
Statutární město Ústí nad Labem 

Magistrát města Ústí nad Labem  

 

 

U s n e s e n í 
 

15. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem 

konaného dne 12. 10. 2016 

č. 317/2016 - 367/2016 

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

317/16 

Rozpočtová opatření finančního odboru – zapojení dotací 

z Regionální rady a z Ústeckého kraje 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru v celkové výši 3 316,42 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 739,34 tis. Kč v položce 

investiční přijaté transfery od regionálních rad – dotace na akci „Rekonstrukce 

Muzea města Ústí n. L. s cílem zřízení centra česko-německých studií Collegium 

Bohemicum“ 

b) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 2 577,08 tis. Kč v položce 

neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad – dotace na akci „Rekonstrukce 

Muzea města Ústí n. L. s cílem zřízení centra česko-německých studií Collegium 

Bohemicum“ 

c) zvýšení rozpočtu v položce splátky úvěru ve tř. 8 – financování o částku 

3 316,42 tis. Kč 

2. rozpočtové opatření finančního odboru v celkové výši 2 888,92 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o celkovou částku 2 609,86 tis. Kč 

v položce účelové prostředky od Ústeckého kraje – investiční, z toho: 

- 337,78 tis. Kč na spolufinancování projektu „Inteligentní zastávky“ 

- 2 272,08 tis. Kč na spolufinancování projektu „Rekonstrukce a modernizace 

zastávek a zálivů zastávek“ 

b) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 279,06 tis. Kč v položce účelové 

prostředky od Ústeckého kraje – neinvestiční na spolufinancování projektu 

„Management IPRM Mobilita“ 

c) zvýšení rozpočtu v položce splátky úvěru ve tř. 8 – financování o částku 

2 888,92 tis. Kč 

 

318/16 

Udělení zmocnění pro MO Ústí nad Labem – město 

 
Zastupitelstvo města v působnosti RM po projednání 

 

A )  ud ěl u j e  

1. městskému obvodu Ústí nad Labem – město: 



a) zmocnění k podání žádosti o dotaci z OPŽP k projektu „Revitalizace nebytového 

domu v ulici V Kutišti 299/7, Ústí nad Labem“ v předloženém znění 

b) zmocnění k podání žádosti o dotaci z IROP k projektu „Revitalizace bytového 

domu v ulici Husitská cesta 217/4, 222/6, Ústí nad Labem“ v předloženém znění 

B )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci ohledně financování obou projektů, které bude hrazeno vedle prostředků 

poskytnutých z dotace výhradně z prostředků MO Ústí nad Labem – město 

 

 

319/16 

Rozpočtové opatření ODM – údržba a opravy komunikací v MO 

Střekov 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku – údržba komunikací takto: 

a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ – zapojení volných prostředků 

v celkové výši 5 000 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

o částku 5 000 tis. Kč v položce údržba a opravy komunikací 

 

320/16 

Poskytnutí peněžitých darů 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí peněžitého daru  

a) ve výši 5 tis. Kč subjektu ZO ČD Depo kolejových vozidel, IČ: 44556578, se 

sídlem Pětidomí 1516/7, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupeného předsedou 

panem Petrem Doležalem, na kulturně tematické a družební setkání seniorů 

z Drážďan 

b) ve výši 20 tis. Kč společnosti SPMP ČR pobočný spolek Ústí nad Labem, 

IČ: 44556934, se sídlem Pod Parkem 2788/2, 400 11 Ústí nad Labem, 

zastoupeného předsedkyní společnosti paní Ivanou Bartuškovou, na šestý ročník 

vánočního koncertu žáků speciální školy s názvem „Večer pro tiché tlapky VI.“ 

 

 

321/16 

Realizace projektu SPACES (FORGET HERITAGE) 

 
Zastupitelstvo města v působnosti RM po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. změnu názvu projektu ze „SPACES“ na „FORGET HERITAGE“ 

2. informace o aktuálním vývoji v projektu „FORGET HERITAGE“ 



B )  s ch va lu j e  

1. dohodu o partnerství mezi vedoucím partnerem a partnery projektu „FORGET 

HERITAGE“ 

C )  zmo cňu j e  

1. Ing. Věru Nechybovou, primátorku města  

a) k právním úkonům potřebným k realizaci projektu „FORGET HERITAGE“  

2. Ing. Michala Končala, referenta oddělení proinvestorské politiky 

a) k jednání v řídicím výboru projektu „FORGET HERITAGE“ 

3. Ing. Jaroslava Slabého, vedoucího odboru strategického rozvoje 

a) k administrativním úkonům potřebným k realizaci projektu „FORGET 

HERITAGE“ 

D )  j men u je  

1. řídicí skupinu ve složení:  

a) primátor/ka  

b) vedoucí OSR 

c) vedoucí FO 

d) starosta MO ÚL – město 

e) manažer projektu 

2. pracovní skupinu ve složení: 

a) Ing. Tereza Lakyová, (referent OPD, OSR) 

b) Ing. Michal Končal (odborný garant – referent OPIP, OSR) 

c) místostarosta MO ÚL – město  

 

 

322/16 

Rozpočtové opatření OSR – projekty 
 

Zastupitelstvo města v působnosti RM po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje ve výši 900 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje 

v položce Rezerva na spolufinancování projektů o částku 900 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje, 

oddělení projektů a dotací o celkovou částku 900 tis. Kč takto: 

- 350 tis. Kč - projekt Forget Heritage 

- 300 tis. Kč - projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní 

obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem 

- 250 tis. Kč - projekt Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem 

 

 

323/16 

Poskytnutí jednorázové odměny studentům FSE 

 
Zastupitelstvo města v působnosti RM po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. smlouvy k vypracovaným projektovým fichím ve znění dle příloh 1 – 3 s: 



a) Michaelou Schneiderovou 

b) Veronikou Janiovou 

c) Jakubem Lali 

B )  uk lád á  

1. Ing. Jaroslavu Slabému, vedoucímu odboru strategického rozvoje 

a) podepsat smlouvy dle bodu A) tohoto usnesení 

     T: 20. 10. 2016 

 

 

324/16 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu 

Revitalizace městského centra II. etapa, 2. stavba 

 
Zastupitelstvo města v působnosti RM po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt Revitalizace městského 

centra II. etapa, 2. stavba 

 

 

325/16 

Revokace usnesení Zastupitelstva města v kompetenci Rady města 

č. 193/16 ze dne 30. 5. 2016 

 
Zastupitelstvo města v působnosti RM po projednání 

 

