezónu 2016/2017  

a 2017/2018 

2 .  finanční výhled Severočeského divadla s. r. o. na období let 2016 – 2020 



3 .  účetní závěrku Severočeského divadla s. r. o. za účetní období roku 2015  

4 .  návštěvnost Severočeského divadla s. r. o. za rok 2014, 2015 a leden  

až červenec 2016 

5 .  zápis z jednání řádné valné hromady společnosti Severočeské divadlo s. r. o. 

č. 1/2016 ze dne 29. 6. 2016 

 

 

286/16 

Změna složení konkursní komise 

 
Zastupitelstvo města v působnosti RM po projednání 

 

A )  rev oku j e  

1. usnesení ZM v kompetenci RM č. 255/16 písm. E) bod 1. a písm. F) bod 1. ze dne 

7. 7. 2016 

B )  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. Jan Vrabec, Česká školní inspekce 

  Mgr. Monika Kloučková, pedagog ZŠ Anežky České 

Pavel Vodseďálek, člen školské rady ZŠ Anežky České 

C )  uk lád á  

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

a) organizačně zabezpečit konkursní řízení tak, aby byl od 1. 11. 2016 jmenován 

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

organizace 

 

 

287/16 

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z ubytovací 

kapacity 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  v yd áv á  

1. obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016, o místním poplatku z ubytovací kapacity 

v předloženém znění 

 

 

 

 

 



288/16 

MAP – Souhlas zřizovatele s investičními záměry školských 

zařízení, doplnění seznamu 

 
Zastupitelstvo města v působnosti RM po projednání 

 

A)  rev oku j e  

1. usnesení ZM č. 261/16 ze dne 17. 8. 2016 

B )  s ch va lu j e   

1. „Investiční priority pro potřeby Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro 

správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem“, které budou součástí 

Strategického rámce MAP dle přílohy č. 1 tohoto materiálu 

 

 

289/16 

Dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotací v oblasti nestátních 

sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním uzavřených 

v roce 2016 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu 

sociálních služeb a následné uzavření tohoto dodatku s těmito subjekty: 

a) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512) 

b) OPORA (IČ:63154935) 

c) Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu (IČ:69411239) 

d) Fokus Labe (IČ:44226586) 

e) DRUG-OUT Klub, z. s. (IČ:44554559) 

f) WHITE LIGHT I, z. ú. (IČ:64676803) 

g) Helias Ústí nad Labem, o. p. s. (IČ:27324001) 

h) Agentura Osmý den, o. p. s. (IČ:26667649) 

i) JURTA, o. p. s. (IČ:63778718) 

j) Bateau z. s. (IČ:01507311) 

k) Dobrovolnické centrum, z. s. (IČ:70225842) 

l) YMCA v Ústí nad Labem (IČ:26533839) 

m) CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná 

společnost (IČ:26999234) 

n) Člověk v tísni, o. p. s. (IČ:25755277) 

o) Poradna pro integraci, z. ú. (IČ:67362621) 

p) Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva (IČ:70100691) 

q) Kleja, z. s. (IČ:01181491) 

r) Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o. p. s. (IČ:26670763) 

s) Spirála (IČ:68954221) 

t) HEWER, z. s. (IČ:66000653) 

u) Ústecký Arcus, z. s. (IČ:44553374) 

v) Sociální agentura, o. p. s. (IČ:26540495) 

http://www.usti-nad-labem.cz/files/rm-zm/zm_14-16_289-16.pdf


w) Demosthenes, o. p. s. (IČ:25421018) 

x) Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje 

(IČ:70942412) 

y) TyfloCentrum Ústí nad Labem o. p. s. (IČ:25453629) 

z) Tichý svět, o. p. s. (IČ:26611716) 

aa) Tyfloservis, o. p. s. (IČ:26200481) 

bb) Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o. p. s. (IČ: 26593661) 

 

 

290/16 

Program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2017 

z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A) s c h v a l u j e 

1. „Program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2017 z rozpočtu 

Statutárního města Ústí nad Labem“ v předloženém znění 

2. „Výzvu k podání žádosti o dotaci v oblasti sportu pro rok 2017“ v rámci „Programu 

pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2017 z rozpočtu Statutárního 

města Ústí nad Labem“ v předloženém znění 

3. formuláře žádostí jednotlivých kategorií „Programu pro poskytování dotací 

v oblasti SPORTU v roce 2017 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem“ 

v předloženém znění 

 

 

291/16 

Program pro poskytování dotací v oblasti VOLNOČASOVÝCH 

AKTIVIT v roce 2017 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad 

Labem 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A) s c h v a l u j e 

1. „Program pro poskytování dotací v oblasti VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT v roce 

