
U s n e s e n í

z 14. zasedání zastupitelstva města Ústí nad Labem,
dne 18. 1. 2021

Usnesení č. 205/14Z/21 - 206/14Z/21

205/14Z/21
Souhlas s podáním Žádosti na dotaci na výkon sociální práce z MPSV

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. podání žádosti o poskytnutí příspěvku na výkon činností sociální práce (s výjimkou 
agendy sociálně-právní ochrany dětí) formou dotace ze státního rozpočtu pro rok 2021 na 
Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „žádost o poskytnutí dotace“)

B) ukládá
1. Ing. Ivaně Šťastné, vedoucí odboru sociálních věcí

a) žádost o poskytnutí dotace administrativně zpracovat za podmínek a v termínu 
vyhlášeného dotačního řízení

T: 20. 1. 2021

C) pověřuje

1. Ing. Ivanu Šťastnou, vedoucí odboru sociálních věcí MmÚ
a) ke všem úkonům konaným v rámci dotačního řízením, zejména k podpisu a podání 
žádosti o poskytnutí dotace dle bodu A) a B) tohoto usnesení

206/14Z/21
Vyhrazení kompetencí ZM a stanovení limitů k provádění rozpočtových opatření RM

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
A) si vyhrazuje s účinností od 19. 1. 2021

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, s výjimkou smluv o věcném břemeni při ukládání 
inženýrských sítí do pozemků pod komunikacemi ve vlastnictví statutárního města Ústí nad 
Labem s výší úplaty do 50 tis. Kč
b) uzavírání nájemních smluv, s výjimkou smluv uzavíraných při provádění výkopových 
prací v místních komunikacích a s výjimkou obsazování krizových bytů
c) podávání žádostí o dotaci na výkon samostatné působnosti
d) poskytování dotací do 50 tis. Kč
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e) rozhodování o uzavírání licenčních smluv
f) schvalování pojistných smluv
g) uzavírání veřejnoprávních smluv podle § 63 zákona o obcích
h) vyhlašování veřejných zakázek statutárního města Ústí nad Labem a jím zřízených 
příspěvkových organizací s předpokládanou hodnotou plnění od částky 300 tis. Kč bez 
DPH u veřejných zakázek na dodávky a služby, respektive od částky 500 tis. Kč bez DPH 
na stavební práce, s možností účasti zastupitelů na jednání příslušných komisí, v ostatním 
bude postupováno dle směrnice
RM č. 1/2019 o zadávání veřejných zakázek
i) uzavírání dodatků ke smlouvám vzešlých z veřejných zakázek vyhlášených dle písm. h) 
tohoto bodu usnesení

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. 3. 2021

Ing. Věra Nechybová PhDr. Ing. Petr Nedvědický

náměstkyně primátora primátor města
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