A )  rev oku j e  

 

1. bod B) usnesení Zastupitelstva města v kompetenci Rady města č. 193/16  

ze dne 30. 5. 2016 

 

 

326/16 

Poskytnutí dotací z dotačního programu Projektu Zdravé město 

a místní Agenda 21 Ústí nad Labem 

 
Zastupitelstvo města v působnosti RM po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací v rámci 12. kola Dotačního programu Projektu Zdravé město 

a místní Agenda 21 pro rok 2016 a následné uzavření smlouvy s jednotlivými 

subjekty takto: 

a) Bateau, z. s. (IČ: 01507311) na projekt „Zdraví k mání – selský rozum 

rozhoduje“ ve výši 20 000,- Kč 

b) Člověk v tísni, o. p. s. (IČ: 25755277) na projekt „Mezinárodní workcamp 2017“ 

ve výši 20 000,- Kč 



c) Veselá Brná z. s. (IČ: 04411307) na projekt „Úprava okolí Kaple sv. Anny 

v Brné“ ve výši 11 000,- Kč 

d) Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace (IČ: 44555407) na projekt 

„Týden paměti“ ve výši 17 200,- Kč 

e) DRUG-OUT Klub, z. s. (IČ: 44554559) na projekt na projekt „Den boje proti 

AIDS v Ústí nad Labem“ ve výši 20 000,- Kč 

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

organizace (IČ: 44555261) na projekt „Jak vzniká chléb aneb jíme zdravě“ ve 

výši 18 000,- Kč 

g) Krásné sousedění, z. s. (IČ: 04816269) na projekt „Komunitní zahrada Krabí 

hrouda“ ve výši 20 000,- Kč 

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

organizace (IČ: 70225915) na projekt „Planeta Země si zaslouží dárek, nejen 

když má svátek“ ve výši 15 650,- Kč 

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

organizace (IČ: 70200998) na projekt „Zdraví, pohyb, písnička, to je naše 

školička“ ve výši 20 000,- Kč 

j) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ: 44225512) na projekt „Den pro rodinu 

2017“ ve výši 9 500,- Kč 

k) „Pro kompot“ (IČ: 22712143) na projekt „Soukromé zahrádky a předzahrádky 

jako okrašlující prvky veřejného prostoru“ ve výši 20 000,- Kč 

B )  n es ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací v rámci 12. kola Dotačního programu Projektu Zdravé město 

a místní Agenda 21 pro rok 2016 z důvodu nedosažení dostatečného bodového 

hodnocení těmto subjektům: 

a) Dobrovolnické centrum, z. s. (IČ: 70225842) na projekt „Zdravé rodiny Ústecka 

2016“ ve výši 17 170,- Kč 

b) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, příspěvková organizace 

(IČ: 70225966) na projekt „Zdravé dítě ve zdravém městě – Zahrada poznání“ 

ve výši 16 000,- Kč 

c) Ústecké šrouby, z. s. (IČ: 04316509) na projekt „Okrášlení veřejného 

prostranství v Rooseveltově ulici, Ústí nad Labem“ ve výši 20 000,- Kč  

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

organizace (IČ: 70225958) na projekt „Krtečkova zahrádka“ ve výši 

19 740,- Kč 

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

organizace (IČ: 44555253) na projekt „Zdravý životní styl našich dětí a jejich 

rodičů VIII.“ ve výši 20 000,- Kč 

f) Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace 

(IČ: 44553196) na projekt „Více stromů pro Ústí“ ve výši 20 000,- Kč  

g) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, příspěvková organizace 

(IČ: 72744979) na projekt „Zdravý úsměv nebolí aneb jak předcházet zubnímu 

kazu“ ve výši 17 000,- Kč 

h) Školní sportovní klub AŠSK ČR při Základní škole Ústí nad Labem, Vinařská 

1016/6, p.o., pobočný spolek (IČ: 04249313) na projekt „Sportovně-vzdělávací 

pobyt v Nižboře“ ve výši 20 000,- Kč 

i) Jóga v denním životě Ústí nad Labem, z. s. (IČ: 69291772) na projekt „Jóga 

v denním životě pro děti“ ve výši 20 000,- Kč 

 

 



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

organizace (IČ: 44555261) na projekt „Nežli sednout na lavičku, lépe házet do 

košíčku“ ve výši 20 000,- Kč 

k) TJ Střekov, z. s. (IČ: 00527033) na projekt „Údržba zeleně v areálu a kolem 

cyklostezky“ ve výši 20 000,- Kč 

l) Sdružené obranné prapory ČR z. s. (IČ: 04977947) na projekt „Branný den pro 

rodiny s dětmi“ ve výši 10 500,- Kč 

m) Školní sportovní klub AŠSK ČR při Základní škole Ústí nad Labem, Vinařská 

1016/6, p.o., pobočný spolek (IČ: 04249313) na projekt „5 x sport na Vinařské“ 

ve výši 20 000,- Kč 

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

(IČ: 44555229) na projekt „Sportovně-vzdělávací pobyt v Nižboře“ ve výši 

20 000,- Kč 

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

(IČ: 44555229) na projekt „Sportovní aktivity na ZŠ Vinařská“ ve výši 

20 000,- Kč 

C )  zmo cňu j e  

1. Ing. Jaroslava Slabého, vedoucího OSR 

a) k podpisu jednotlivých smluv dle bodu A) tohoto usnesení 

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

 

 

 

327/16 

Zřízení věcného břemene - služebnosti v rámci akce „Chabařovice 

– jezero Milada, centrální kanalizace“ 

 
Zastupitelstvo města v působnosti RM po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  v souvislosti s akcí "Chabařovice - Jezero Milada, centrální 

kanalizace"  

1. zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě k pozemku p. č. 1730/3 

v k. ú. Chabařovice, spočívajícího v právu zřízení, provozování, údržby a oprav 

elektrického vedení včetně příslušenství na dobu neurčitou ve prospěch 

Statutárního města Ústí nad Labem, IČ 00081531 s povinným z věcného břemene, 

subjektem Česká republika – Státní pozemkový úřad, IČ 01312774 za 

jednorázovou úhradu stanovenou dle znaleckého posudku za podmínky, že před 

podpisem smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene bude uhrazena jednorázová 

paušální úplata ve výši cca 37.920,- Kč za užívání budoucích služebných 

nepronajatých/nepropachtovaných pozemků po dobu realizace stavby 

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

s Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, IČ 01312774, dle podmínek 

uvedených v bodě A) 1. 

