
Statutární město Ústí nad Labem 

Magistrát města Ústí nad Labem  

 

 

U s n e s e n í 
 

20. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem 

konaného dne 21. 6. 2017 

č. 437/2017 – 452/2017 

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

437/17 

Plnění usnesení 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o plnění usnesení ZM 

 

 

438/17 

Rozpočtové opatření finančního odboru – proúčtování daně 

z příjmů města 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru na proúčtování daně z příjmů právnických 

osob za město Ústí nad Labem za zdaňovací období 2016 ve výši 79 826,22 tis. Kč 

takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 1 o částku 79 826,22 tis. Kč v položce daň 

z příjmů právnických osob za obec 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 

79 826,22 tis. Kč v položce daň z příjmů právnických osob 

 

 

439/17 

Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí 

nad Labem za rok 2016 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  z j i š ťu j e ,  ž e  

1. hospodaření statutárního města Ústí nad Labem skončilo za rok 2016 přebytkem 

takto: 

a) celkové příjmy města ve výši 1 911 551,14 tis. Kč 



b) celkové výdaje města ve výši 1 532 719,34 tis. Kč 

c) vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši 378 831,80 tis. Kč vyrovnává oblast 

financování 

2. hospodaření Magistrátu města Ústí nad Labem skončilo za rok 2016 přebytkem 

takto: 

a) celkové příjmy MmÚ ve výši 1 839 225,17 tis. Kč 

b) celkové výdaje MmÚ ve výši 1 466 957,05 tis. Kč 

z toho: převody mezi statutárním městem a jeho městskými obvody – 

konsolidace ve výši 121 964,56 tis. Kč (dotace z prostředků MmÚ) 

c) vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši 372 268,12 tis. Kč vyrovnává oblast 

financování 

3. celkový výsledek hospodaření vytvořený v hlavní činnosti MmÚ v roce 2016 činí 

364 117 049,45 Kč, z toho k 10. 5. 2017 (po jednání ZM a RM) do rozpočtu roku 

2017 činí volné zdroje 125 451,67 tis. Kč viz. příloha usnesení č. 1 

4. výsledek hospodaření z vedlejší hospodářské činnosti dle účetnictví MmÚ za rok 

2016 činí 10 739 425,51 Kč 

B )  b ere  n a  v ědo mí  

1. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města Ústí nad Labem,    

IČ: 00081531 za rok 2016 provedenou Krajským úřadem Ústeckého kraje  

2. údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů statutárního města Ústí nad Labem – 

Magistrát za rok 2016 a vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, 

rozpočtu kraje a městským obvodům 

C )  s ch va lu j e  

1. závěrečný účet s celoročním hospodařením za rok 2016 s výhradou týkající se chyb 

a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření 

statutárního města Ústí nad Labem za rok 2016 

2. přijatá opatření k odstranění chyb a nedostatků dle Zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření statutárního města Ústí nad Labem za rok 2016 uvedená v části 

12. důvodové zprávy - „Přezkoumání hospodaření statutárního města Ústí nad 

Labem za rok 2016“, bod 2. 

3. použití výsledku hospodaření vytvořeného v roce 2016 v celkové výši 

145 975,02 tis. Kč k posílení výdajové části rozpočtu dle následujícího bodu 4. 

4. rozpočtové opatření v celkové výši 145 975,02 tis. Kč takto: 

a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ - zapojení volných prostředků ve výši 

125 451,67 tis. Kč 

b) zapojení volných prostředků z VHČ do příjmové části rozpočtu, tř. 4 ve výši 

20 523,35 tis. Kč v položce převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO MmÚ ve výši 

4 180,42 tis. Kč v položce finanční rezerva 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO MmÚ v celkové výši 

12 000 tis. Kč v položce dotace pro MO na provoz takto: 

- MO město   3 000 tis. Kč 

- MO Severní Terasa  3 000 tis. Kč 

- MO Neštěmice  3 000 tis. Kč  

- MO Střekov   3 000 tis. Kč 

e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM MmÚ ve výši 

15 000 tis. Kč v položce údržba a opravy místních komunikací 

f) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ MmÚ, odd. provozně 

technické ve výši 18 000 tis. Kč v položce oprava a údržba 

 



g) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSR, oddělení projektů a dotací 

ve výši 30 794,60 tis. Kč na úhradu odvodu a na úhradu souvisejícího penále za 

porušení rozpočtové kázně (inv. akce Revitalizace Domu kultury – část C, D) 

h) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO MmÚ, sk. č. 03 Investiční 

rezerva ve výši 10 000 tis. Kč na inv. akci EOS 

i) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu ODM MmÚ, sk. č. 01 na inv. akci 

„Rozvoj areálu Corso a areálu Větruše - PD“ ve výši 2 000 tis. Kč 

j) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP MmÚ, sk. č. 03 na inv. akci 