2017 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem“ v předloženém znění 

2. „Výzvu k podání žádosti o dotaci v oblasti volnočasových aktivit pro rok 2017“ 

v rámci „Programu pro poskytování dotací v oblasti VOLNOČASOVÝCH 

AKTIVIT v roce 2017 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem“ 

v předloženém znění 

3. formuláře žádostí jednotlivých kategorií „Programu pro poskytování dotací 

v oblasti VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT v roce 2017 z rozpočtu Statutárního 

města Ústí nad Labem“ v předloženém znění 

 

  

 



292/16 

Mimořádné žádosti o dotace – plavecké kluby 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A) s c h v a l u j e 

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

určených na oblast sportu „Mimořádné žádosti o dotace“ a následné uzavření smluv 

s jednotlivými subjekty takto: 

a) MĚSTSKÝ PLAVECKÝ KLUB ÚSTÍ NAD LABEM, IČ: 266 47 567,  

na „Úhradu zvýšených nákladů za pronájem plavecké haly Klíše“ ve výši 

270.500,- Kč 

b) TJ Chemička Ústí nad Labem, IČ: 005 55 061, na „Úhradu zvýšených nákladů 

za pronájem plavecké haly Klíše“ ve výši 315.400,- Kč 

 

 

293/16 

Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2016 - Celoroční 

sportování dětí a mládeže do 18 let (šeky) a celoroční volnočasová 

činnost dětí a mládeže do 18 let 

 
Zastupitelstvo 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 „Podpora celoročního sportování dětí a mládeže  

do 18 let (šeky)“ - navýšení a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty 

takto: 

a) Aerobic Junior Club Ivany Mrňákové Ústí nad Labem, o. s., IČ: 265 27 537  

ve výši 58.200,- Kč 

b) Athletic Club Ústí nad Labem o. s., IČ: 270 43 584 ve výši 48.000,- Kč 

c) BK SLOVAN Ústí nad Labem, z. s., IČ: 226 05 797 ve výši 18.000,- Kč 

d) FK ČESKÝ LEV Neštěmice, IČ: 692 91 969 ve výši 82.800,- Kč 

e) Gymnastický sportovní klub Ústí nad Labem, IČ: 442 23 609 ve výši  

28.800,- Kč 

f) Judo Ústí nad Labem, z. s., IČ: 228 85 064 ve výši 41.400,- Kč 

g) MĚSTSKÝ PLAVECKÝ KLUB ÚSTÍ NAD LABEM, IČ: 266 47 567 ve výši 

90.000,- Kč 

h) Michaela Zoubele, IČ: 718 68 470 ve výši 78.600,- Kč 

i) Vodní záchranná služba ČČK Ústí nad Labem, pobočný spolek, IČ: 445 56 594 

ve výši 16.800,- Kč 

j) Radka Bandasová, JUNIOR, IČ: 402 22 837 ve výši 28.800,- Kč 

k) Sbor dobrovolných hasičů Svádov, IČ: 650 82 371 ve výši 20.400,- Kč 

l) SC BLADES Ústí nad Labem, IČ: 227 69 315 ve výši 15.600,- Kč 

m) SK Brná, z. s., IČ: 270 40 968 ve výši 16.800,- Kč 

n) SPORTOVNÍ KLUB KAMURA RYU SHOTOKAN, IČ: 661 10 351 ve výši 

41.400,- Kč 

 



o) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z. s., IČ: 442 26 306 ve výši 

66.600,- Kč 

p) SPORT UNION, o. s., IČ: 445 54 044 ve výši 58.800,- Kč 

q) Šachový klub Spartak Ústí nad Labem, IČ: 445 54 222 ve výši 18.000,- Kč 

r) Školní sportovní klub AŠSK ČR při základní škole Pod Vodojemem, se sídlem 

Pod Vodojemem 323/3A, Ústí nad Labem, PSČ 40010, IČ: 042 49 143 ve výši 

24.600,- Kč 

s) Školní sportovní klub AŠSK ČR při základní škole Vinařská 1016/6, p. o., 

pobočný spolek, IČ: 042 49 313 ve výši 64.200,- Kč 

t) Taneční skupina Freedom z. s., IČ: 226 70 904 ve výši 25.800,- Kč 

u) TENIS CLUB Ústí nad Labem, IČ: 183 80 514 ve výši 39.600,- Kč 

v) TJ Chemička Ústí nad Labem, IČ: 005 55 061 ve výši 156.000,- Kč 

w) TJ Mojžíř, IČ: 445 52 521 ve výši 34.200,- Kč 

x) TJ Skorotice, IČ: 442 26 292 ve výši 33.600,- Kč 

y) TJ Slavoj Ústí nad Labem, z. s., IČ: 148 68 067 ve výši 19.200,- Kč 

z) Tělocvičná jednota Sokol Ústí nad Labem, IČ: 004 82 129 ve výši  

64.800,- Kč 

aa) Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem, IČ: 442 26 110 ve výši 