 

 

 

 



328/16 

Pověření vedoucího odboru strategického rozvoje 

 
Zastupitelstvo města v působnosti RM po projednání 

 

A) ud ěl u j e   

1. Ing. Bc. Jaroslavu Slabému, vedoucímu odboru strategického rozvoje  

a) zmocnění dle přílohy č. 1 s účinností od 12. 10. 2016 

 

329/16 

Podání žádostí o spolufinancování SVS a. s. – „Vaňov – kanalizace 

a převedení odpadních vod na ČOV Ústí nad Labem“ 

a „Kanalizace - III. etapa - Brná“ 

 
Zastupitelstvo města v působnosti RM po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  podání žádosti k Severočeské vodárenské společnosti a. s. o spolufinancování 

stavby „Vaňov – kanalizace a převedení odpadních vod na ČOV Ústí nad Labem“ 

2 .  podání žádosti k Severočeské vodárenské společnosti a. s. o spolufinancování 

stavby „Kanalizace – III. etapa – Brná“ 

B )  uk lád á  

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města  

a) podat žádosti o spolufinancování dle bodu A) tohoto usnesení 

                      

330/16 

Narovnání právních vztahů se Základní organizací Odborového 

svazu ECHO při Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a. s.  

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. dohodu o narovnání mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a Základní 

organizací Odborového svazu ECHO při Spolku pro chemickou a hutní výrobu, 

a. s. v předloženém znění 

2. dohodu o ukončení nájemního vztahu založeného nájemní smlouvou v duchu 

schválené dohody o narovnání dle bodu A) 1. tohoto usnesení 

3. smlouvu o zřízení věcného předkupního práva a o zřízení věcného práva zákazu 

zcizení a věcného práva zákazu zatížení v duchu schválené dohody o narovnání dle 

bodu A) 1. tohoto usnesení 

4. smlouvu o budoucí kupní smlouvě v duchu schválené dohody o narovnání dle bodu 

A) 1. tohoto usnesení 

5. nájemní smlouvu v duchu schválené dohody o narovnání dle bodu A) 1. tohoto 

usnesení 

6. dodatek č. 1 ke kupní smlouvě v duchu schválené dohody o narovnání dle bodu 

A) 1. tohoto usnesení 



331/16 

Smlouva o finanční spolupráci při zajišťování příměstské dopravy 

veřejnou linkovou osobní dopravou – dodatek č. 6 

 
Zastupitelstvo města v působnosti RM po projednání 

 

A) s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 6 Smlouvy o finanční spolupráci při zajišťování příměstské 

dopravy veřejnou linkovou osobní dopravou 

 
 

332/16 

Smlouva „O závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty 

z provozu městské hromadné dopravy ve Statutárním městě 

Ústí nad Labem“ – dodatek č. 16 

 
Zastupitelstvo města v působnosti RM po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 16 smlouvy „O závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné 

ztráty z provozu městské hromadné dopravy ve Statutárním městě Ústí nad Labem 

na období let 2009 – 2019“ 
 

 

333/16 

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s. – auditor 
 

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 )  s ch va lu j e  

1. auditorem společnosti pro ověření účetní závěrky za rok 2016 společnost FSG 

FINAUDIT s.r.o., IČ: 61947407 
 

 

 

334/16 

Smlouva o komplexním zajištění agendy nucených odtahů – 

dodatek č. 1 

 
Zastupitelstvo města v působnosti RM po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 1 smlouvy Smluovy o komplexním zajištění agendy Nucených 

odtahů 



335/16 

Pacht vodní nádrže Petri  

 
Zastupitelstvo města v působnosti RM po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. pacht vodní nádrže Petri (vč. chatky pro rybáře, laviček a mol) o celkové výměře 

9,7 hektarů, s hranicí za cestou nacházející se kolem vodní plochy, v k. ú. 

Chabařovice pro Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz, 

IČ 00434132, na pozemcích: 

části pozemku p. č. 1555/6 o výměře cca 51 300 m
2
   

části pozemku p. č. 1555/17 o výměře cca 41 300 m
2
  

části pozemku p. č. 1555/59 o výměře cca 2 452 m
2
 

pozemku p. č. 1555/60 o výměře 318 m
2
 

pozemku p. č. 1555/68 o výměře 1605 m
2
 

pozemku p. č. 1555/69 o výměře 82 m
2
 

za těchto podmínek: 

a) pachtovné ve výši 4 000,- Kč/ha/rok 

b) pacht na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců 

c) zarybňování vodní nádrže musí pachtýř plnit z vlastní produkce ryb v chovných 

rybnících v rámci Ústeckého kraje, a to jako schváleného podniku akvakultury, 

evidovaného příslušným veterinárním orgánem (KVS), k čemuž musí být 

doložena registrace hospodářství (podniku akvakultury) a doklad o rozsahu 

požadované produkce ryb nejméně za 1 poslední rok nebo nákupem od 

certifikovaných chovatelů ryb v rámci Ústeckého kraje s doložením řádné 

certifikace a dokladu o nákupu  

d) pachtýř musí splňovat podmínku organizace práci s dětmi a mládeží se 

zaměřením na rybářství, vodní faunu a flóru a obecně životní prostředí kolem 

vod, a to s prokazatelnou pravidelnou docházkou alespoň 10 dětí v průběhu 

školního roku po dobu nejméně tří let 

e) každoročně je pachtýř povinen uspořádat alespoň jednu akci pro děti a mládež 

na propachtované vodní nádrži k účelu výuky a výchovy ve vztahu k přírodě 

a rybářství 

f) pachtýř musí splňovat veškeré požadavky zákona o rybářství v platném znění 

pro užívání rybářského revíru a zajistit vyhlášení rybářského revíru na 

propachtované vodní nádrži, včetně příslušného povolení k výkonu rybářského 

práva u orgánu státní správy rybářství (Krajského úřadu Ústeckého kraje) 

g) bezdlužnost žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem 

 

 

336/16 

Výpůjčka prostranství vodní nádrže Petri  

 
Zastupitelstvo města v působnosti RM po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. výpůjčku pozemků o celkové výměře cca 31,3 hektarů za účelem údržby zeleně pro 

Bohuslav Holečka, IČ: 86746049: 



