
U s n e s e n í

z 20. zasedání zastupitelstva města Ústí nad Labem,
dne 28. 6. 2021

Usnesení č. 277/20Z/21 - 289/20Z/21

277/20Z/21
Poskytnutí peněžního daru v souvislosti s živelní pohromou

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. poskytnutí neinvestičního peněžního daru v souvislosti s živelní pohromou ze dne 24. 6. 
2021 pro:

a) město Břeclav, IČ: 00283061, nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav ve výši 300 tis. 
Kč
b) město Hodonín, IČ: 00284891, Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín ve výši 300 tis. 
Kč
c) město Kryry, IČ: 00265080, Hlavní 1, 439 81 Kryry ve výši 900 tis. Kč

2. rozpočtové opatření finančního odboru a kanceláře primátora v celkové výši 1 500 tis. 
Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 1 500 tis. Kč v položce 
Finanční rezerva
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KP o celkovou částku 1 500 tis. Kč v 
položce Provozní výdaje na poskytnutí neinvestičního peněžního daru těmto subjektům:
- město Břeclav, IČ: 00283061, nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav ve výši 300 tis. 
Kč
- město Hodonín, IČ: 00284891, Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín ve výši 300 tis. 
Kč
- město Kryry, IČ: 00265080, Hlavní 1, 439 81 Kryry ve výši 900 tis. Kč

278/20Z/21
Dodatek č. 2 zřizovací listiny Muzea města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. změnu zřizovací listiny Muzea města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, formou 
dodatku č. 2 ke zřizovací listině, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, kterým bude 
této příspěvkové organizaci svěřen k hospodaření následující nemovitý majetek v k. ú. 
Klíše:
a) p. p. č. 1514/17 o výměře 1 455 m2, zastavěná plocha a nádvoří vč. stavby č. p. 978 
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technická vybavenost
b) p. p. č. 1514/18 o výměře 8 128 m2, trvalý travní porost

279/20Z/21
Rozpočtové opatření FO – proúčtování daně z příjmů právnických osob za obec

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření finančního odboru na proúčtování daně z příjmů právnických osob 
za město Ústí nad Labem za zdaňovací období r. 2020 ve výši 86 937,92 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 1 o částku 86 937,92 tis. Kč v položce Daň z příjmů 
právnických osob za obec
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 86 937,92 tis. Kč v položce 
Daně (daň z příjmů právnických osob)

280/20Z/21
Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 
2020 

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

1. hospodaření statutárního města Ústí nad Labem skončilo za rok 2020 přebytkem takto:
a) celkové příjmy města po konsolidaci ve výši 2 444 428,02 tis. Kč
b) celkové výdaje města po konsolidaci ve výši 2 307 460,68 tis. Kč
c) saldo příjmů a výdajů ve výši 136 967,34 tis. Kč

2. hospodaření Magistrátu města Ústí nad Labem skončilo za rok 2020 přebytkem takto:
a) celkové příjmy MmÚ ve výši 2 370 739,50 tis. Kč
b) celkové výdaje MmÚ ve výši 2 229 627,14 tis. Kč
z toho: převody mezi statutárním městem a jeho městskými obvody – konsolidace ve výši 
152 291 tis. Kč (dotace z prostředků MmÚ)
c) saldo příjmů a výdajů ve výši 141 112,36 tis. Kč

3. nerozdělený výsledek hospodaření z hlavní činnosti za rok 2020 – volné zdroje k 
zapojení do rozpočtu r. 2021 činí 10 047 941,23 Kč viz příloha usnesení č. 1

4. výsledek hospodaření z vedlejší hospodářské činnosti za rok 2020 dle Výkazu zisku a 
ztráty za MmÚ činí 6 776 129,88 Kč

5. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města Ústí nad Labem za rok 
2020, se závěrem, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky 
kromě chyb a nedostatků uvedených v textu této zprávy v části C bod II., odstraněných v 
průběhu přezkoumání viz bod 14. důvodové zprávy

6. údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů statutárního města Ústí nad Labem – Magistrát 
za rok 2020 a vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje, 
městským obvodům a hospodaření příspěvkových organizací

B) schvaluje
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1. závěrečný účet s celoročním hospodařením statutárního města Ústí nad Labem za rok 
2020 bez výhrad

2. finanční vypořádání statutárního města Ústí nad Labem za rok 2020 dle přílohy usnesení 
č. 1

3. rozpočtové opatření ve výši 10 047,94 tis. Kč takto:
a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ - zapojení volných prostředků ve výši 10 
047,94 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 10 047,94 tis. Kč v položce 
Finanční rezerva