83.400,- Kč 

bb) TJ Stadion Ústí nad Labem z. s., IČ: 442 25 261 ve výši 28.800,- Kč 

cc) TJ Střekov, z. s., IČ: 005 27 033 ve výši 27.600,- Kč 

dd) TJ Svádov - Olšinky, IČ: 183 82 991 ve výši 18.000,- Kč 

ee) TJ SVAH Všebořice, z. s., IČ: 270 51 251 ve výši 18.600,- Kč 

ff) TJ Vaňov, z. s., IČ: 005 24 701 ve výši 20.400,- Kč 

gg) TK Severní Terasa, IČ: 024 45 905 ve výši 19.800,- Kč 

hh) USK PROVOD, z.s., IČ: 183 81 375 ve výši 124.200,- Kč 

ii) Universitní sportovní klub Slávie, IČ: 445 52 319 ve výši 21.600,- Kč 

jj) Ústecká asociace futsalu, z. s., IČ: 041 02 584 ve výši 19.800,- Kč 

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

určených na oblast ostatní – nesoutěžní volnočasové aktivity „Celoroční 

volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let“ - navýšení a následné uzavření smluv 

s jednotlivými subjekty takto: 

a) Junák – český skaut, středisko šíp Neštěmice, z. s., IČ: 442 27 892 ve výši 

25.600,- Kč 

b) Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Dravci, IČ: 706 93 501 ve výši 42.400,- Kč  

 

 

294/16 

Poskytnutí dotací v oblasti kultury v roce 2016 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A) s c h v a l u j e 

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu  

a sociálních služeb, určených na „kulturní akce, projekty, kulturní činnost 

a reprezentaci“ a následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto: 

a) CG Niké, z. ú. (IČ 22719245), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Cargo Ústí Fest 2016“ ve výši 100 000,- Kč 

 



b) Vaverková Jolana (IČ 48309788), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Trvalá kulturní činnost v čajovně U vysmátý žáby“, ve výši    

20 000,- Kč 

c) Pém Jaroslav (IČ 87075288), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Selské slavnosti 2016“, ve výši 80 000,- Kč 

d) STK GEBERT z. s. (IČ 64045692), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Dětský festival sportovního tance“, ve výši 53 000,- Kč 

e) Ústecká kulturní platforma 98 (IČ 68298587), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s projektem „Historické dálkové turistické trasy v okrese Ústí nad 

Labem“, ve výši 20 000,- Kč 

f) Veřejný sál Hraničář, spolek (IČ 02816091), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Hraničář (nejen) dětem (nedělní filmové projekce s výtvarnou 

dílnou a galerijní animace)“, ve výši 90 000,- Kč 

g) Veselá Brná z. s. (IČ 04411307), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Den Brné“, ve výši 10 000,- Kč 

B )  n es ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu  

a sociálních služeb, určených na „kulturní akce, projekty, kulturní činnost 

a reprezentaci“ těmto subjektům takto: 

a )  Ústecká kulturní platforma 98 (IČ 68298587), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s projektem „Ústecko na historických mapách Severního Polabí“ 

b )  Veřejný sál Hraničář, spolek (IČ 02816091), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Masarykovy debaty a diskuze v Hraničáři“ 

C )  zmo cňu j e  

1. Ing. Martina Kohla, vedoucího OKSS 

a) k podpisu vyrozumění o neschválení dotace dle bodu B) tohoto usnesení 

D )  uk lád á  

1. Ing. Martinu Kohlovi, vedoucímu OKSS 

a) rozeslat vyrozumění dle bodu B) tohoto usnesení 

 

 

295/16 

Zmocnění vedoucího odboru kultury, sportu a sociálních služeb 

Ing. Martina Kohla 

 
Zastupitelstvo města v působnosti RM po projednání 

 

A) ud ěl u j e  s účinností od 22. 9. 2016 

1. Ing. Martinu Kohlovi  

a) zmocnění vedoucímu odboru kultury, sportu a sociálních služeb v předloženém 

znění  
 

 

 

 

 

 



296/16 

Program pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2017 

z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem 

 
Zastupitelstvo města v působnosti RM po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. „Program pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2017 z rozpočtu 