část p. č. 1555/6 o výměře cca 182 520 m
2
, z toho 31 020 m

2
 výsadba   

část p. č. 1555/17 o výměře cca 124 981 m
2
, z toho 20 681 m

2
 výsadba 

část p. č. 1555/59 o výměře cca 1 724 m
2
 

p. č. 1555/61 o výměře 143 m
2
 

p. č. 1555/62 o výměře 3 337 m
2
 

p. č. 1556/14 o výměře 69 m
2
 

p. č. 1557/16 o výměře 336 m
2
 

vše v k. ú. Chabařovice 

za těchto podmínek: 

a) seč 2x do roka s vyklizením posekané travní hmoty 

b) výpůjčka na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců 

c) provádění ručního vyžínání ve výsadbách provedených v rámci rekultivace dle 

potřeby 

d) bezdlužnost žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem 

2. dohodu o ukončení části Nájemní smlouvy ze dne 1. 8. 2011, uzavřené 

s Bohuslavem Holečkem, IČ: 86746049. Předmětem je ukončení nájmu části 

pozemku p. č. 1555/6 o výměře 110 000 m
2
 v k. ú. Chabařovice 

 

 

337/16 

Výpůjčka označníků zastávek MHD 

 
Zastupitelstvo města v působnosti RM po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. výpůjčku 26 kusů označníků zastávek MHD, vybudovaných v rámci akce 

„Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek“, podpořené z ROP SZ, 

Dopravnímu podniku města Ústí nad Labem, a.s., IČ: 25013891 

2. bezúplatný převod 26 kusů označníků zastávek MHD, vybudovaných v rámci akce 

„Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek“, podpořené z ROP SZ, 

do vlastnictví Dopravního podniku města Ústí nad Labem, a.s., IČ: 25013891, po 

oznámení o finálním ukončení projektu ze strany poskytovatele dotace ROP SZ  

 

 

338/16 

Úprava smluvních vztahů dle zprávy Kontrolního výboru 

Zastupitelstva statutárního města Ústí nad Labem 
 

Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. zrušení Nájemní smlouvy a smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 

20. 1. 2004 se společností Růžový palouček s.r.o. (dříve ATELIER 107 s. r. o.), 

IČ: 63144948 v souladu s čl. XII smlouvy  

 



2. uzavření dodatku k Nájemní smlouvě ze dne 24. 1. 2000 se společností Komerční 

banka a.s., IČ: 45317054 za podmínky úpravy nájemného na částku ve výši              

50,- Kč/m
2
/rok a úpravy vymezení pronajaté plochy o celkové výměře 226 m

2
, která 

se nachází pozemcích či jejich částech p. č. 2616/1, 2616/18, 2619/2, 2619/3, 2620/2, 

2620/3, 2621/2, a 2621/5, vše v k. ú. Ústí nad Labem, po uplynutí zákonné lhůty pro 

zveřejnění záměru 

3. uzavření dodatku k Nájemní smlouvě ze dne 10. 10. 2002 se společností 

TANKTOWN s.r.o., IČ: 60280344 za podmínky úpravy nájemného na částku ve výši 

50,-Kč/m
2
/rok a úpravy vymezení pronajaté plochy o celkové výměře 7 844 m

2
, která 

se nachází na pozemcích p. č. 809/4 o výměře 4625 m
2
, p. č. 809/5 o výměře 779 m

2
, 

p. č. 809/16 o výměře 1721 m
2
, p. č. 811/5 o výměře 243 m

2
, p. č. 811/6 o výměře 226 

m
2
 a části p. č. 811/10 o výměře 250 m

2
, vše v k. ú. Předlice, po uplynutí zákonné 

lhůty pro zveřejnění záměru 

 

 

339/16 

Dodatek k nájemní smlouvě ze dne 3. 6. 2009 – Beach Aréna 

 
Zastupitelstvo města v působnosti RM po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne 3. 6. 2009 ve znění pozdějšího dodatku 

ze dne 1. 12. 2009 s nájemcem pozemku p. č. 405/3, pozemku p. č. 405/14, části 

pozemku p. č. 405/1 a stavby bez čp/če na pozemku p. č. 405/14 v k. ú. Klíše se 

spolkem Beach Aréna Ústí, z. s., IČ 226 75 264, kterým se 

a) doba nájmu prodlužuje do 31. 12. 2032 

b) výše nájemného zvyšuje na 21.000,- Kč/rok bez DPH 

c) v textu nájemní smlouvy mění část pozemku p. č. 405/1 o výměře 150 m
2
 v k. ú. 

Klíše za část pozemku p. č. 404 o výměře 150 m
2
 v k. ú. Klíše 

 

 

340/16 

Pronájem části pozemku p. č. 1528/1 v k. ú. Ústí nad Labem 

 
Zastupitelstvo města v působnosti RM po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. pronájem části pozemku p. č. 1528/1 o výměře 370 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem paní 

Sylvii Šedivé, xxxxxxxx xxxx/xx, xxx xx  xxxx xxx xxxxx za těchto podmínek: 

a) nájemné ve výši 5,- Kč/m
2
/rok bez DPH, tj. celkem 1.850,- Kč/rok 

b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců 

c) účel nájmu: zahrada 

d) předmětem nájmu je stávající oplocená zahrada 

 

 

 



341/16 

Převod pozemku p. č. 1941/22 v k. ú. Ústí n. L. do správy 

MO město 

 
Zastupitelstvo města v působnosti RM po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. převod pozemkové parcely č. 1941/22 o výměře 836 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem 

z vybraného majetku Statutárního města Ústí nad Labem, ze správy odboru dopravy 

a majetku, do svěřeného majetku Městského obvodu Ústí nad Labem – město  

 

 

342/16 

Převod sportovišť ve Vinařské ulici do správy MO město 

 
Zastupitelstvo města v působnosti RM po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. převod oploceného asfaltového hřiště na pozemkové parcele č. 1170/53 o výměře 

656 m
2
 v k. ú. Bukov z vybraného majetku Statutárního města Ústí nad Labem, ze 

správy odboru dopravy a majetku, do svěřeného majetku Městského obvodu Ústí 

nad Labem – město za podmínek souhlasného stanoviska 

B )  n es ch va lu j e  

1. převod  

a) pozemkové parcely č. 1170/43 o výměře 96 m
2
 v k. ú. Bukov 

b) pozemkové parcely č. 441/79 o výměře 272 m
2
 v k. ú. Klíše 

c) pozemkové parcely č. 441/80 o výměře 424 m
2
 v k. ú. Klíše 

z vybraného majetku Statutárního města Ústí nad Labem, ze správy odboru 

dopravy a majetku, do svěřeného majetku Městského obvodu Ústí nad Labem – 

město z důvodu, že předmětné území bude řešeno v návaznosti na schválenou 

„Koncepci Statutárního města Ústí nad Labem v oblasti tělovýchovy a sportu na 

léta 2016 - 2019“ 

 