4. účetní závěrku statutárního města Ústí nad Labem za rok 2020 dle Příloh
č. 1a) až 1e) bodu 13. důvodové zprávy s tím, že účetní výsledek hospodaření vytvořený k 
31.12.2020 ve výši 129 520 060,82 Kč zůstane nerozdělen na účtu 432 – výsledek 
hospodaření předcházejících účetních období

281/20Z/21
Dodatek č. 1 k zřizovací listině Domova pro seniory Dobětice

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje s účinností od 1. 1. 2022

1. změnu zřizovací listiny Domova pro seniory Dobětice, příspěvkové organizace, formou 
dodatku č. 1 ke zřizovací listině, ve znění dle přílohy č. 2 důvodové zprávy

282/20Z/21
Uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční 
výpomoci – Kotlíkové půjčky č. SML1024138

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci 
– Kotlíkové půjčky č. SML1024138

283/20Z/21
Poskytnutí dotací v oblasti sportu 2021 - Mimořádné žádosti o dotace

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury, sportu a sociálních 
služeb (OŠKS) určených na oblast sportu „Mimořádné žádosti o dotaci – Podpora 
sportovních klubů a jednot na pokrytí zvýšených provozních výdajů a částečná úhrada 
nájmů a energií sportovních klubů a jednot“ a následné uzavření smluv s jednotlivými 
subjekty takto:
a) Ústecká akademie plaveckých sportů z. s., IČ: 046 10 881 na „Úhrada zvýšených 
nákladů za pronájem haly Klíše“
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ve výši 400.000,- Kč
b) Městský plavecký klub Ústí nad Labem z. s., IČ: 266 47 567 na „Úhrada zvýšených 
nákladů za pronájem haly Klíše“
ve výši 150.000,- Kč
c) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl plavání p. s., IČ: 057 81 191 na „Úhrada 
zvýšených nákladů za pronájem PA Klíše
v roce 2021“ ve výši 150.000,- Kč
d) Athletic Club Ústí nad Labem z. s., IČ: 270 43 584 na „Částečné pokrytí nákladů AC 
Ústí nad Labem na Městském stadionu 2021“ ve výši 120.000,- Kč
e) USK PROVOD z. s., IČ: 183 81 375 na „Pokrytí zvýšených provozních nákladů na 
Městském stadionu v roce 2021“ ve výši 105.000,- Kč

284/20Z/21
Rozpočtové opatření OMOSRI - poskytnutí finančních prostředků Fakultní základní 
škole Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvkové organizaci, na 
předfinancování a realizaci projektu SFŽP „Přeměna školní zahrady v přírodní 
zahradu“ 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 320,74 tis. Kč a uzavřením Smlouvy o 
poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi zřizovatelem statutárním městem Ústí nad 
Labem a Fakultní základní školou Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvkovou 
organizací

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 377,34 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací o částku 377,34 tis. Kč, v položce Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, 
DDM
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací - poskytnutí návratné finanční výpomoci Fakultní základní škole 
Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvkové organizaci, ve výši 320,74 tis. Kč, na 
předfinancování investičních a neinvestičních nákladů souvisejících s projektem „Přeměna 
školní zahrady v přírodní zahradu ve Fakultní ZŠ Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, p. 
o.,“ který je realizován v rámci výzvy Národního programu životního prostředí (NPŽP 
7/2019)
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz Fakultní základní 
škole Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvkové organizaci, maximálně ve výši 
56,60 tis. Kč, jako spoluúčast zřizovatele na projektu „Přeměna školní zahrady v přírodní 
zahradu ve Fakultní ZŠ Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, p. o.“

285/20Z/21
Zpráva o činnosti kontrolního výboru ZM

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
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 bere na vědomí

1. zprávu o činnosti kontrolního výboru za období 02 - 05/2021

286/20Z/21
Zpráva o činnosti Finančního výboru ZM za I. pololetí roku 2021

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
 bere na vědomí

1. zprávu o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Ústí nad Labem za I. pololetí 
roku 2021

287/20Z/21
Smlouva o zřízení věcného práva stavby - PADOK Sampi, s.r.o.