Statutárního města Ústí nad Labem“ v předloženém znění 

2. „Výzvu k podání žádosti o dotaci v oblasti kultury pro rok 2017“ v rámci 

„Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2017 z rozpočtu 

Statutárního města Ústí nad Labem“ v předloženém znění 

3. formuláře žádostí jednotlivých kategorií „Programu pro poskytování dotací 

v oblasti kultury v roce 2017 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem“ 

v předloženém znění 
 

 

297/16 

Souhlas s uzavřením smlouvy o partnerství s finančním                          

příspěvkem a s realizací projektů v OP VVV 

 
Zastupitelstvo města v působnosti RM po projednání 

 

A )  s ouh l a s í  

1. se zapojením Mateřské školy U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 

1022/27, příspěvkové organizace do projektu s názvem Projekt K.O.Z.A. – 

Kooperace, Otevřenost, Zájem, Adaptace reg. číslo 

Z.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000176 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání, bez finanční spoluúčasti Mateřské školy U plavecké haly, Ústí nad 

Labem, Na Spálence 1022/27, příspěvkové organizace 

2. s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi společností 

Člověk v tísni, o. p. s. se sídlem Šafaříkova 635/24, Praha 2 – 120 00, IČ 25755277 

a Mateřskou školou U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27, 

příspěvkovou organizací, IČ 70225893 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

3. s realizací projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, 

Výzva 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – 

Šablony pro MŠ a ZŠ I v těchto školách 

a) Internátní mateřská škola, Ústí nad Labem, Čajkovského 1475/12, příspěvková 

organizace, IČ 70226008 

b) Mateřská škola Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, příspěvková 

organizace, IČ 72744651 

c) Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, příspěvková 

organizace, IČ 44555261 

d) Mateřská škola Skřivánek, Ústí nad Labem, Stříbrnické Nivy 2429/6, 

příspěvková organizace, IČ 70225940 

e) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, příspěvková organizace, 

IČ 70225991 



f) Mateřská škola Stříbrníky, Ústí nad Labem, Stříbrnická 3032/6, příspěvková 

organizace, IČ 70225958 

g) Mateřská škola Pomněnka, Ústí nad Labem, Přemyslovců 652/14, příspěvková 

organizace, IČ 70226024  

h) Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace, 

IČ 72745053 

i) Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 782/26, příspěvková 

organizace, IČ 70200998  

j) Mateřská škola Kytička, Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 313/3B, příspěvková 

organizace, IČ 44555253 

k) Mateřská škola Neštěmice, Ústí nad Labem, Mlýnská 385, příspěvková 

organizace, IČ 70226016  

l) Mateřská škola Písnička, Ústí nad Labem, Studentská 6, příspěvková organizace, 

IČ 70201021  

m) Mateřská škola Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, příspěvková 

organizace, IČ 70225931  

n) Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, příspěvková organizace, 

IČ 70201013  

o) Mateřská škola Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526, příspěvková 

organizace, IČ 70225915 

p) Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková 

organizace, IČ 70225907  

q) Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková organizace, 

IČ 44226241 

r) Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A, příspěvková 

organizace, IČ 44553234 

s) Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace, 

IČ 44555229 

t) Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace, 

IČ 44226268 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Statutární město Ústí nad Labem 

Magistrát města Ústí nad Labem  

 

 

U s n e s e n í 
 

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

konaného dne 26. 9. 2016 

č. 298/2016 - 316/2016 

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

 

298/16 

Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města nestátním 

organizacím, pracujícím v okrese Ústí nad Labem v oblasti 

ochrany obyvatel a likvidací mimořádných událostí 

 
Zastupitelstvo města v působnosti RM po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotace nestátním organizacím působícím v okrese Ústí nad Labem 

v oblasti ochrany obyvatel a likvidací mimořádných událostí pro rok 2016 

v celkové výši 220 tis. Kč, v členění dle podaných žádostí a výše příspěvku takto: 

a) Via Europa, z. s., Na Spálence 3, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 26672499  