 

343/16 

Ukončení nájemní smlouvy ze dne 26. 10. 2006 – České dráhy 

 
Zastupitelstvo města v působnosti RM po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. ukončení nájemní smlouvy č. 2967326707 ze dne 26. 10. 2006 ve znění pozdějšího 

dodatku č. 1 ze dne 5. 11. 2007 uzavřené s pronajímatelem společností České 

dráhy, a. s., IČ 709 94 226 formou výpovědi dle čl. VI odst. 2 předmětné smlouvy 

 

 



344/16 

Výpůjčka části pozemku p. č. 1626/31 v k. ú. Bukov 

 
Zastupitelstvo města v působnosti RM po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. výpůjčku části pozemku p. č. 1626/31 o výměře 100 m
2
 v k. ú. Bukov spolku 

Mateřské centrum Sluníčka, IČ 270 01 709 za těchto podmínek: 

a) výpůjčka na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce 

b) účel výpůjčky: venkovní hrací koutek pro dětskou skupinu s mobilními prvky 

c) vypůjčitel bere na vědomí, že v případě provádění terénních úprav bude 

v souladu se stavebním zákonem požádán správce veřejného osvětlení 

o vyjádření 

 

 

345 /16 

Zahrádkářská osada Větruše – změna nájemní smlouvy 

 
Zastupitelstvo města v působnosti RM po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. snížení nájemného za pronájem pozemků v zahrádkářské osadě Větruše užívaných 

na základě nájemní smlouvy ze dne 16. 8. 2006 uzavřené s nájemcem Základní 

organizace Českého zahrádkářského svazu Větruše Ústí nad Labem, IČ 689 74 809 

 

 

346/16 

Zřízení věcného břemene – služebnosti „Česká telekomunikační 

infrastruktura - Optický kabel Bukov“ 

 
Zastupitelstvo města v působnosti RM po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemkům p. č. 1313/1, 1626/31, 1819, 

k. ú. Bukov, spočívajícího v právu zřízení, provozování, údržby a oprav optického 

kabelu na dobu neurčitou ve prospěch České telekomunikační infrastruktury, 

IČ 04084063, za jednorázovou úhradu, která bude stanovena na základě Sazebníku 

náhrad za zřízení věcného břemene dle skutečného zaměření stavby geometrickým 

plánem s tím, že veškeré náklady uhradí oprávněný z věcného břemene 

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

společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., dle podmínek uvedených 

v bodě A) 1. 
 

 

 

 



347/16 

Zřízení věcného břemene – služebnosti „Česká telekomunikační 

infrastruktura - Optický kabel ÚL“ 

 
Zastupitelstvo města v působnosti RM po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemku p. č. 4400/8, k. ú. Ústí nad 

Labem, spočívajícího v právu zřízení, provozování, údržby a oprav optického 

kabelu na dobu neurčitou ve prospěch České telekomunikační infrastruktury,  

IČ 04084063, za jednorázovou úhradu, která bude stanovena na základě Sazebníku 

náhrad za zřízení věcného břemene dle skutečného zaměření stavby geometrickým 

plánem s tím, že veškeré náklady uhradí oprávněný z věcného břemene 

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

společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., dle podmínek uvedených 

v bodě A) 1. 

 

 

348/16 

Strážky – kanalizace – uzavření smluv o zřízení věcného břemene 

 
Zastupitelstvo města v působnosti RM po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. zřízení věcného břemene - služebnosti s vlastníky pozemků p. č. 87/2, 88/1, v k. ú. 

Strážky u Habrovic, s vlastníky pozemků p. č. 277/2, 271/1, 271/25, 280, v k. ú. 

Habrovice a s vlastníky pozemků p. č. 90, 384, v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem, 

za paušální částku ve výši 10.000,- Kč včetně DPH, stanovenou dle zákona 

č. 151/97 Sb., § 18 odst. 5, jak je uvedeno ve Smlouvách budoucích o zřízení 

věcného břemene a dle skutečného zaměření stavby geometrickým plánem 

a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s vlastníky těchto 

pozemků 

2. zřízení věcného břemene - služebnosti s ČR - Státní pozemkový úřad, k pozemkům 

p. č. 70, v k. ú. Strážky u Habrovic a p. č. 281/1, v k. ú. Habrovice v celkové výši 

20.820,- Kč, stanovenou na základě Sazebníku náhrad za zřízení věcného břemene 

ČR - Státního pozemkového úřadu a dle skutečného zaměření stavby geometrickým 

plánem a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s touto 

institucí 

3. zřízení věcného břemene - služebnosti s ČR - Povodí Ohře, státní podnik, 

k pozemkům p. č. 118, v k. ú. Strážky u Habrovic a p. č. 90, v k. ú. Skorotice u Ústí 

nad Labem v celkové výši 13.302,60 Kč bez DPH, stanovenou v souladu se zák. 

č. 151/1997 Sb. v platném znění o ocenění majetku výnosovým způsobem a dle 

skutečného zaměření stavby geometrickým plánem a uzavření Smlouvy o zřízení 

věcného břemene – služebnosti s touto institucí 

 

 



349/16 

Zřízení věcného břemene – služebnosti „Reko MS ÚL – 

Vojnovičova“  

 
Zastupitelstvo města v působnosti RM po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemkům p. č. 1520, 1532, 1533, 

1626/31, 1603, 1534, 1319/1, 1560, 1330/1, 1332, 1313/1, vše v k. ú. Bukov, 

spočívajícího v právu zřízení, provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení 

na dobu neurčitou ve prospěch RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, za jednorázovou 

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

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

náklady uhradí oprávněný z věcného břemene 

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

společností RWE GasNet, s.r.o., dle podmínek uvedených v bodě A) 1. 

 

 

350/16 

Zařazení pozemku v k. ú. Ústí nad Labem do svěřeného majetku 

MO Ústí nad Labem – Severní Terasa 

 
Zastupitelstvo města v působnosti RM po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. převod části pozemku p. č. 4812/4 v k. ú. Ústí nad Labem, dle GP č. 4953-11/2016 

označené jako pozemek p. č. 4812/7 o výměře 432 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem 

z vybraného majetku Statutárního města Ústí nad Labem do svěřeného majetku 

Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa 

 

 

 

351/16 

Zařazení pozemku v k. ú. Dobětice do svěřeného majetku 

MO Ústí nad Labem – Severní Terasa 

 
Zastupitelstvo města v působnosti RM po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. převod části pozemku p. č. 184/1 o výměře dle skutečného zaměření 4 m
2
 z celkové 

výměry 11940 m
2
 v k. ú. Dobětice z vybraného majetku Statutárního města Ústí 

nad Labem do svěřeného majetku Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní 

Terasa 

 

 

 



352/16 

Smlouva s První certifikační autoritou, a. s. 