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

1. že věcné právo stavby podle smlouvy o zřízení věcného práva stavby uzavřené dne 2. 10. 
2018 na základě usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Labem č. 511/18 ze dne 25. 4. 2018 
se společností PADOK Sampi s.r.o., IČO:06638074 nevzniklo

B) považuje

1. uzavření smlouvy dle bodu A) tohoto usnesení za absolutně neplatné právní jednání

C) ukládá
1. Martinu Hausenblasovi, MBA, náměstkovi primátora

a) písemně informovat společnost PADOK Sampi s.r.o., IČO 06638074 o tom, že statutární 
město Ústí nad Labem považuje uzavření smlouvy dle bodu A) tohoto usnesení za 
absolutně neplatné právní jednání a vyzvat ji k uzavření dohody o narovnání, která tuto 
skutečnost stvrdí 

T: 31. 12. 2021

288/20Z/21
Změna ve složení Kontrolního výboru ZM

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
A) odvolává

1. Ing. Arch. Zdeňka Šťastného z funkce člena Kontrolního výboru ZM

B) jmenuje

1. Jana Janečka
a) do funkce člena Kontrolního výboru ZM

289/20Z/21
Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2021 - Mimořádné žádosti o dotace - ÚAPS

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury, sportu a sociálních 
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služeb (OŠKS) určených na oblast sportu „Mimořádné žádosti o dotaci – Mimořádné 
žádosti nad rámec“ a následné uzavření smlouvy s tímto subjektem takto:

a) Ústecká akademie plaveckých sportů z. s., IČ: 046 10 881 na akci „Letní mistrovství 
České republiky OPEN – 4. kolo ČP
v Ústí nad Labem“ ve výši 135.500,- Kč

Ing. Eva Outlá PhDr. Ing. Petr Nedvědický

náměstkyně primátora primátor města
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Statutární město Ústí nad Labem Příloha usnesení č. 1

Finanční vypořádání města Ústí nad Labem za rok 2020

Zdrojová část finančního vypořádání (FV) v Kč

ř. Název finanční operace částka

1/ Aktivní FV od příspěvkových organizací (p.o.) a ostatních organizací: 171 098,53
DS Severní Terasa - Mimořádné fin. ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti        

s epidemií COVID_19  (ÚZ 35442) 4 457,04

DS Severní Terasa - Mimořádné fin. ohodnocení zaměstnanců v soc. službách v souvislosti s epidemií COVID_19  

(ÚZ 13351) 8 410,83

DS Krásné Březno - Mimořádné fin. ohodnocení zaměstnanců v soc. službách v souvislosti s epidemií COVID_19  

(ÚZ 13351) 4 490,00

Pečovatel. služba - Mimořádné fin. ohodnocení zaměstnanců v soc. službách v souvislosti s epidemií COVID_19 

(ÚZ 13351) 30 072,66

DS Bukov - Mimořádné fin. ohodnocení zaměstnanců v soc. službách v souvislosti s epidemií COVID_19                     

(ÚZ 13351) 61 574,00

MŠ Pastelka - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ÚZ 33063) 49 140,00

MŠ Vyhlídka - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ÚZ 33063) 12 954,00

2/ Zrušení rezervace nevyčerpaných mzdových prostř. za XII/2020 na depozitním účtu 2 083 804,00

3/ Aktivní FV ze StR 686 068,70

Volby do Senátu PČR a zastupitelstev krajů r. 2020 celkem doplatek (ÚZ 98193) 686 068,70

4/ Jiné zdroje: vratky účelových prostředků (ÚP) od městských obvodů (MO) 1 306 033,65

Nevyčerpané ÚP z prostředků MmÚ celkem (vítání občánků, zeleň, kultura, investice): 1 301 903,65

z toho:  MO město 377 034,30

             MO Severní Terasa 150 113,28

             MO Neštěmice 475 882,30

             MO Střekov 298 873,77

Nevyčerpané ÚP z prostředků KÚÚK celkem: 4 130,00

z toho:  MO Střekov - Materiální vybavení JSDH Střekov (ÚZ _01_00022) 4 130,00

5/ Celkem úhrn zdrojů FV 4 247 004,88

Výdajová část finančního vypořádání (FV) v Kč

6/ Pasivní FV 0,00

7/ Vratky účelových prostředků do StR 296 289,36

Sociálně-právní ochrana dětí (ÚZ 13011) 1 010,11

Výkon sociální práce (ÚZ 13015)  450,00

Asistent prevence kriminality (ÚZ 14032)                     109 843,72

DS Severní Terasa - Mimořádné odměny pro zdravotní zaměstnance v sociálních službách (ÚZ 35442) 4 457,04

Mimořád. fin. ohodnoc. zaměstn. v soc. sl. v souvisl. s epidemií COVID_19 celkem (ÚZ 13351) 104 547,49

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - MŠ Pastelka, MŠ Vyhlídka (ÚZ 33063) 62 094,00