20 000,-Kč 

b) Vodní záchranná služba ČČK Ústí nad Labem, pobočný spolek, Mezidomí 

707/1, 400 01 Ústí n. L., IČ: 44556594                          25 000,-Kč 

c) MEDIC, z. s., 17. listopadu 285/29, 400 10 Ústí n. L., IČ: 01546945                           

10 000,-Kč 

d) Oblastní charita Ústí nad Labem, Štefánikova 246, 400 01 Ústí n. L., 

IČ: 44225512                          7 000,-Kč 

e) Spirála, z. s., K Chatám 22, 403 40 Ústí n. L., IČ: 68954221                                          

7 000,-Kč 

f) Akademie dobrovolných záchranářů ČR , z. s., Picassova 549, 403 31 Ústí nad 

Labem, IČ: 22875051                                         10 000,-Kč 

g) Sbor dobrovolných hasičů Svádov, Pod Lesem 207, 403 22 Ústí n. L. - Svádov 

IČ: 65082371       25 000,-Kč 

h) Sbor dobrovolných hasičů Libouchec, Libouchec 337, 403 35 Libouchec, 

IČ: 63153823       20 000,- Kč 

i) Sbor dobrovolných hasičů Mojžíř, Hlavní 209, 403 31 Ústí n. L. - Neštěmice 

IČ: 63153203       16 000,-Kč 

j) Sbor dobrovolných hasičů Střekov, U Stanice 822/11, 400 03 Ústí n. L. – 

Střekov, IČ: 75086808                       25 000,-Kč 

k) Sbor dobrovolných hasičů Neštěmice, Opletalova 466, 403 31 Ústí n.L.-

Neštěmice, IČ: 63153262                                                 25 000,-Kč 

l) Sbor dobrovolných hasičů STEBNO, Stebno 22, 400 02 Stebno, IČ: 63153271                                                          

10 000,-Kč      

m) Sbor dobrovolných hasičů Malé Březno nad Labem, Malé Březno nad Labem 7, 

400 02 Malé Březno nad Labem, IČ: 75078082   20 000,-Kč 



299/16 

„Kanalizační sběrač p. p. č. 88/1 k. ú. Strážky u Habrovic – 

uzavření Smluv o úplatném převodu kanalizačního řadu“– 

majetkoprávní vypořádání mezi spoluvlastníky sběrače 

a Statutárním městem Ústí nad Labem 

 
Zastupitelstvo města v působnosti RM po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. úplatné nabytí kanalizačního řadu na p. p. č. 88/1 v k. ú. Strážky u Habrovic 

od vlastníků dle jednotlivých vlastnických podílů ve prospěch Statutárního města 

Ústí nad Labem za cenu v celkové výši 700.000,- Kč 
 

 

300/16 

Prodej pozemků p. č. 3630/3 a p. č. 3633/1 v k. ú. Ústí nad Labem 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. převod částí pozemků p. č. 3630/3 o výměře cca 95 m
2
 z celkové výměry 671 m

2
 

a p. č. 3633/1 o výměře cca 115 m
2
 z celkové výměry 905 m

2
, oba v k. ú. Ústí nad 

Labem formou prodeje panu Luboši Křtěnovi, xxxxxxxxxx xxxx/xx, xxx xx 

xxxx xxx xxxxx za těchto podmínek: 

a) kupní cena ve výši 250,- 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) v majetku města zůstane podél komunikace pruh o minimální šíři 0,5 m 

e) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti včetně geometrického 

plánu na oddělení pozemků 

 

 

301/16 

Bezúplatné nabytí pozemků a staveb v k. ú. Ústí nad Labem  

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, ve které se Ústecký kraj zavazuje zprovoznit 

8 ks stožárů osvětlení na pozemcích p. č. 4923/5 a p. č. 4923/12, oba v k. ú. Ústí 

nad Labem a opravit schodiště na pozemcích p. č. 4923/16 a p. č. 4923/25, oba 

v k. ú. Ústí nad Labem a Statutární město Ústí nad Labem zavazuje po dokončení 

výše uvedených oprav převzít do svého vlastnictví tyto nemovité věci včetně jejich 

příslušenství a součástí:  

 



- p. p. č. 4923/5 o výměře 926 m
2
 včetně 7 ks stožárů osvětlení na pozemku 

umístěných (lampy jsou napojeny na budovu školy) 

- p. p. č. 4923/12 o výměře 106 m
2
 včetně 1 ks stožáru osvětlení na pozemku 

umístěné (lampa je napojena na budovu školy) 

- p. p. č. 4923/15 o výměře 721 m
2
  

- p. p. č. 4923/16 o výměře 756 m
2
  

- p. p. č. 4923/17 o výměře 613  

- p. p. č. 4923/18 o výměře 455 m
2
  

- p. p. č. 4923/19 o výměře 724 m
2
  

- p. p. č. 4923/25 o výměře 1159 m
2
  

 vše v k. ú. Ústí nad Labem za těchto podmínek: 

a) v případě nepřevzetí výše uvedených nemovitostí ze strany Statutárního města 

Ústí nad Labem dojde k finančnímu vyrovnání veškerých nákladů na opravy, 

tzn., že Statutární město Ústí nad Labem uhradí doložené náklady na opravy 

b) převod nemovitostí bude bezúplatný 

c) Ústecký kraj provede opravy do 31. 12. 2017 

  

