Statutární město Ústí nad Labem
Magistrát města Ústí nad Labem

Usnesení
21. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem
konaného dne 20. 9. 2017
č. 453/2017 – 467/2017
=================================================================

453/17
Plnění usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
A) bere na vědomí
1. informaci o plnění usnesení ZM

454/17
Návrh peněžitých plnění členům výborů ZM a peněžitých darů
předsedům a členům komisí RM, kteří nejsou členy ZM,
za I. pololetí roku 2017
Zastupitelstvo města po projednání
A) schvaluje
1. vyplacení peněžitých plnění za první pololetí roku 2017 dle § 84, odst. 2 písm. u)
zákona o obcích č. 128/2000 Sb., členům výborů ZM, kteří nejsou členy ZM dle
přílohy č. 1 důvodové zprávy
2. vyplacení peněžitých darů za první pololetí roku 2017 dle § 85, písm. b) zákona
o obcích č.128/2000 Sb., předsedům a členům komisí RM, kteří nejsou členy ZM
dle přílohy č. 1 důvodové zprávy

455/17
Návrh OZV o zrušení OZV č. 5/2012
Zastupitelstvo města po projednání
A) vydává
1. obecně závaznou vyhlášku města Ústí nad Labem č. 3/2017, kterou se zrušuje
obecně závazná vyhláška č. 5/2012, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů

456/17
„Vaňov – kanalizace a převedení odpadních vod na ČOV Ústí nad
Labem“ – informace
Zastupitelstvo města po projednání
A) bere ba vědomí
1. informaci o průběhu přípravy akce „Vaňov – kanalizace a převedení odpadních vod
na ČOV Ústí nad Labem“
B) u k l á d á
1. Ing. Evě Šartnerové, vedoucí odboru investic a územního plánování
a) zastavit přípravu akce „Vaňov – kanalizace a převedení odpadních vod na ČOV
Ústí nad Labem“
b) provést finanční vypořádání akce
T: 31. 12. 2017

457/17
„Informace o postupu pořizování nového územního plánu Ústí
nad Labem“
Zastupitelstvo města po projednání
A) bere na vědomí
1. zprávu o činnosti Expertní skupiny k novému územnímu plánu Ústí nad Labem
2. informace o podkladech k návrhu Zadání územního plánu, které interně zpracovává
OIÚP
3. informaci o postupu pořizování
B) schvaluje
externí zpracování následujících podkladů k návrhu Zadání nového územního plánu
Ústí nad Labem:
1. Studie k prostorovým tématům:
a) Zelená a modrá infrastruktura na území města Ústí nad Labem
b) Suburbanizace v prostoru ORP Ústí nad Labem
c) Ekonomické plochy a zaměstnavatelé na území města Ústí nad Labem
d) Územní bariéry na území města Ústí nad Labem
2. Koncepce dopravní infrastruktury města dle Varianty C
a) Základní komunikační systém
b) Tunely, problematika propojení ul. Přístavní a Žižkovy ul.
c) „Západní nádraží“
d) „Mariánský most“
e) „Terminál“
f) „Dva nové mosty přes Labe“
g) vnitřní okruh města + pěší zóny

C) ukládá
1. Ing. Evě Šartnerové, vedoucí Odboru investic a územního plánování MmÚ
a) pro externě zadávané studie dle bodu B) 1., B) 2. a) a c) zajistit ve spolupráci
s Právním odborem výběrová řízení
T: říjen 2017
b) pro externě zadávané studie dle bodu B) 2. d) a f) zajistit zpracování zadání
výběrových řízení
T: listopad 2017
2. členu Rady města Ústí nad Labem pověřenému ve věcech územního plánování
a) ve věci externě zadávané studie dle bodu B) 2. b) a e) jednat s ministerstvem
dopravy o možnosti zpracování studií

458/17
Logistické centrum – překladiště minerálních olejů Vaňov
Zastupitelstvo města po projednání
A ) t r v á v působnosti samosprávy
1. na nesouhlasu se záměrem společnosti KONGRESOVÉ CENTRUM ILF, a. s.
„Logistické centrum – překladiště minerálních olejů“ vyjádřeným usnesením ZM
č. 216/16 ze dne 26. 9. 2016

459/17
„Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na
p. p. č. 3206/1 a 3210 v k. ú. Střekov“
Zastupitelstvo města po projednání
A) neschvaluje
1. návrh pana Pavla Hlavy na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na
p. p. č. 3206/1 a 3210 v k. ú. Střekov