„Rekonstrukce budovy MmÚ - přepážkové centrum“ ve výši 20 000 tis. Kč 

k) zvýšení rozpočtu tř. 8 – financování ve výši 20 000 tis. Kč v položce splátky 

úvěru u KB a. s. (předčasná splátka) 

l) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ ve výši 2 000 tis. Kč 

v položce Severočeské divadlo s. r. o. (na opravy) 

m) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Městské 

služby ve výši 2 000 tis. Kč (hřbitovní kaple v Krásném Březně) 

n) poskytnutí účelové investiční dotace pro MO Neštěmice ve výši 10 000 tis. Kč 

na akci „Rekonstrukce fotbalového hřiště TJ Mojžíř“ 

5. finanční vypořádání města Ústí nad Labem za rok 2016 dle přílohy usnesení č. 1 

D )  s ch va lu j e  

1. účetní závěrku statutárního města Ústí nad Labem za rok 2016 dle přílohy č. 1a) až 

1e) důvodové zprávy s tím, že účetní výsledek hospodaření k 31. 12. 2016 ve výši 

35 383 120,56 Kč bude zúčtován na účet 432 – výsledek hospodaření 

předcházejících účetních období 

 

 

440/17 

Informační materiál o finančních postizích v oblasti projektů 

financovaných z dotací  

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A) b ere  n a  v ědo mí  
1. informaci o aktuálním stavu finančních postihů a hrozeb finančních postihů 

za projekty dotované z fondů Evropské unie 

 

 

441/17 

Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015 - 2020 Prioritní cíl 

1. 1. „Zajistit přiměřený urbánní rozvoj“ 

 
Zastupitelstvo města po projednání  

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. stav části veřejných prostranství na území statutárního města  

2. nutnost realizovat naplňování Strategie rozvoje města Ústí nad Labem             

2015-2020 s prioritním cílem 1. 1. „Zajistit přiměřený urbánní rozvoj“ a tím přispět 

k naplnění hlavního cíle „Zlepšení image a atraktivity města“ 

http://www.usti-nad-labem.cz/files/rm-zm/zm_20-17_439-17.pdf


B )  uk lád á  

1. Radě města 

a) zřídit komisi Rady města pro urbánní rozvoj s cílem naplnění Strategie města 

bod 1.1 „Zajistit přiměřený urbánní rozvoj“ 

T: 20. 9. 2017 

b) informovat ZM o činnosti komise 
T: 2x ročně 

 

442/17 

Úplatné nabytí pozemku p. č. 834/27 v k. ú. Brná nad Labem 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. úplatné nabytí pozemku p. č. 834/27 o výměře 79 m
2
 v k. ú. Brná nad Labem 

formou odkoupení za částku 10.000,- Kč 

 

 

443/17 

Předkupní právo ke stavbě č. e. 9577 v k. ú. Ústí nad Labem 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. využití předkupního práva statutárního města Ústí nad Labem jako vlastníka 

pozemku p. č. 3895/12 o výměře 31 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem k odkoupení stavby 

č. e. 9577 zapsané na LV 11044 za kupní cenu ve výši 50.000,- Kč od paní 

Dagmary Greifové, bytem xxxxxxxx xxx/x, xxx xx xxxx xxx xxxxx 

 

 

444/17 

Převod částí pozemků v k. ú. Ústí nad Labem formou prodeje 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. převod 

- části pozemku p. č. 2520/9 o výměře cca 19 m
2 

v k. ú. Ústí nad Labem 

- části pozemku p. č. 2520/36 o výměře cca 12 m
2 

v k. ú. Ústí nad Labem 

- části pozemku p. č. 2520/39 o výměře cca 3 m
2 

v k. ú. Ústí nad Labem 

formou prodeje společnosti UDES a.s., IČ 273 43 456 za těchto podmínek: 

a) kupní cena ve výši 6.000,- Kč/m
2 

bez DPH 

b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy 

c) bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní s termínem kolaudace stavby 

nejpozději do 5 let po uzavření této smlouvy 

d) kupní smlouva bude uzavřena po kolaudaci stavby 



e) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem 

f) využití musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad Labem 

 

 

445/17 

Poskytnutí dotace Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 

Labem v roce 2017 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

     

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotace z rozpočtu odboru kultury, sportu a sociálních služeb, určeného 

na oblast kultury v roce 2017 pro Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 

Labem (IČ 44555601), v celkové výši 200 tis. Kč a následné uzavření smlouvy 

o poskytnutí dotace jejíž účelem je částečná úhrada nákladů na projekt „Podpora 

aktivit UJEP významných pro město Ústí nad Labem v roce 2017“ takto: 

a) Akce Vědecké knihovny UJEP ve výši 50 tis. Kč  

b) Naučný botanický park ve výši 100 tis. Kč 

c) Terénní práce s vyhodnocením – pravidelné kontroly nádob na biologicky 

rozložitelný odpad (tzv. BRKO) ve výši 25 tis. Kč  

d) Zmapování reklamy v definovaných oblastech města (v rámci projektu Kultivace 

reklamy) ve výši 25 tis. Kč 

 