302/16 

Bezúplatný převod rozestavěné stavby – šatny na Stadionu 

mládeže 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. bezúplatný převod rozestavěné budovy se šatnami, sklady a sociálním zařízením 

v areálu Stadionu mládeže, Skorotická 643/1, Ústí nad Labem, na p. p. č. 221/1 

v k. ú. Bukov od Jiřího Celnera, IČ: 11423471 do vlastnictví Statutárního města 

Ústí nad Labem 

 

303/16 

Právo stavby USK PROVOD, z. s. – areál Městského stadionu 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. zřízení práva stavby na částech pozemků p. č.  429/1, 429/2, 430, 431, 422/1, vše 

v k. ú. Klíše, o výměře cca 774 m
2
 pro USK PROVOD, z. s., IČ 18381375, 

za účelem vybudování Krajského atletického centra, za podmínek: 

a) právo stavby se zřizuje jako dočasné na dobu 30 let 

b) stavební plat ve výši 10,- Kč/m
2
/rok, od nabytí právní moci stavebního povolení 

c) stavba a její umístění bude v souladu se studií využitelnosti areálu Městského 

stadionu 

d) zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace stavby i případná 

realizace bude v rozpracovanosti konzultována a odsouhlasena odborem investic 

a územního plánování, oddělením přípravy a realizace investic Magistrátu města 

Ústí nad Labem 

e) stavbou, ani její částí, nedojde k zúžení stávající vnitroareálové komunikace 

na části p. p. č. 405/1 v k. ú. Klíše 



f) stavba svým technickým řešením nesmí ohrozit ani omezit plánovanou dostavbu 

Městského stadionu 

g) pokud část stavby zasáhne do pozemku p. č. 422/1 v k. ú. Klíše, bude provedena 

tak, aby nebylo znemožněno případné zastřešení tenisových kurtů 

h) veškeré stavbou vyvolané investice bude hradit investor stavby 

i) využití stavby bude v souladu s platným Územním plánem Ústí nad Labem 

j) smlouva bude uzavřena pouze v případě kladného územního rozhodnutí 

k) bezdlužnost vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem 

 

304/16 

Nabytí nemovitostí v ulici Na Nivách 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí   

1. nabídku na odkup pozemků p. č. 306, 307, 308, 309, 310 a 311 vše v k. ú. Ústí nad 

Labem a pozemků p. č. 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 

1460, 1461, 1462 a 1463, vše v k. ú. Klíše, včetně všech objektů, které se na 

pozemcích nachází, ve vlastnictví Jana Davida Horskyho 

B )  n es ch va lu j e  

1. nabytí pozemků p. č. 306, 307, 308, 309, 310 a 311 vše v k. ú. Ústí nad Labem 

a pozemků p. č. 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 

1461, 1462 a 1463, vše v k. ú. Klíše, včetně všech objektů, které se na pozemcích 

nachází, od Jana Davida Horskyko, za cenu 3 000 000,-Kč 

C )  uk lád á  

1. panu Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky 

a) jednat o bezúplatném převodu nemovitostí či odkupu za maximální cenu 

400 000,-Kč 

b) zajistit odhad nákladů na demolici objektů 

c) zjistit možnosti čerpání finančních prostředků z dotačních titulů na demolici 

objektů, případně na odkup nemovitostí  

 

 

305/16 

Nabytí mostu Žďárek na pozemku p. č. 1362/2 v k. ú. Knínice 

u Libouchce formou darování  

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. nabytí klenbového mostu umístěného na pozemkové parcele č. 1362/2 v k. ú. 

Knínice u Libouchce nad železniční tratí Děčín – Oldřichov u Duchcova 

od Ústeckého kraje, IČ 708 92 156 do vlastnictví Statutárního města Ústí nad 

Labem formou darování 

 

 

 



306/16 

Nabytí pozemků v souvislosti s vypořádáním stavby dálnice D8 

formou darování  

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. nabytí pozemků v souvislosti s vypořádáním stavby dálnice D8 od Ředitelství silnic 

a dálnic ČR, státní příspěvkové organizace, IČ 65993390 do vlastnictví Statutárního 