Příprava SLDB 2021 (ÚZ 98018) 13 887,00

8/ FV s Krajským úřadem Ústeckého kraje 4 130,00

MO Střekov - Materiální vybavení JSDH Střekov (ÚZ _01_00022) 4 130,00

9/ FV s městskými obvody 698 568,70

Volby do Senátu PČR a zastupitelstev krajů r. 2020 celkem doplatek (ÚZ 98193) 698 568,70

z toho:  MO město 84 041,93

             MO Severní Terasa 197 896,52

             MO Neštěmice 212 499,88

             MO Střekov 204 130,37

10/ Celkem úhrn potřeb FV 998 988,06

11/ Stav po finančním vypořádání  (ř.5 - ř.10) 3 248 016,82

12/ Volné zdroje k 31.12.2020 653 459 304,41

13/ Zapojeno do rozpočtu roku 2021 v rámci schváleného rozpočtu  - usn. ZM č. 220/16Z/21 -426 308 000,00

14/

Zapojeno do rozpočtu roku 2021 v rámci UR dle žádostí odborů MmÚ o převod zasmluvněných, ale v roce 2020 

nečerpaných prostředků do rozpočtu roku 2021 -57 332 110,00

15/

Zapojeno, popř. předjednáno zapojení FP do rozpočtu roku 2021 v rámci UR dle žádostí odborů MmÚ o převod 

uspořených FP ve výdajové části rozpočtu v roce 2020 do rozpočtu roku 2021 -63 519 270,00

16/ Rezerva na nepředvídatelné výdaje (soudní spory atd.) -32 000 000,00

17/ Zdroj pro SVR r. 2022 -59 000 000,00

18/

Usn. RM č. 1810/76R/21 ze dne 17.5.2021 a násl. usn. ZM č. 253/18Z/21 ze dne 24.5.2021 - OMOSRI - 

Čelakovského - smíšený dům -8 500 000,00

19/

Nerozdělený výsledek hospodaření z hlavní činnosti za r. 2020 - volné zdroje k zapojení do 

rozpočtu r. 2021 (ř.11 až ř.18) 10 047 941,23 

Poznámka: UR=upravený rozpočet, FP=finanční prostředky, SVR=střednědobý výhled rozpočtu

ZÚ 2020_Příloha usnesení č_1.xlsx k usnesení č. 280/20Z/21
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Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany 

 
Statutární město Ústí nad Labem 
sídlo: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 
zastoupeno: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor 
IČ: 00081531  
bankovní spojení:  
(dále jako „poskytovatel“) 
 
a 
 
pan 
xxx xxx 
datum narození:  
adresa bydliště:  
adresa pro doručování:  
bankovní spojení:  
(dále jako „příjemce“) 
 

uzavřely tento 
 
 

Dodatek č. 1 
„Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci – Kotlíkové půjčky          

č. SML1024138“ 
(dále jen „Dodatek“) 

 
 

Část I. 
Základní ustanovení 

 
1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 10. 2020 veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

návratné finanční výpomoci – Kotlíkové půjčky č. SML1024138 (dále jen „Smlouva“). 
2. Stavbou, ve které je dojde k výměně zdroje tepla, je budova č.p. xx, jenž je součástí 

pozemku parc. č. xx, přičemž výlučné vlastnické právo příjemce k nemovitostem je zapsáno 
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště 
Ústí na Labem, na listu vlastnictví č. xxx pro obec Ústí nad Labem a katastrální území xxx. 
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Část II. 

Předmět dodatku 
 

1. Předmětem tohoto Dodatku je změna povinností příjemce na základě jeho žádosti 
o prodloužení termínu dosažení stanoveného účelu. 

2. Smlouva se mění tak, že v části IV. odst. 3 písm. f) nově zní: 
„Příjemce se zavazuje dosáhnout stanoveného účelu nejpozději do 31.8.2021.“. 

 
 

Část III. 
Společná a závěrečná ustanovení 

 
1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze 

změny v platnosti a účinnosti.  
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nich každá smluvní strana obdrží po 

jednom vyhotovení. 
3. Dodatek nepodléhá zveřejnění v registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. 
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Zastupitelstvem města Ústí nad Labem 

usnesením č. xxx/xxZ/21 ze dne xx.xx.2021. 
5. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. 
6. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si Dodatek před jeho podpisem 

přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí a s jeho 
obsahem souhlasí, na důkaz toho k němu připojují své podpisy. 
 
 

V Ústí nad Labem dne ………………………  V Ústí nad Labem dne ……………………… 
 
 

Za poskytovatele:    Za příjemce: 
 
 
 
 
 

PhDr. Ing. Petr Nedvědický    xxx xxx 
       primátor 

  statutárního města Ústí nad Labem 


