
Statutární město Ústí nad Labem 

Magistrát města Ústí nad Labem 

 

 

U s n e s e n í  
 

19. (mimořádné) jednání Rady města Ústí nad Labem, 

konané dne 12. 7. 2017 

Usnesení č. 451/17 - 478/17 

 

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

451/17 

Informace o současném stavu placeného státní motorových 

vozidel na místních komunikacích s promítnutím vlivu změn, 

provedených v únoru 2017 + návrh opatření 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  
1. informace o současném stavu placeného stání motorových vozidel na veřejných 

komunikacích ve správě MSUL, p. o. s promítnutím vlivu změn provedených 

v únoru 2017 

B )  s ch va lu j e  
1. cenové podmínky placeného stání motorových vozidel na vymezených místních 

komunikacích na katastrálním území města Ústí nad Labem s platností od 

1. 9. 2017 

C) uk lád á  
1. Ing. Miroslavu Harciníkovi, řediteli MSUL, p. o. 

a) zajistit zpracování podkladů pro zadání projektu pro podání žádosti v rámci 

Operačního programu doprava, na základě Výzvy pro předkládání projektů, 

vyhlášené MD  

T: 30. 9. 2017 

 

452/17 

Rozpočtové opatření FO – účelová neinvestiční dotace ze SFŽP 

pro MO Střekov 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru MmÚ ve výši 24,75 tis. Kč takto:   

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 24,75 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. fondů – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO – poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace pro MO Střekov ve výši 24,75 tis. Kč v položce dotace pro 

MO na provoz      



453/17 

Změna účelu poskytnuté investiční dotace pro MO Severní Terasa 

 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. změnu účelu poskytnuté investiční dotace pro MO Severní Terasa ve výši 

2 500 tis. Kč z investiční akce „MO Severní Terasa – Parkoviště v ul. Šrámkova“ 

na investiční akci „MO Severní Terasa – Ústřední herní komplex na dětském hřišti 

v Centrálním parku“ 

B )  ž á dá  

1. MO Severní Terasa o vrácení poskytnuté účelové dotace ve výši 2 500 tis. Kč 

C )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení vrácené nepoužité 

účelové dotace ve výši 2 500 tis. Kč, poskytnuté MO Severní Terasa na investiční 

akci „MO Severní Terasa – Parkoviště v ul. Šrámkova“, takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ ve výši  

2 500 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM MmÚ ve výši 

2 500 tis. Kč v položce údržba a opravy místních komunikací  

(ul. Rabasova) 

 

 

 

454/17 

Žádost o výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů 

 
Rada města po projednání 

 

A )  ud ěl u j e  

1. na základě ust. čl. 4 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Labem 

č. 1/2017 výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů na základě podaných 

žádostí takto: 

a) dne 5. 8. 2017 v době od 17,00 do 22,00 hodin v lokalitě Pivovarská 1939/3 

v Ústí nad Labem, za účelem konání akce „Café Max Na ulici“ 

b) dne 9. 9. 2017 v době od 12,00 do 24,00 hodin v lokalitě Mírového náměstí Ústí 

nad Labem, v lokalitě Lidického náměstí Ústí nad Labem v lokalitě Atria Ústí 

nad Labem a v lokalitě Pivovarská 1939/3 v Ústí nad Labem za účelem konání 

akce „Barevná planeta 18. ročník“ 

c) ve dnech 26. 11. – 24. 12. 2017 vždy v době od 9,00 do 21,00 hodin v lokalitě 

Lidického náměstí Ústí nad Labem a v lokalitě Kostelního náměstí Ústí nad 

Labem za účelem konání akce „Ústecké Vánoce 2017“ 

 

 

 

 

 



455/17 

Rozpočtové opatření OHS – organizační změna 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru hospodářské správy ve výši 300 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 

300 tis. Kč v položce finanční rezerva 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy 

v celkové výši 300 tis. Kč v položce provozní výdaje  

 

 

 

456/17 

Rozpočtové opatření odboru životního prostředí - činnost 

odborného lesního hospodáře za 1. čtvrtletí 2017  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru životního prostředí ve výši 58,50 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 58,50 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, 

oddělení ochrany přírody, zemědělství, lesů, myslivosti a rybářství o částku 

58,50 tis. Kč (úhrada činnosti odborného lesního hospodáře za 1. čtvrtletí 2017 

pro Lesy ČR s. p. – Lesní správu Děčín a Lesní správu Litoměřice) 