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

nad Labem, formou darování: 

a) pozemek p. č. 233/45 o výměře 859 m
2
 v k. ú. Všebořice   

b) pozemek p. č. 878/5 o výměře 276 m
2
 v k. ú. Všebořice    

c) pozemek p. č. 878/6 o výměře 64 m
2
 v k. ú. Všebořice  

d) pozemek p. č. 892/2 o výměře 5991 m
2
 v k. ú. Všebořice   

e) pozemek p. č. 894/9 o výměře 738 m
2
 v k. ú. Všebořice   

f) pozemek p. č. 898/308 o výměře 3991 m
2
 v k. ú. Všebořice  

g) pozemek p. č. 898/312 o výměře 1251 m
2
 v k. ú. Všebořice 

h) pozemek p. č. 898/36 o výměře 1 m
2
 v k. ú. Všebořice   

i) pozemek p. č. 898/307 o výměře 89 m
2
 v k. ú. Všebořice    

j) pozemek p. č. 898/406 o výměře 1 m
2
 v k. ú. Všebořice 

k) pozemek p. č. 1008/4 o výměře 8 m
2 

v k. ú. Předlice     

l) pozemek p. č. 1014/38 o výměře 66 m
2
 v k. ú. Předlice    

m) pozemek p. č. 1017/21 o výměře 613 m
2
 v k. ú. Předlice   

n) pozemek p. č. 816/3 o výměře 435 m
2
 v k. ú. Předlice   

o) pozemek p. č. 60/70 o výměře 43 m
2
 v k. ú. Dělouš     

p) pozemek p. č. 60/72 o výměře 56 m
2
 v k. ú. Dělouš     

q) pozemek p. č. 60/73 o výměře 136 m
2
 v k. ú. Dělouš     

r) pozemek p. č. 70/2 o výměře 6022 m
2
 v k. ú. Dělouš     

s) pozemek p. č. 836/42 o výměře 145 m
2
 v k. ú. Chlumec u Chabařovic  

t) pozemek p. č. 836/103 o výměře 1 m
2
 v k. ú. Chlumec u Chabařovic  

u) pozemek p. č. 836/104 o výměře 1 m
2
 v k. ú. Chlumec u Chabařovic  

v) pozemek p. č. 188/53 o výměře 109 m
2
 v k. ú. Český Újezd 

w) pozemek p. č. 188/54 o výměře 107 m
2
 v k. ú. Český Újezd 

 

307/16 

Nabytí stavebního objektu SO 1.04.02 přeložka veřejného 

osvětlení v k. ú. Ústí n. L. formou darování  

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. převzetí vyvolané investice v rámci stavby „Labe, Ústí nad Labem, levý břeh – 

protipovodňová ochrana na Q100 na Labi“, stavebního objektu SO 1.04.02 

přeložka veřejného osvětlení v úseku č. 1 umístěného na pozemcích p. č. 5307/47 

a p. č. 5307/58  v k. ú. Ústí nad Labem v hodnotě 125.893,- Kč od Povodí Labe, 

státní podnik, IČ 708 90 005, do vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem, 



do správy odboru dopravy a majetku MmÚ, formou darování za podmínky, že 

současně bude předána dokumentace skutečného provedení a předávací protokol 

o předání veřejného osvětlení správci sítě ELTODO – CITELUM s. r. o.  

 

308/16 

Převod části pozemku p. č. 2339 v k. ú. Střekov formou prodeje 

  
Zastupitelstvo města po projednání  

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  převod části pozemku p. č. 2339 o výměře cca 2 m
2 

v k. ú. Střekov formou prodeje 

MVDr. Václavovi a MVDr. Renatě Poživilovým, x xxxx xxx/x, xxx xx xxxx xxx 

xxxxx za těchto podmínek: 

a) kupní cena ve výši 2.100,- 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) stavba bezbariérového sjezdu nebude zasahovat do tělesa pozemní komunikace 

(chodníku) 

e) nabyvatel bere na vědomí stávající technickou infrastrukturu (vedení plynovodu 

a dálkového komunikačního kabelu) 

f) před prodejem bude zaměřeno veřejné osvětlení, na jehož základě bude případně 

zřízeno bezúplatné věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě 

g) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem včetně geometrických plánů 

 

 

309/16 

Směna částí pozemků p. č. 729 a p. č. 727/3 v k. ú. Ústí nad Labem 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  směnu částí pozemků takto: 

a) převod části pozemku p. č. 729 o výměře cca 135 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem 

ve vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem formou prodeje do vlastnictví 

společnosti Castrum Scheczler, s. r. o., IČ 269 31 559 za kupní cenu ve výši 

740,- Kč/m
2
, tj. celkem cca 99.900,- Kč 

b) nabytí části pozemku p. č. 727/3 o výměře cca 72 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem ve 

vlastnictví společnosti Castrum Scheczler, s. r. o., IČ 269 31 559 formou 

odkoupení do vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem za kupní cenu 

ve výši 750,- Kč/m
2
, tj. celkem cca 54.000 Kč 

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

d) společnost Castrum Scheczler, s. r. o. uhradí veškeré náklady spojené s převody 

a finanční rozdíl mezi kupními cenami ve výši cca 45.900,- Kč 

 

 

 



310/16 

Vzdání se zájmu města o pozemky p. č. 4104/1 a 4105 v k. ú. 