 

446/17 

Oprava usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Labem č. 425/17 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  up ravu j e  

1. v usnesení ZM č. 425/17 v bodě B) l. b) název projektu „Sociálně aktivizační 

služby pro sluchově postižené Ústí nad Labem“ na název „Odborné sociální 

poradenství pro sluchově postižené Ústí nad Labem“ 

 

 

447/17 

Týdny pro duševní zdraví v roce 2017 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotace ve výši 130 000,- Kč na kulturně humanitární akci „Týdny pro 

duševní zdraví v roce 2017“ organizátorovi akce Fokus Labe, z.s. IČ: 44226586, se 

sídlem Stroupežnického 1372/9, Ústí nad Labem a následné uzavření smlouvy 

 

http://www.usti-nad-labem.cz/files/rm-zm/zm_20-17_445-17.pdf
http://www.usti-nad-labem.cz/files/rm-zm/zm_20-17_445-17.pdf


448/17 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci mezi Statutárním městem 

Ústí nad Labem a Tempo Team Prague s. r. o. – Mattoni 

½ Maraton Ústí nad Labem 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření Dodatku č. 1 „Smlouvy o spolupořadatelství při zajištění organizace 

Mattoni ½ Maraton Ústí nad Labem 2016“ ve výši 600 tis. Kč 

 

 

449/17 

Poskytnutí zápůjčky – Basketbalový klub Ústí nad Labem z. s. 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí bezúročné zápůjčky Basketbalovému klubu Ústí nad Labem z. s.,  

IČ: 148 66 714, na zajištění předfinancování přeshraničního projektu  

SN - CZ 2020 – „Basketball als Brücke für die Jugend in der Euroregion Elbe/Labe 

– Basketbal jako most pro mládež v Euroregionu Elbe/Labe“ ve výši 1 500 tis. Kč 

se splatností do 31. 12. 2018 

 

 

450/17 

Dodatky k zřizovacím listinám příspěvkových organizací 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. znění dodatku č. 3 zřizovací listiny Základní školy Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, 

příspěvkové organizace, kterým se mění výměra pozemků v k. ú. Ústí nad Labem 

svěřených do hospodaření takto: 

a) pozemek p. č. 4949/480 z výměry 9 457 m
2
 na výměru 8 069 m

2
 

b) pozemek p. č. 4949/481 z výměry 104 m
2
 na výměru 79 m

2
 

2. znění dodatku č. 3 zřizovací listiny Základní školy Ústí nad Labem, 

Pod Vodojemem 323/3A, příspěvkové organizace, kterým se svěřuje 

do hospodaření pozemek p. č. 116/3 o výměře 142 m
2
 v k. ú. Všebořice 

3. znění dodatku č. 5 zřizovací listiny Základní školy Ústí nad Labem, 

E. Krásnohorské 3084/8, příspěvkové organizace, kterým se upravuje název sídla 

příspěvkové organizace 

4. znění dodatku č. 3 zřizovací listiny Mateřské školy Sluníčko, Ústí nad Labem, 

J. Jabůrkové 601/1, příspěvkové organizace, kterým se upravuje název sídla 

příspěvkové organizace 

 



5. znění dodatku č. 7 zřizovací listiny Kulturního střediska města Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizace, kterým se svěřuje k hospodaření pozemek p. č. 1826/2 

o výměře 2.607 m
2
 k. ú. Ústí nad Labem 

 

 

451/17 

Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Zoologické zahrady Ústí nad 

Labem, p. o.  

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A) s ch va lu j e  s účinností od 1. 7. 2017 

1. znění dodatku č. 1 zřizovací listiny Zoologické zahrady Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizace, kterým se vyjímá z hospodaření příspěvkové organizace 

stavba veřejného osvětlení v areálu zoologické zahrady v celkové hodnotě 

254 110,-Kč 

 

 

452/17 

Odklon věže kostela Nanebevzetí Panny Marie 

 
Zastupitelstvo města po projednání  

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. projektovou fichi akčního plánu č. 38 

B )  uk lád á  

1. Radě města 

a) zajistit návrh řešení Hlavním architektem  

T: 30. 11. 2017  

b) zajistit realizaci    

T: 31. 6. 2018  

2. Ing. Jiřímu Machovi, předkladateli materiálu  

a) zajistit projednání návrhu řešení s Národním památkovým ústavem a s majitelem 

kostela Nanebevzetí panny Marie 

      T: 31. 12. 2017  

b) požádat OC Forum o finanční spoluúčast. Náklady jsou očekávány v řádech 

několika desítek tisíc Kč         

T: 31. 1. 2018 

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Madar                                             Ing. Věra Nechybová 

         náměstek primátorky                                             primátorka města 

 