 

 

 

457/17 

Rozpočtové opatření OIÚP k zajištění zdrojů úhrady sankce 

za správní delikt  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OIÚP ve výši 50,00 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OIÚP, oddělení GIS, o částku 

50,00 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OIÚP, oddělení přípravy 

a realizace investic, o částku 50,00 tis. Kč na úhradu sankce od ÚOHS 

 

 



458/17 

Rozpočtové opatření OSR a KT – převod FP v rámci projektu 

„APPEACE – War Places/Peace Citizens“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje a kanceláře tajemníka v celkové 

výši 222,28 tis. Kč – převod FP v rámci projektu APPEACE-War Places / Peace 

Citizens", takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 222,28 tis. Kč v položce ostatní 

přijaté transfery – neinvestiční  

b) zvýšení neivestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka v celkové 

výši 222,28 tis. Kč takto: 

- 146,71 tis.  Kč  v položce mzdové prostředky  

- 75,57 tis. Kč  v položce povinné pojistné 

 

 

459/17 

Zapojení města do příprav projektu CURES – Co-producing 

Urban Resilience and Environmental Quality for Sustainable 

Cities 

 
Rada města po projednání 

 

A) v ys lo vu j e  
1. zájem města Ústí nad Labem účastnit se řešení projektu mezinárodního projektu 

„CURES – Co-producing Urban Resilience and Environmental Quality for 

Sustainable Cities“ 

B) uk lád á  

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

a) podepsat podpůrný dokument dle přílohy č. 3 tohoto materiálu 

T: 20. 7. 2017 

 

 

460/17 

Smlouva o spolupráci (Do práce na kole 2017) 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. uzavření „Smlouvy o spolupráci“, která smluvně zabezpečuje spolupráci smluvních 

stran při realizaci celorepublikové kampaně „Do práce na kole 2017“ 
 

 



461/17 

Prodej části pozemku p. č. 5084/1 v k. ú. Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s prodejem části pozemku p. č. 5084/1 o výměře cca 161 m
2
 z celkové výměry 

181 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem společnosti Veterinární klinika Mi-Vet, s. r. o., 

Pod Hůrkou 3025/1a, 400 11 Ústí nad Labem, IČ 61537276 za těchto podmínek: 

a) kupní cena ve výši 1.660,- 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) součástí prodeje nesmí být ta část pozemku, na níž je umístěna stavba 

komunikace (chodník) ul. Na Návsi a musí zůstat volný manipulační pás pro 

potřeby správce komunikace o min. šíři 1 m podél komunikace 

e) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti včetně nákladů na 

geometrický plán 

B )  uk lád á  

1. Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky 

a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad 

Labem 

T: 2017  

 

 

462/17 

Záměr prodeje pozemku p. č. 19/2 v k. ú. Valtířov nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. záměr prodeje pozemku p. č. 19/2 o výměře 11 m
2
 v k. ú. Valtířov nad Labem 

za těchto podmínek: 

a) prodejní cena ve výši min. 300,- Kč/m
2
 

b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy 

c) funkční využití předmětných pozemků musí být v souladu s platnou ÚPD 

d) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti 

e) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad 

Labem od Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem 

 

 

 

 

 

 



463/17 

Záměr prodeje pozemků v k. ú. Předlice 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. záměr prodeje pozemku p. č. 1020/6 o výměře 332 m
2
 a částí pozemků p. č. 1020/1 

o výměře cca 14.500 m
2
 z celkové výměry 51642 m

2
 a p. č. 1021/2 o výměře 

cca 850 m
2
 z celkové výměry 1823 m

2
, vše v k. ú. Předlice za těchto podmínek: 

a) prodejní cena ve výši min. 6.800.000,- Kč 

b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy 

c) funkční využití předmětných pozemků musí být v souladu s platnou ÚPD 

d) nabyvatel zajistí příjezd k pozemkům v majetku statutárního města Ústí nad 

Labem pro jejich údržbu a budoucí využití 

e) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem nemovitostí včetně geometrických 