 
Zastupitelstvo města v kompetenci Rady města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření smlouvy se společností První certifikační autorita, a.s. IČ  264 39 395, se 

sídlem Praha 9, Libeň, Podvinný mlýn 2178/6, PSČ: 190 00 

B )  uk lád á  

1 .  Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

a) uzavřít smlouvu se společností První certifikační autorita, a.s. 

T: ihned 

 

 

 

353/16 

MAP – Smlouva podle § 14 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů 

 
Zastupitelstvo města v působnosti RM po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. s ml ou vu  podle § 14 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně 

některých zákonů 

B )  zmo cňu j e  

1. Ing. Věru Nechybovou, primátorku města 

a) k uzavření smlouvy dle bodu A) tohoto usnesení 

 

 

354/16 

Dotace v oblasti sportu – Celoroční sportování dětí a mládeže do 

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

18 let 

 
Zastupitelstvo města v působnosti RM 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) BICYKL KŘÍŽ TEAM ÚSTÍ NAD LABEM o. s., IČ: 228 97 976 ve výši 

13.200,- Kč 

b) „COMBIX Ústí nad Labem“, IČ: 022 47 011 ve výši 8.400,- Kč 

c) Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Ústí nad Labem, IČ: 004 82 846 

ve výši 10.800,- Kč 



d) EHK karate club o. s., IČ: 270 47 482 ve výši 6.600,- Kč 

e) FK Ústí nad Labem – ženy z. s., IČ: 228 87 458 ve výši 9.600,- Kč 

f) Jezdecký klub PEDRA, z. s., IČ: 226 68 039 ve výši 3.600,- Kč 

g) SK Judo Vyhlídka Ústí n/L z. s., IČ: 445 54 087 ve výši 11.400,- Kč 

h) Karate klub Slovan Ústí nad Labem, z. s., IČ: 442 26 985 ve výši 7.200,- Kč 

i) SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Božtěšice, IČ: 631 53 181 ve výši 

13.200,- Kč 

j) SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mojžíř, IČ: 631 53 203 ve výši  

10.200,- Kč 

k) SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Neštěmice, IČ: 631 53 262 ve výši 

6.600,- Kč 

l) SK NUR, o. s., IČ: 014 71 619 ve výši 10.200,- Kč 

m) Sportovní šerm Ústí, o. s., IČ: 227 29 208 ve výši 9.600,- Kč 

n) Sports Club Dragons Ústí nad Labem – o. s., IČ: 228 86 648 ve výši  

7.200,- Kč 

o) STK GEBERT z. s., IČ: 640 45 692 ve výši 5.400,- Kč 

p) TJ Lokomotiva Ústí n. L., o. s., IČ: 442 26 357 ve výši 5.400,- Kč 

q) TJ Saně Ústí, z. s., IČ: 042 65 688 ve výši 5.400,- Kč 

r) Toč Ústí nad Labem, IČ: 026 54 784 ve výši 9.600,- Kč 

s) UNI SPORT CLUB, z. s, IČ: 229 00 080 ve výši 10.200,- Kč 

t) Ústecký krasobruslařský klub, občanské sdružení, IČ: 684 55 437 ve výši 

9.000,- 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) Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 7113 Kola Waštepi,  

IČ: 183 82 410 ve výši 8.400,- Kč 

b) Junák – český skaut, středisko Ústí nad Labem, z. s., IČ: 442 27 094 ve výši 

20.000,- Kč 

c) Rodinné centrum Slunečník, z. s., IČ: 270 26 876 ve výši 14.000,- Kč 

d) Sdružení V. T. O. M. z. s., IČ: 265 24 481 ve výši 22.000,- Kč 

e) Via Europa, z. s., IČ: 266 72 499 ve výši 13.200,- Kč 

f) YMCA v Ústí nad Labem, IČ: 265 33 839 ve výši 13.600,- Kč 

 

355/16 

Poskytnutí dotací v oblasti kultury v roce 2016 

 
Zastupitelstvo města v působnosti RM po projednání 

 

A )  s 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“ a následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto: 

a) Balvín Jaroslav (x. xx. xxxx), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s projektem „Sborník kurzu tvůrčího psaní na téma Ústí nad Labem“ ve výši 

20 000,- Kč 

b) Boháčová Anita (xx. x. xxxx), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Večer s Danielem, Argentinské tango“ ve výši 20 000,- Kč 



c) Culture line o. s. (IČ 01989448), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„BIG Culture 2016“ ve výši 33 000,- Kč 

d) Dream Pro, s. r. o. (IČ 24265951), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Vánoční worshopy 2016“ ve výši 32 000,- Kč 

e) Hůdová Marcela (x. x. xxxx), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s projektem „Čtyřdílné videopásmo s názvem: Máme rádi Ústí nad Labem, 

s podtituly: Střekov, Severní Terasa, Centrum a Neštěmice“ ve výši 49 000,- Kč 

f) Chaloupková Tereza (xx. x. xxxx), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Prodejní přehlídka designérů Design Box“ ve výši 16 000,- Kč 

g) Imlauf Jiří (x. x. xxxx), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Koncert 

skupiny Houpací koně s křestem nové desky“ ve výši 22 000,- Kč 

h) Imlauf Jiří (x. x. xxxx), na částečnou úhradu nákladů spojených s projektem 

„Videoklip skupiny Houpací koně ke skladbě z nové desky“ ve výši 24 000,- Kč 

i) InGarden z. s. (IČ 22857940), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Výstava Pavla Kantorka v areálu ZOO Ústí nad Labem“ ve výši 21 000,- Kč 

j) OBRAZ DOBY, z. s. (IČ 02152941), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Místní příběhy – cyklus výstav a akcí“ ve výši 19 000,- Kč 

k) Romance (IČ 68975091), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Koncert k 20. Výročí založení pěveckého sboru ROMANCE v Ústí nad 

Labem“ ve výši 28 000,- Kč 

l) Říhovský Martin (IČ 72752823), na částečnou úhradu nákladů spojených s  akcí 

„Koncert u příležitosti vydání – křestu autorské desky (CD) ´Až se příště  

narodím´  ústeckého písničkáře a harmonikáře Petra Lüftnera“ ve výši              

49 000,-Kč 

m) Taneční skupina Freedom z. s. (IČ 22670904), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Vánoční show TS Freedom“ve výši 10 000,- Kč 

