
U s n e s e n í

z 16. zasedání zastupitelstva města Ústí nad Labem,
dne 1. 3. 2021

Usnesení č. 219/16Z/21 - 225/16Z/21

219/16Z/21
Výbor ZM pro územní plánování - doplnění člena

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
A) volí

1. Ing. arch. Jaromíra Veselého, datum narození **********
a) členem výboru ZM pro územní plánování

B) schvaluje s účinností od 1. 3. 2021

1. odměnu za výkon funkce ve Výboru ZM pro územní plánování Ing. arch. Jaromíru 
Veselému ve výši 2 020,- Kč

220/16Z/21
Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu pro rok 2021 a střednědobý 
výhled rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu na období r. 2022 až r. 2024 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí

1. důvodovou zprávu podrobně popisující jednotlivé části návrhu rozpočtu pro rok 2021 
(NR 2021) a střednědobý výhled rozpočtu na období r. 2022 až r. 2024 (SVR) města Ústí 
nad Labem – Magistrátu

B) souhlasí

1. s celkovými příjmy v rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu pro rok 2021 ve výši 
1 828 962,70 tis. Kč
2. s celkovými výdaji v rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu pro rok 2021 ve výši 2 
153 223,70 tis. Kč, z toho:
a) neinvestiční část výdajového rozpočtu ve výši 1 739 216,70 tis. Kč, z toho dotace pro 
městské obvody 146 417 tis. Kč
b) investiční část výdajového rozpočtu ve výši 414 007 tis. Kč
3. s oblastí financování v celkové výši 324 261 tis. Kč, z toho:
- splátky úvěrů -102 047 tis. Kč
- změna stavu na účtech MmÚ 426 308 tis. Kč

C) schvaluje

1. rozpočet města Ústí nad Labem – Magistrátu pro rok 2021 dle § 84 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění dle příloh usnesení č. 1 až 4
2. střednědobý výhled rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu na období r. 2022 až r. 
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2024 dle přílohy usnesení č. 5
3. příděl z rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu do peněžního fondu - Fond pro 
záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem pro r. 2021 ve výši 20 000 tis. Kč
4. uzavření smlouvy o přijetí úvěru do výše 100 mil. Kč s tou bankou, která navrhne úvěr 
za nejvýhodnějších podmínek na financování investičních akcí a opravy dlouhodobého 
majetku v r. 2022 a 2023 dle schváleného rozpočtu nebo rozpočtového výhledu s těmito 
základními parametry:
a) čerpání úvěru v letech 2022 a 2023
b) splácení úvěru od r. 2025 po dobu 5ti následujících let rovnoměrnými měsíčními 
splátkami
c) bude použita variabilní úroková sazba + marže banky s možností v následujících letech 
přejít na fixní úrokovou sazbu

D) 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 5 mil. 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 5 mil. Kč z důvodu zvýšení výdajové části 
rozpočtu MmÚ, a to zapojením přijatých účelových prostředků

221/16Z/21
Schválení žádosti občana o poskytnutí návratné finanční výpomoci - Kotlíkové 
půjčky 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí

1. informaci o realizaci dotačního projektu „Podpora výměny kotlů ve městě Ústí nad 
Labem, okres Ústí nad Labem"
2. informaci o žadateli o návratnou finanční výpomoc v rámci tzv. „Kotlíkových půjček“

B) schvaluje

1. poskytnutí návratné finanční výpomoci pro žadatele uvedeného v Seznamu žadatelů o 
NFV „Kotlíkovou půjčku“

C) ukládá
1. Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora

a) podniknout kroky nutné k poskytnutí návratné finanční výpomoci tzv. „Kotlíkové 
půjčky“, dle bodu B)

T: 1. 4. 2021

222/16Z/21
Žádosti o změnu údajů dotace v oblasti sportu 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
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 schvaluje