Střekov  

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. nabytí pozemků  

a) p. č. 4104/1 o výměře 409 m
2
, ost. plocha – jiná plocha 

b) p. č. 4105 o výměře 144 m
2
, ost. plocha - ost. komunikace 

v k. ú. Střekov od České republiky - Správa železniční dopravní cesty, státní 

podnik, IČ 709 94 234 do vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem formou 

odkoupení 

 

 

311/16 

Hrbovická x Tovární x Majakovského – vyvolané investice 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření Smlouvy o udělení souhlasu k provedení stavby Ústí n. L., Předlice – 

Rekonstrukce křižovatky Tovární x Hrbovická x Majakovského 

2. uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického 

zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 

16_SOBS02_4121171769 

3. uzavření Smlouvy č. Z_S14_12_8120053367 o smlouvě budoucí o realizaci 

přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie 

4. uzavření Smlouvy o realizaci přeložky podzemního komunikačního vedení veřejné 

komunikační sítě – ČEZ ICT Services a.s. 

5. uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací – Česká 

telekomunikační infrastruktura a. s. 

6. uzavření Příkazní smlouvy – odpojení plynárenského zařízení – RWE GasNet 

s. r. o. 

 

 

312/16 

Rozpočtové opatření ODM – úhrada kompenzace z provozu MHD 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku a finančního odboru k zajištění 

zdrojů na úhradu kompenzace z provozu MHD v roce 2016 ve výši 14.980,63 tis. 

Kč takto: 

 



a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 14.980,63 tis. Kč 

v položce finanční rezerva na případné neplnění rozpočtu daňových příjmů 
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

o částku 14.980,63 tis. Kč v položce Dopravní podnik města Ústí nad Labem 

a. s. 
 

313/16 

Elektronický odbavovací systém pro cestující 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  ruš í  

1. zadávací řízení veřejné zakázky s názvem „Elektronický odbavovací systém pro 

cestující“ 

B )  s ch va lu j e  

1. uzavření dohody o ukončení Smlouvy č. CZ.1.09/1.1.00/85.01390 o poskytnutí 

dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti 

Severozápad ve znění dodatku č. 1  

2. vrácení poskytnuté dotace za první etapu projektu ve výši 479.778,42 Kč, a to do 

30 dnů ode dne ukončení smlouvy uvedené v bodě B) 1 tohoto usnesení 

C )  zmo cňu j e  

1. Ing. Věru Nechybovou, primátorku města 

a) k veškerým administrativním úkonům souvisejícím se zrušením zadávacího 

řízení veřejné zakázky s názvem „Elektronický odbavovací systém pro cestující“ 

b) k uzavření dohody dle bodu B) 1. tohoto usnesení a případným dalším 

dokumentům vedoucím k ukončení smlouvy uvedené v bodě B) 1. tohoto 

usnesení 

 

 

314/16 

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s. – změna v orgánech 

společnosti 

 
Zastupitelstvo města v působnosti RM po projednání: 

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

v působnosti valné hromady společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 

 

A) j men u je  v souladu s čl. XI odst. 3 Stanov společnosti  Dopravní podnik města 

Ústí nad Labem a. s. 

1. Pavla Kašpara datum narození x. x. xxxx  

a) členem dozorčí rady společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s. 

ke dni 21. 9. 2016 

 
 

 

 



315/16 

Územní plán Ústí nad Labem – informace o průběhu pořizování 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informace o průběhu pořizování nového Územního plánu Ústí nad Labem 

B )  uk lád á  

1 .  Ing. Evě Šartnerové, vedoucí odboru investic a územního plánování MmÚ 

a) nadále průběžně informovat Zastupitelstvo města o postupu pořizování 

Územního plánu Ústí nad Labem 

 

                                                               

316/16 

„Sklad minerálních olejů Vaňov“ – vyjádření ZM Ústí n. L. 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  v y jad řu j e  v působnosti samosprávy svůj nesouhlas 

1. se záměrem společnosti KONGRESOVÉ CENTRUM ILF, a. s. „Sklad minerálních 

olejů Vaňov“ 

 

 

 

 

 

            MUDr. Jiří Madar                                             Ing. Věra Nechybová 

         náměstek primátorky                                             primátorka města 

 