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

spojených s činností „Sborový zpěv – činnost nového přípravného sboru 

Ústeckého dětského sboru Včelka“ ve výši 40 000,- 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 )  Benda Arts z. s. (IČ 27012662), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Slavnostní koncert Bendova komorního orchestru a Emauzského sboru 

a orchestru, konaný v rámci I. etapy 26. Národního festivalu neprofesionálních 

komorních a symfonických těles“ 

b )  DS Mladá scéna (IČ 26558441), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Propagace města Ústí nad Labem při zájezdové činnosti“ 

c )  Za Sebuzín krásnější, z. s. (IČ 22672729), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Noc pod hvězdami“ 

d )  Za Sebuzín krásnější, z. s. (IČ 22672729), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Po vodě až na hranice a ještě dál aneb poznáváme Labe 

u našich sousedů“ 

e )  Základní umělecká škola – Výtvarné studio, s. r. o. (IČ 25016016), na částečnou 

úhradu nákladů činnosti „Výtvarná činnost“ 

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 

 

 

356/16 

Dodatek k Zásadám dotačního programu pro poskytování 

účelových dotací na sociální služby a služby blízké službám 

sociálním 2017 a změna usnesení č. 271/16 v bodě A) 3. ze dne 

17. 8. 2016 

 
Zastupitelstvo města v působnosti RM po projednání 

 

A )  rev oku j e  

1. usnesení Zastupitelstva města v kompetenci Rady města č. 271/16 ze dne 

17. 8. 2016 v bodě A), odst. 3, a to v celém rozsahu 

B )  s ouh l as í  

1. s přistoupením Statutárního města Ústí nad Labem pro organizace nezřízené 

městem k Pověření MPSV k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 

zařazením mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální 

působností 

C) s ch va lu j e  
1. dodatek č. 1 k Zásadám dotačního programu pro poskytování účelových dotací 

z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké 

službám sociálním 2017 dle přílohy usnesení č. 1.  

 

 

357/16 

Dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí  dotací v oblasti 

nestátních sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním 

uzavřených v roce 2016 

 
Zastupitelstvo města v působnosti RM 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) CESPO, o.p.s. (IČ:70819882) 

b) Domov pro seniory Dobětice, p.o. (IČ:44555407) 

c) Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. (IČ:4455326) 

d) Demosthenes, o.p.s. (IČ:25421018) 

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

 

 

 

http://www.usti-nad-labem.cz/files/rm-zm/zm_15-16_356-16.pdf


358/16 

Poskytnutí dotací v oblasti podpory „Mimořádné akce a události“ 

 
Zastupitelstvo města v působnosti RM po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

určených pro mimořádné žádosti o poskytnutí dotace, které byly podány mimo 

Statutárním městem vyhlášené programy a následné uzavření smluv s jednotlivými 

subjekty takto:  

a) Štípek Rudolf (nar. xx. xx. xxxx) na akci „ROCKEMPIRE LEZECKÉ 

ZÁVODY DĚTÍ“ ve výši 6.000,- Kč 

b) DS Mladá Scéna (IČ 26558441) na akci „Premiéra nové inscenace 

GULLIVEROVY CESTY II – Mezi obry“ ve výši 35.000,- Kč 

B )  n es ch va lu j e  

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

určených na oblast „Mimořádné akce a události“ těmto subjektům:  

a) Svaz tělesně postižených v České republice z. s. okresní organizace Ústí nad 

Labem (IČ 44225466) na akci „Prohlídka parlamentu České republiky, 

vyhlídková plavba po Vltavě, Hradčany a Strahovský klášter“ 

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 

 

 

359/16 

Dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města Ústí nad 

Labem v roce 2016 „Mimořádné žádosti o dotace“ – poskytnutí 

dotace, změna účelu a příjemce“ 

 
Zastupitelstvo města v působnosti RM po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

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

s jednotlivými subjekty takto:  

a) Table tennis Club Ústí nad Labem, z. s., IČ 052 12 766, na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „Memoriál Petra Hájka“ ve výši 40.000,- Kč 

b) TJ Slavoj Ústí nad Labem, z. s., IČ 148 68 067, na částečnou úhradu nákladů 

spojených s mimořádnými sportovními výkony „Mistrovství Evropy juniorů 

a kadetů ve stolním tenisu“ ve výši 45.000,- Kč 

c) TJ Slavoj Ústí nad Labem, z. s., IČ 148 68 067, na částečnou úhradu nákladů 

spojených s mimořádnými sportovními výkony „Mistrovství ČR juniorů ve 

stolním tenisu“ ve výši 30.000,- Kč 



d) TJ Chemička Ústí nad Labem, IČ 005 55 061, na částečnou úhradu nákladů 

spojených s mimořádnými sportovními výkony „Mimořádné sportovní výkony 

na celorepublikové úrovni“ ve výši 30.000,- Kč 

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

a sociálních služeb určených na oblast sportu „Mimořádné žádosti o dotace“ 

a následné uzavření smlouvy se subjektem: FK Ústí nad Labem – ženy z. s.,            

IČ 228 87 458, ve výši 13 000,- Kč z akce „ARMA WOMEN CUP – 

MEZINÁRODNÍ TURNAJ ŽEN“ na akci „ARMA WOMEN CUP“ 

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

a sociálních služeb určených na oblast sportu „Mimořádné žádosti o dotace“ 

z příjemce InlineSkating.cz, IČ 226 07 137 na příjemce Spolek InlineSkating.cz,   

IČ 226 07 137 a následné uzavření smlouvy s tímto subjektem na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „Účast ústeckého týmu na závodech v rychlostním inline 

bruslení – 24 hodin Le Mans“ ve výši 16.000,- Kč 

B )  n es ch va lu j e   

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

určených na oblast sportu „Mimořádné žádosti o dotace“ pro Fotbalový klub 

Chuderov, o.s., IČ 442 26 381, na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 

klubu na „Sportovní činnost starší a mladší přípravky“ ve výši 36.000,- Kč               

a následné uzavření smlouvy 

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 

 

 

360/16 

Souhlas s realizací akce „Expozice tučňáků“ v Zoologické zahradě 

Ústí nad Labem, p. o. 

