
U s n e s e n í

z 15. zasedání zastupitelstva města Ústí nad Labem,
dne 1. 2. 2021

Usnesení č. 207/15Z/21 - 218/15Z/21

207/15Z/21
Odvolání členů RM

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
 odvolává

dle ust. § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
právních předpisů
1. Ing. Věru Nechybovou z funkce 1. náměstkyně primátora města
2. Lukáše Konečného z funkce člena Rady města

208/15Z/21
Rezignace člena RM

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
 bere na vědomí

1. rezignaci Ing. Tomáše Kirbse na funkci člena Rady města

209/15Z/21
Volba členů RM

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
A) volí

dle ust. § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
právních předpisů
1. Ing. Evu Outlou, náměstkyní primátora města. Pro výkon funkce bude uvolněna.
2. Martina Hausenblase, MBA, náměstkem primátora města. Pro výkon funkce bude 
uvolněn.
3. Mgr. Martina Krska, členem rady města

B) určuje

1. Ing. Evu Outlou 1. náměstkyní primátora určenou k zastupování primátora v době jeho 
nepřítomnosti v rozsahu stanoveném v § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

210/15Z/21
Změna ve složení Finančního a Kontrolního výboru ZM 
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Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
A) odvolává

1. z funkce předsedy kontrolního výboru Gabrielu Hubáčkovou, nar. *************
2. z funkce člena kontrolního výboru:
a) Jiřího Petružálka, nar. *************
b) JUDr. Karolínu Žákovskou, Ph.D., nar. ************
3. z funkce člena finančního výboru:
a) Mgr. Michala Neustupu, nar. ************
b) Ing. Jaroslavu Šamsovou, nar. *************
c) Ing. Evu Outlou, nar. *************

B) volí

1. do funkce předsedy kontrolního výboru Ing. Věru Nechybovou, nar. **************
2. do funkce člena kontrolního výboru:
a) Lukáše Blažeje, nar. ************
b) Mgr. Jana Třísku, nar. *************
c) Gabrielu Hubáčkovou, nar. *************
d) Milana Anýže, nar. ************
3. do funkce člena finančního výboru:
a) Marcelu Hübschovou, nar. *************
b) Mgr. Jana Bartoníčka, nar. *************
c) Ing. Jiřího Vavrušku, nar. *************
d) Mgr. Zdeňka Kubce, nar. *************
e) Ivanu Kurljukovou, nar. *************
f) PhDr. René Hladíka, CSc., nar. *************

211/15Z/21
Revokace usnesení ZM 187/13Z/20 a 206/14Z/21

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
 revokuje

1. s okamžitou platností usnesení ZM č. 187/13Z/20 ze dne 14. 12. 2020 a usnesení ZM č. 
206/14Z/21 ze dne 18. 1. 2021, a to v plném rozsahu 

212/15Z/21
Výbor ZM pro územní plánování

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
A) volí

1. předsedu Výboru pro územní plánování: Ing. Eva Fialová, datum narození 
*************
2. členy Výboru pro územní plánování:
a) Ing. Pavel Tošovský, datum narození *************
b) Bc. Pavel Dufek, datum narození *************
c) Ing. arch. Jan Hrouda, datum narození ************
d) Ing. Vladimír Skalník, datum narození *************
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e) Mgr. Zdeněk Kubec, datum narození *************
f) Ing. Pavel Loskot, datum narození *************
g) František Minarik, datum narození *************

B) bere na vědomí

1. deklaraci Ing. Evy Fialové pracovat ve výboru ZM pro územní plánování bez nároku na 
odměnu za výkon funkce

C) schvaluje s účinností od 1. 2. 2021

1. odměnu za výkon funkce ve výboru ZM pro územní plánování takto:
a) Ing. Eva Fialová 0,- Kč
b) Ing. Pavel Tošovský 0.- Kč
c) Bc. Pavel Dufek 5 048,- Kč
d) Ing. arch. Jan Hrouda 5 048,- Kč
e) Ing. Vladimír Skalník 2 020,- Kč
f) Mgr. Zdeněk Kubec 2 020,- Kč
g) Ing. Pavel Loskot 2 020,- Kč
h) František Minarik 2 020,- Kč

213/15Z/21
Vzor smlouvy o poskytnutí víceletých grantů v oblasti kultury

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. znění smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury - víceleté 
granty - Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem v letech 2021 a 
2022 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2. znění smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury - víceleté 
granty - Dotace na celoroční činnost kulturních institucí v letech 2021 a 2022 dle přílohy č. 
2 tohoto usnesení

214/15Z/21
Dotace oblasti kultury 2020 – žádost o změnu – Festival KULT

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace SML1021848 na akci "Festival 
KULT", kterým se mění termín pro předložení vyúčtování dotace do 26.2.2021