1. změnu v položkách rozpočtu nemající vliv na výši a účel dotace poskytnuté a 
uskutečněné akce/činnosti/projektu v oblasti sportu v roce 2020 z rozpočtu Odboru 
školství, kultury, sportu a sociálních služeb u následujících příjemců:
a) FK Ústí nad Labem – mládež, z. s., IČ: 270 48 128, úprava rozpočtu činnosti "Podpora 
dlouhodobě preferovaného sportu – fotbal – práce s mládeží do 21 let“
b) HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM spolek, IČ: 442 27 116, úprava rozpočtu činnosti 
"Podpora dlouhodobě preferovaného sportu – hokej – práce s mládeží do 21 let“
c) Basketbalový klub Ústí nad Labem, z. s., IČ: 148 66 714, úprava rozpočtu činnosti 
"Podpora dlouhodobě preferovaného sportu – basketbal – práce s mládeží do 21 let“
d) BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N. L., a. s., IČ: 250 05 758, úprava rozpočtu činnosti 
"Podpora dlouhodobě preferovaného sportu – basketbal – částečná úhrada nákladů 
spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 2020“
e) Florbal Ústí, z. s., IČ: 014 95 615, úprava rozpočtu činnosti "Podpora dlouhodobě 
preferovaného sportu – florbal – práce
s mládeží do 21 let“
f) Florbal Ústí, z. s., IČ: 014 95 615, úprava rozpočtu činnosti "Podpora dlouhodobě 
preferovaného sportu – florbal - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a 
realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 2020“
g) SK Volejbal Ústí nad Labem z. s., IČ: 266 32 217, úprava rozpočtu činnosti "Podpora 
dlouhodobě preferovaného sportu – volejbal – částečná úhrada nákladů spojených s řízením 
a realizováním sportovní činnosti subjektu
za rok 2020“
h) SK Volejbal Ústí nad Labem z. s., IČ: 266 32 217, úprava rozpočtu činnosti "Podpora 
dlouhodobě preferovaného sportu – volejbal – práce s mládeží do 21 let“
ch) Ústecká akademie plaveckých sportů z. s., IČ: 046 10 881, úprava rozpočtu činnosti 
„Podpora individuálního sportu – plavání – částečná úhrada nákladů spojených s řízením a 
realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 2020“
i) TJ Saně Ústí, z. s., (IČ 042 65 688), úprava rozpočtu akce „Pohár Palivového kombinátu 
Ústí, s. p.“.

223/16Z/21
Zpráva o činnosti Finančního výboru ZM za rok 2020

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
 bere na vědomí

1. zprávu o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Ústí nad Labem za rok 2020

224/16Z/21
Odkoupení areálu U Lanovky 978/27 v k. ú. Klíše

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. nabytí nemovitostí v k. ú. Klíše:
a) pozemku p. č. 1514/17 o výměře 1455 m2, zastavěná plocha a nádvoří
b) stavby č. p. 978, technické vybavení, součástí pozemku p. č. 1514/17
c) pozemku p. č. 1514/18 o výměře 8128 m2, trvalý travní porost
za kupní cenu ve výši 11.000.000,- Kč od společnosti Spolek pro chemickou a hutní 
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výrobu, a.s., IČO 000 11 789, do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem

225/16Z/21
Statut sociálního fondu

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. Statut Sociálního fondu dle přílohy tohoto usnesení

Ing. Eva Outlá PhDr. Ing. Petr Nedvědický

náměstkyně primátora primátor města
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Účast v 
dotazníkovém 
průzkumu

Služby 
kotlíkového 
specialisty

Ulice, č.p. Město PSČ ano/ne ano/ne ano/ne částka v Kč

smlouva 
Kotlíkové 
dotace

čestné 
prohlášení - 
bezdlužnost

aktuální výpis z 
katastru nemovitostí

26 Pavel Horáček 29.01.2021 kotel na biomasu 200 000 Kč 2 000 Kč 30.06.2021 Habrovice 16 Ústí nad Labem 403 40 ano ano ano 107 500 Kč ano ano ano 

Předpokládaný 
termín ukončení 

projektu

Adresa nemovitosti, kde dojde k výměně kotle Kotlíkové dotace KÚ Přílohy dodané ano/ne
Pořadové 

číslo 
žádosti

Žadatel
Datum 
podání 
žádosti

Typ nového 
ekologického 
zdroje tepla

Požadovaná 
výše půjčky

Předpokládaná 
výše měsíční 

splátky

Příloha č. 1 usnesení - Seznam žadatelů o NFV Kotlíkovou půjčku_anonymizováno.pdf k usnesení č. 221/16Z/21