Rozpočtové opatření OMOŠ a FO – na obnovu objektu „Expozice 

tučňáků“ v Zoologické zahradě Ústí nad Labem, p. o. 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s realizací akce „Expozice tučňáků“ Zoologickou zahradou Ústí nad Labem, p. o. 

v roce 2016 a 2017 

2. s vytvořením položky „Rezerva pro Zoologickou zahradu Ústí nad Labem, p. o. – 

Expozice tučňáků“ ve výši 994 tis. Kč v neinvestiční části výdajového rozpočtu 

OMOŠ na rok 2017 

3. se zařazením investiční akce „Expozice tučňáků“ do investiční části výdajového 

rozpočtu OMOŠ ve sk. 04 na rok 2017 pro Zoologickou zahradu Ústí nad Labem, 

p. o. ve výši 4 811 tis. Kč 

B )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství a finančního odboru ve 

výši 1 651,47 tis. Kč takto: 



a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru – položka 

finanční rezerva o částku 1 651,47 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na provoz ve výši  

1 651,47 tis. Kč Zoologické zahradě Ústí nad Labem, p. o.  

na stavební údržbu a obnovu objektu „Expozice tučňáků“ 

C )  uk lád á  

1. PhDr. Janě Müllerové, PhD., vedoucí OMOŠ 

a) zapravovat bod A) 2. do návrhu neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ 

na rok 2017 

b) zapracovat bod A) 3. do návrhu investičního části výdajového rozpočtu OMOŠ 

na rok 2017 

 

361/16 

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

části 

 
Zastupitelstvo města v působnosti RM po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

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

Statutárním městem Ústí nad Labem, Martinou Ptáčkovou a panem xxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx, který řeší změnu počtu oprávněných osob 

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

Statutárním městem Ústí nad Labem, Monikou Bolinovou a panem xxxxx 

xxxxxxxxxxx, který řeší změnu počtu oprávněných osob 

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

Statutárním městem Ústí nad Labem, manželi Janem a Kateřinou Fafejtovými 

a panem xxxxxxxxx xxxxxxxx, který řeší změnu počtu oprávněných osob 

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

Statutárním městem Ústí nad Labem, Mgr. Ing. Martinem Kršňákem a paní xxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx, který řeší změnu počtu oprávněných osob 

 

 

362/16 

ZŠ Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem – výjimka z počtu 

žáků ve třídě 

 
Zastupitelstvo města v působnosti RM po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. navýšení počtu žáků základní školy ZŠ Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem 

dle § 23 odst. 5 školského zákona 561/2004 Sb. v platném znění, na školní rok 

2016/2017 z počtu 30 na 31 

 

 



363/16 

Souhlas s realizací projektů v OP VVV 

 
Zastupitelstvo města v působnosti RM po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. 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) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, příspěvková organizace, 

IČ 72744979  

b) Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková 

organizace, IČ 44555491 

 

 

364/16 

Souhlas s přijetím darů do vlastnictví Zoologické zahrady 

Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 

 
Zastupitelstvo města v působnosti RM po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. přijetí účelově určených peněžitých darů v celkové výši 179 364,00 Kč na adopci 

a patronství zvířat od 1. 5. 2016 do 31. 8. 2016 dle přílohy č. 1 usnesení  

do vlastnictví Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 

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

 

 

365/16 

Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkových organizací 

 
Zastupitelstvo města v kompetenci RM po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s přijetím účelově určeného peněžitého daru ve výši 4 000 Kč na nákup pomůcek 

pro logopedickou prevenci dětí MŠ od Ústecké komunitní nadace, Koněvova 

1697/18, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 44552254, do vlastnictví Mateřské školy 

Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1, příspěvkové organizace  

2. s přijetím účelově určeného peněžitého daru ve výši 81 000 Kč na nákup 

elektrických polohovatelných lůžek od ŽIVOT 90, z. ú., Karoliny Světlé 286/18, 

110 00 Praha 1, IČ 00571709, do vlastnictví Domova pro seniory Severní Terasa, 

příspěvkové organizace 

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

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

4, IČ 24231509, do vlastnictví  

 

http://www.usti-nad-labem.cz/files/rm-zm/zm_15-16_364-16.pdf


 

 

a) Základní školy Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvkové organizace ve výši 

- 3 600 Kč na období od 15. 10. 2016 do 31. 12. 2016 

- 9 520 Kč na období od 2. 1. 2017 do 30. 6. 2017 

b) Základní školy Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A, příspěvkové 

organizace ve výši 

- 4 278 Kč na období od 17. 10. 2016 do 31. 12. 2016 

- 9 794 Kč na období od 2. 1. 2017 do 30. 6. 2017 

c) Základní školy Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvkové organizace ve 

výši 

- 39 648 Kč na období od 2. 1. 2017 do 30. 6. 2017 

B )  d ěku j e  

1. dárcům za poskytnutí peněžitých darů 

 

 

366/16 

Konání sbírky pro Městský útulek pro opuštěná zvířata – 

Centrum pro zvířata v nouzi při ZOO Ústí nad Labem 

 
Zastupitelstvo města v působnosti RM po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  s konáním sbírky na 

území MO ÚL - město pro Městský útulek pro opuštěná zvířata – Centrum pro 

zvířata v nouzi při ZOO Ústí nad Labem  

2. v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných 

sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pověření pro 

p. Ing. Kamila Hýbnera, starostu MO ÚL – město a p. Jitku Parýzkovou, referentku 

odboru tajemnici ÚMO ÚL – město ohledně jednání ve věci sbírky 

B) u k l á d á 

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města Ústí nad Labem 

a) v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách 

a o změně některých zákonů zajistit oznámení o konání sbírky Krajskému úřadu 

Ústeckého kraje 

 

367/16 

Vital Cities – realizace projektu 

 
Zastupitelstvo města v působnosti RM po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. „Společnou dohodu mezi vedoucím partnerem a partnery projektu pro Operační 

program URBACT III“ mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a vedoucím 

partnerem a dalšími partnery projektu „VITAL CITIES“ 

 

 



2. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje ve výši 500 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje 

v položce Rezerva na spolufinancování projektů o částku 500 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje, 

oddělení projektů a dotací o částku 500 tis. Kč na projekt „VITAL CITIES“ 

B )  zmo cňu j e  

1. Ing. Věru Nechybovou, primátorku města  

a) k právním úkonům potřebným k realizaci projektu „VITAL CITIES“  

2. Ing. Jaroslava Slabého, vedoucího odboru strategického rozvoje 

a) k administrativním úkonům potřebným k realizaci projektu „VITAL CITIES“ 

 
 

 

 

 

 

 

 

            MUDr. Jiří Madar                                             Ing. Věra Nechybová 

         náměstek primátorky                                             primátorka města 

 

 

 

 

 

 

 

 