2. čerpání dotace ve výši 350 tis. Kč z celkové dotace ve výši 400 tis. Kč poskytnuté z 
rozpočtu odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb v roce 2020 pro KULT, spolek 
(IČ 26602598) na akci "Festival KULT", která kvůli vládním nařízením nebyla v roce 2020 
uskutečněna

215/15Z/21
Poskytnutí dotací v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v 
roce 2021 - "Tradiční kolektivní a individuální sporty"
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Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury, sportu a sociálních 
služeb, určených na oblast sportu „Tradiční kolektivní a individuální sporty - tradiční 
olympijské sporty reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé nejvyšší soutěži 
ČR včetně mládežnických kategorií“ a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty 
takto:
a) FK Ústí nad Labem - mládež, z.s. (IČ 27048128) na částečnou úhradu nákladů spojených 
s účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních sportů - 
práce s mládeží do 21 let“ ve výši 2.092.500,- Kč
b) Fotbalový klub Ústí nad Labem, a.s. (IČ 272 74 055) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních 
sportů - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti 
subjektu za rok 2021" ve výši 2.325.000,- Kč
c) HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM spolek (IČ 44227116) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních 
sportů - práce s mládeží do 21 let“ ve výši 2.557.500,- Kč
d) HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o. (IČ 032 61 255) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních 
sportů - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti 
subjektu za rok 2021" ve výši 2.790.000,- Kč
e) Basketbalový klub Ústí nad Labem z.s. (IČ 14866714) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních 
sportů - práce s mládeží do 21 let“ ve výši 1.162.500,- Kč
f) BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N.L., a.s. (IČ 25005758) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních 
sportů - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti 
subjektu za rok 2021" ve výši 1.627.500,- Kč
g) SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z.s. (IČ 26632217) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních 
sportů - práce s mládeží do 21 let“ ve výši 1.162.500,- Kč
h) SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z.s. (IČ 26632217) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních 
sportů - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti 
subjektu za rok 2021" ve výši 1.627.500,- Kč
i) Florbal Ústí, z. s. (IČ 01495615) na částečnou úhradu nákladů spojených s účelem 
poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních sportů - práce s 
mládeží do 21 let“ ve výši 697.500,- Kč
j) Florbal Ústí, z. s. (IČ 01495615) na částečnou úhradu nákladů spojených s účelem 
poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních sportů - částečná 
úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 
2021" ve výši 465.000,- Kč

2. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2021 Odboru školství, kultury, sportu a sociálních 
služeb, určených na oblast sportu „Tradiční kolektivní a individuální sporty - ostatní 
seniorské kolektivní sporty reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé 
nejvyšší soutěži“ a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) BLADES Ústí nad Labem, z.s. (IČ 22769315) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
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účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních sportů - 
částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za 
rok 2021" ve výši 250.000,- Kč
b) FC Rapid Ústí nad Labem, z. s. (IČ 06350488) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních sportů - 
částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za 
rok 2021" ve výši 250.000,- Kč

3. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2021 Odboru školství, kultury, sportu a sociálních 
služeb, určených na oblast sportu „Tradiční kolektivní a individuální sporty - individuální 
seniorské sporty reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé nejvyšší soutěži“ a 
následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) Ústecká akademie plaveckých sportů z.s. (IČ 04610881) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních 
sportů - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti 
subjektu za rok 2021" ve výši 150.000,- Kč
b) Athletic Club Ústí nad Labem z.s. (IČ 27043584) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních 
sportů - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti 
subjektu za rok 2021" ve výši 75.000,- Kč
c) USK PROVOD, z.s. (IČ 18381375) na částečnou úhradu nákladů spojených s účelem 
poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních sportů - částečná 
úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 
2021" ve výši 75.000,- Kč

4. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2021 Odboru školství, kultury, sportu a sociálních 
služeb, určených na oblast sportu „Tradiční kolektivní a individuální sporty - individuální 
juniorské sporty" a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) Gymnastický sportovní klub Ústí nad Labem, z.s. (IČ 44223609) na částečnou úhradu 
nákladů spojených s účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a 
individuálních sportů - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním 
sportovní činnosti subjektu za rok 2021" ve výši 190.000,- Kč
b) TJ Stadion Ústí nad Labem z.s. (IČ 44225261) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních sportů - 
práce s mládeží do 21 let" ve výši 190.000,- Kč
c) Ústecký krasobruslařský klub, zapsaný spolek (IČ 68455437) na částečnou úhradu 
nákladů spojených s účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a 
individuálních sportů - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním 
sportovní činnosti subjektu za rok 2021" ve výši 100.000,- Kč
d) KST Apollo Ústí nad Labem z.s. (IČ 07211104) na částečnou úhradu nákladů spojených 
s účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních sportů - 
práce s mládeží do 21 let" ve výši 70.000,- Kč