plánů a se zřízením případných věcných břemen 

f) složení kauce ve výši 680.000,- Kč na účet statutárního města Ústí nad Labem 

do ukončení termínu přijímání žádostí zveřejněného na úřední desce s tím, že 

výše kauce bude zálohou na kupní cenu 

g) účastník bere na vědomí, že v případě nebude-li prodej realizován odstoupením 

od záměru účastníkem, propadne kauce v celé výši ve prospěch města 

h) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad 

Labem od Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem 

i) pro případ záměru přeprodeje uvedených pozemků třetí osobě bez investičního 

zásahu ze strany prodávajícího, sjednají kupující a prodávající v kupní smlouvě 

předkupní právo ve prospěch prodávajícího dle ust. § 2140 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších právních předpisů, a to 

za cenu původního prodeje 

 

 

 

464/17 

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 3982 v k. ú. Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 3982 o výměře 1 m
2
 z celkové výměry 805 m

2
 

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

a) nájemné ve výši min. 1.500,- Kč/rok 

b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců 

c) využití předmětné části pozemku – umístění poštovní schrány 

d) Česká pošta s. p. musí v souladu se stavebním zákonem, v případě stavebních 

úprav, popř. zemních prací, požádat správce sítí o vyjádření 

e) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad 

Labem od Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem 

 



465/17 

Záměr pachtu pozemků v k. ú. Hrbovice – zemědělské využití 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. záměr pachtu pozemku p. č. 301/1 o výměře 12 954 m
2
 a části pozemku 

p. č. 301/20 o výměře cca 2 000 m
2
 v k. ú. Hrbovice za účelem zemědělského 

využití (sečení trávy, chov koní apod.) za těchto podmínek: 

a) pachtovné ve výši min. 2.000,- Kč/ha/rok  

b) zemědělský pacht dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

c) seč dvakrát do roka s vyklizením posekané travní hmoty 

 

 

466/17 

Záměr prodeje části pozemku p. č. 244/1 v k. ú. Habrovice 

 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 244/1 o výměře cca 66 m
2
 v k. ú. Habrovice  

 

 

 

467/17 

Záměr prodeje části pozemku p. č. 355 v k. ú. Svádov 

 
Rada města po projednání 

 

A )  rev oku j e  

1. usnesení RM č. 519/11 ze dne 8. 9. 2011 v úplném znění 

B )  s ch va lu j e  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 355 o výměře cca 140 m
2
 vč. stavby nezapsané 

v katastru nemovitostí, vše v k. ú. Svádov, za těchto podmínek: 

a) kupní cena ve výši min. 100,- Kč/m
2
 

b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy 

c) bezdlužnost žadatelů vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem 

d) nabyvatelé uhradí náklady spojené s převodem 

e) nabyvatelé berou na vědomí, že součástí prodávaného pozemku je staticky 

narušená stavba nezapsaná do katastru nemovitostí  

f) nabyvatelé nebudou požadovat po prodávajícím odstranění staticky narušené 

stavby či finanční kompenzaci za její odstranění 

 

 

 



468/17 

Záměr prodeje objektu Matiční č. p. 184 v k. ú. Krásné Březno 

 
Rada města po projednání 

 

A )  rev oku j e  

1. usnesení RM č. 300/13 ze dne 4. 7. 2013 v úplném znění 

B )  s ch va lu j e  

1. záměr prodeje objektu č. p. 184 včetně pozemku p. č. 119/1 o výměře 182 m
2
         

v k. ú. Krásné Březno za těchto podmínek: 

a) kupní cena ve výši min. 400.000,- Kč 

b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy 

c) složení kauce ve výši 40.000,- Kč, která bude zálohou na kupní cenu 

d) nabyvatelé uhradí náklady spojené s převodem  

e) bezdlužnost žadatelů vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem 

 

 

 

469/17 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce vodního díla „Ústí nad Labem 

– Strážky kanalizace a přepojení ČOV Habrovice na kanalizační 

síť města Ústí n. L.“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce vodního díla „Ústí nad Labem – 

Strážky kanalizace a přepojení ČOV Habrovice na kanalizační síť města 

Ústí n. L.“, kterým se součástí výpůjčky stávají osazené domovní čerpací stanice, 

které jsou součástí tlakové kanalizace ve Strážkách 

 

 

470/17 

Jmenování ředitelky Jeslí města Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizace 

 
Rada města po projednání 

 

A) b ere  n a  v ědo mí  
1. doporučení komise pro výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa 

ředitele Jeslí města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace ze dne 12. 7. 2017 

B) j men u je    
1. Mgr. Jiřinu Konířovou 

a) na vedoucí pracovní místo ředitelky Jeslí města Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizace, s účinností od 1. 8. 2017  

 



C) s t ano v í  
1. Mgr. Jiřině Konířové, ředitelce Jeslí města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 

a) plat s účinností od 1. 8. 2017 (platový výměr č. 54/2017) 

 

 

471/17 

Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelové neinvestiční 

dotace pro MŠ Stříbrníky, příspěvkovou organizaci 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

302,97 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z MŠMT v oblasti 

prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu 

a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 302,97 tis. Kč v položce Účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelové neinvestiční dotace, v rámci Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání (Výzvy 02_16_022 – Šablony pro MŠ a ZŠ I.), 

Mateřské škole Stříbrníky, Ústí nad Labem, Stříbrnická 3032/6, příspěvkové 

organizaci ve výši 302,97 tis. Kč  

 

 

472/17 

Jmenování členů dozorčí rady Zoologické zahrady Ústí nad 

Labem, příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. odstoupení Mgr. Tomáše Krause, narozen xx. xx. xxxx, bytem xx xxxxxxx xxx/x, 

xxxxxx z funkce člena dozorčí rady Zoologické zahrady Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizace 

2. odstoupení MVDr. Václava Poživila, narozen xx. xx. xxxx, bytem x xxxx xxx/x, 

xxxx xxx xxxxx z funkce člena dozorčí rady Zoologické zahrady Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizace 

3. odstoupení Bc. Martina Maty, MBA, narozen xx. xx. xxxx, bytem xxxxxxx 

xxxx/xx, xxxx xxx xxxxx z funkce člena dozorčí rady Zoologické zahrady Ústí nad 

Labem, příspěvkové organizace 

4. odstoupení Yvety Tomkové, narozena xx. xx. xxxx, bytem xxxxxxx xxx, xxxx xxx 

xxxxx z funkce člena dozorčí rady Zoologické zahrady Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizace 

 



 

B) o dv o lá vá  s účinností k 31. 7. 2017 

1. Ing. Bořka Voráče, narozen x. xx. xxxx, bytem xxxxxxxx xxx, xxxx xxx xxxxx-

xxxxxx 

a) z funkce člena dozorčí rady Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizace 

C )  j men u je  s účinností od 1. 8. 2017 

1 .  členy dozorčí rady Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 

takto: 

a) Roman Řehák, narozen xx. xx. xxxx, bytem xxxxx xxx xxxx xx, xxxxx 

xxxxxxxx  

b) František Šubík, narozen xx. xx. xxxx, bytem x xxxxx x, xxxx xxx  xxxxx  

c) PaedDr. Petr Brázda, narozen xx. xx. xxxx, bytem xx. xxxxxxx xxx/x, xxxx xxx  

xxxxx  

c) PaedDr. Jan Eichler, narozen xx. xx. xxxx, bytem xxxxxx x, xxxx xxx  xxxxx  

d) Lukáš Konečný, narozen xx. xx. xxxx, bytem xxxxxxxxx xx/x, xxxx xxx  xxxxx  

 
 

473/17 

Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelové neinvestiční 

dotace z MK ČR pro Činoherní studio města Ústí nad Labem, 

p. o. 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

2 200 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z MK ČR takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 2 200 tis. Kč v položce Účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelové neinvestiční dotace Činohernímu studiu města Ústí 

nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 2 200 tis. Kč v rámci „Programu 

státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů 

a pěveckých sborů“ na realizaci projektu „Vlastní umělecká činnost v roce 

2017“ 

 

474/17 

Dotační program města Ústí nad Labem na podporu sociálních 

služeb a služeb blízkých službám sociálním 2018 

 
Rada města po projednání 

  

A )  s ch va lu j e  

1. vyhlášení Dotačního programu města Ústí nad Labem na podporu sociálních služeb 

a služeb blízkých službám sociálním 2018 a možnost získání finanční podpory 

 