5. znění Smluv o poskytnutí dotace v oblasti sportu "Tradiční kolektivní a individuální
sporty" dle přílohy č. 1 - 4 tohoto usnesení

216/15Z/21
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Bezúplatné nabytí části pozemku p. č. 456/1 v k. ú. Božtěšice od ÚZSVM

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. bezúplatné nabytí části pozemku p. č. 456/1 v k. ú. Božtěšice, označené dle 
geometrického plánu č. 438-117/2008 jako pozemek p. č. 456/15 o výměře 17 m2, do 
vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem od České republiky - Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, IČO 697 97 111

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

217/15Z/21
Úprava usnesení ZM č. 200/13Z/20 ze dne 14. 12. 2020

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
 upravuje

1. usnesení ZM č. 200/13Z/20 ze dne 14. 12. 2020 takto:

a) v bodě A)2. odst. 2.15 se výměra „14833 m2“ nahrazuje výměrou „8128 m2“
b) v bodě A)2. odst. 2.17 se pozemek p. č. „4949/9888“ nahrazuje pozemkem p. č. 
„4949/988“
c) ostatní text zůstává nezměněn

218/15Z/21
Poskytnutí dotace na úpravu běžeckých stop Adolfov

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1.poskytnutí dotace z rozpočtu odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb, 
určeného na oblast sportu v roce 2021 pro Horský spolek Adolfov, z. s. (IČ 04807278) se 
sídlem Svojsíkova 2682/46, 400 11 Ústí nad Labem, na „Úpravu běžeckých stop v 
Adolfově v roce 2021“ ve výši 120.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace

Ing. Eva Outlá PhDr. Ing. Petr Nedvědický

náměstkyně primátora primátor města
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Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o poskytnutí dotace  

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 
 
Statutární město Ústí nad Labem 

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem 
IČ: 000 81 531 
Zastoupené: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem Statutárního města Ústí nad Labem  
Kontaktní osoba:  Bc. Martina Čmejlová, vedoucí oddělení kultury a sportu, Odboru školství, kultury, sportu a 
sociálních služeb 
Email: martina.cmejlova@mag-ul.cz 
Telefon: 475 271 345 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
Číslo účtu:             5017001555/5500 
jako poskytovatel (dále jen ”poskytovatel”) 

a 

KULT, spolek 

se sídlem: Veleslavínova 3108/14, Ústí nad Labem - centrum 
IČ: 26602598 
zastoupený: Ing. Janem Kvasničkou, ředitelem 
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
jako příjemce (dále jen ”příjemce”) 
 
Příjemce je zapsán ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 4445. 
 
(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen „smluvní strana“ nebo společně jako „smluvní strany“) 
 
uzavřely tento 

 

Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. SML1021848 

  uzavřené podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“), a ustanovením § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů dále jen („Dodatek č. 1“)  
 

I. 
Předmět Dodatku č. 1 

 
 

1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 22. 10. 2018 Smlouvu o poskytnutí dotace SML1021848 
k částečné úhradě nákladů akce/činnosti/projektu „Festival KULT“ (dále jen „Smlouva“). 
 

2. Smlouva se tímto dodatkem mění a upravuje takto: 
 
    Článek III. bod 6 Smlouvy nově zní: 
 

Použití dotace k účelu uvedenému v čl. II. odst. 1. této smlouvy dokladuje příjemce poskytovateli 
předložením finančního vypořádání dotace („dále jen vyúčtování“) nejpozději do 26. 2. 2021. 

 
II. 

Závěrečná ustanovení 
 
 

1. Není-li v dodatku č. 1 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena. 

2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v Registru smluv. 
 

KULT_Festival KULT_dodatek.pdf k usnesení č. 214/15Z/21



  SML1024637 

2 
 

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží příjemce a dvě 
vyhotovení obdrží poskytovatel. 

 

4. Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření dodatku č. 1 bylo rozhodnuto usnesením Rady města Ústí 
nad Labem č. 1183/48R/20 ze dne 15. 06. 2020. 

5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. x před jeho podpisem přečetly, a že byl sepsán na základě 
jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 

 
 
Za poskytovatele:           Za příjemce: 
 
 
 
 
 
V Ústí nad Labem, dne ……………………….                    V Ústí nad Labem, dne ………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ………………................................................                           ………….…….............................................                                                
       Statutární město Ústí nad Labem                                        KULT, spolek    
            PhDr. Ing. Petr Nedvědický                                                                Ing. Jan Kvasnička 
      primátor                       ředitel     

 
 