 

2. „Dotační program města Ústí nad Labem na podporu sociálních služeba služeb 

blízkých službám sociálním 2018“ v předloženém znění dle přílohy č. 1 důvodové 

zprávy 

3. vzor „Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních 

služeb“ dle přílohy usnesení č. 1 

4. vzor „Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu činností 

v oblasti podpory rodiny“ dle přílohy usnesení č. 2 

5. vzor „Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu činností 

v oblasti aktivit svépomocného charakteru“ dle přílohy usnesení č. 3 

6. „Hodnotící formulář“ pro zhodnocení projektových žádostí v předloženém znění 

dle přílohy č. 2 důvodové zprávy  

7. návrh výzvy na vyhlášení dotačního řízení na rok 2018 v předloženém znění dle 

přílohy č. 3 důvodové zprávy 

 

 

 

475/17 

Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města 

Ústí nad Labem v roce 2017 „Mimořádné žádosti o dotace“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 

určených na oblast sportu „Mimořádné žádosti o dotace – Podpora sportovních 

aktivit handicapovaných sportovců“ a následné uzavření smluv s jednotlivými 

subjekty takto:  

a) Beberová Hájková Miroslava (nar. xx. x. xxxx) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „Celoroční sportovní činnost zdravotně postižené dcery 

Elišky Hájkové, nar. xx. xx. xxxx“ ve výši 15.000,- Kč  

2. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 

určených na oblast sportu „Mimořádné žádosti o dotace – Plošná podpora 

sportovních klubů a jednot spojených se sportovní činností v případě mimořádných 

akcí a událostí v průběhu kalendářního roku“ a následné uzavření smluv 

s jednotlivými subjekty takto:  

a) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl házená p. s. (IČ 057 86 428) na částečnou 

úhradu nákladů spojených s akcí „2. liga muži SVČ“ ve výši 36.000,- Kč 

b) Český svaz parkouru, z. s. (IČ 018 71 633) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Parkour Battle The VOLTZ Workshop“ ve výši 40.000,- Kč 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.usti-nad-labem.cz/files/rm-zm/rm_19-17_474-17.pdf
http://www.usti-nad-labem.cz/files/rm-zm/rm_19-17_474-17.pdf
http://www.usti-nad-labem.cz/files/rm-zm/rm_19-17_474-17.pdf


476/17 

Poskytnutí dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 

2017  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 

určených na dotační program Fondu Rady města Ústí nad Labem a následné 

uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:  

a) CZECHBLUES o. s., (IČ 270 52 605) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Střekovské hudební léto“ ve výši 45.000,- Kč 

 

 

477/17 

Poskytnutí dotace z Programu pro seniory z rozpočtu statutárního 

města Ústí nad Labem v roce 2017 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 

určených na dotační Program pro seniory z rozpočtu statutárního města Ústí nad 

Labem a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:  

a) Svaz tělesně postižených v ČR, z. s., okresní organizace v Ústí nad Labem 

(IČ 442 25 466) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Jarní rej, 

Vánoční posezení, předčasný Silvestr“ ve výši 12.950,- Kč 

b) Prosapia, z. ú., (IČ 694 11 239) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Terapeutická zahrada“ ve výši 17.800,- Kč 

B )  n es ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 

určených na dotační Program pro seniory z rozpočtu statutárního města Ústí nad 

Labem a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto: 

a) Drug – Out Klub,z. s., (IČ 445 54 559) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s projektem „Společně to zvládneme“ ve výši 19.600,- Kč 

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 l ád á  

1. Ing. Martinu Kohlovi, vedoucímu OKSS 

a) rozeslat vyrozumění dle bodu B) tohoto usnesení 

 

 

 

 

 



478/17 

Program pro poskytování dotace pro oblast OCHRANY 

OBYVATEL A LIKVIDACÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 

z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem – změna zadávací 

dokumentace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. program pro poskytování dotace pro oblast OCHRANY OBYVATEL 

A LIKVIDACÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ z rozpočtu statutárního města Ústí 

nad Labem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                 MUDr. Jiří Madar                Ing. Věra Nechybová 

    náměstek primátorky                                               primátorka města 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