460/17
Prodej části pozemku p. č. 5084/1 v k. ú. Ústí nad Labem
Zastupitelstvo města po projednání
A) schvaluje
1. převod části p. č. 5084/1 o výměře cca 161 m2 z celkové výměry 181 m2 v k. ú. Ústí
nad Labem formou prodeje 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/m2
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

461/17
Prodej pozemku p. č. 19/2 v k. ú. Valtířov nad Labem
Zastupitelstvo města po projednání
A) schvaluje
1. převod pozemku p. č. 19/2 o výměře 11 m2 v k. ú. Valtířov nad Labem formou
prodeje paní Lucii Málkové, xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxx za těchto
podmínek:
a) kupní cena ve výši 300,- Kč/m2
b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy
c) funkční využití předmětného pozemku musí být v souladu s platnou ÚPD
d) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti

462/17
Převod části pozemku p. č. 355 v k. ú. Svádov formou prodeje
Zastupitelstvo města po projednání
A) schvaluje
1. převod části pozemku p. č. 355 o výměře cca 140 m2 včetně stavby nezapsané
v katastru nemovitostí, vše v k. ú. Svádov, formou prodeje manželům Pavlovi
a Jitce Nevolovým, oba bytem xxxxxxx xxx, xxx xx xxxx xxx xxxxx, za těchto
podmínek:
a) kupní cena ve výši 101,- Kč/m2
b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy
c) nabyvatelé uhradí náklady spojené s převodem
d) využití musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad Labem
e) nabyvatelé berou na vědomí, že součástí prodávaného pozemku je staticky
narušená stavba nezapsaná do katastru nemovitostí a nebudou požadovat
po prodávajícím její odstranění či finanční kompenzaci za její odstranění

463/17
Převod částí pozemku p. č. 819/4 v k. ú. Předlice formou prodeje
Zastupitelstvo města po projednání
A) schvaluje
1. převod části pozemku p. č. 819/4 o výměře cca 220 m2 označené jako díl „A“
v k. ú. Předlice formou prodeje Ing. Martině Petlákové, bytem xxxxxxxxxxx
xxx/xx, xxx xx xxxx xxx xxxxx, za těchto podmínek:
a) kupní cena ve výši 200,- Kč/m2
b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy
c) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem
d) využití musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad Labem
2. převod části pozemku p. č. 819/4 o výměře cca 40 m2 označené jako díl „B“ v k. ú.
Předlice formou prodeje zájemcům v tomto pořadí:
I. Ing. Martina Petláková, bytem xxxxxxxxxxx xxx/xx, xxx xx xxxx xxx xxxxx, za
kupní cenu ve výši 250,- Kč/m2
II. paní Michaela Mládková, bytem xxxxxxxx xxxx/xx, xxx xx xxxx xxx xxxxx,
za kupní cenu ve výši 200,- Kč/m2
za těchto podmínek:
a) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy
b) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem
c) využití musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad Labem
d) pokud nebude realizován z jakéhokoliv důvodu prodej se zájemcem prvním
v pořadí, nastupuje další zájemce dle pořadí
3. převod části pozemku p. č. 819/4 o výměře cca 40 m2 označené jako díl „C“ v k. ú.
Předlice formou prodeje paní Michaele Mládkové, bytem xxxxxxxx xxxx/xx, xxx
xx xxxx xxx xxxxx, za těchto podmínek:
a) kupní cena ve výši 200,- Kč/ m2
b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy
c) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem
d) využití musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad Labem

464/17
Program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2018
z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem
Zastupitelstvo města po projednání
A) schvaluje
1. „Program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2018 z rozpočtu
statutárního města Ústí nad Labem“
2. „Výzvu k podávání žádostí o dotace v oblasti sportu pro rok 2018“ v rámci
„Programu pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2018 z rozpočtu
statutárního města Ústí nad Labem“

3. formuláře žádostí jednotlivých kategorií „Programu pro poskytování dotací
v oblasti SPORTU v roce 2018 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“
v předloženém znění
4. znění smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

465/17
Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města
Ústí nad Labem v roce 2017 „Mimořádné žádosti o dotace“
Zastupitelstvo města po projednání
A) schvaluje
1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních služeb,
určené na oblast sportu „Mimořádné žádosti o dotace – Mimořádné žádosti nad
rámec“ a následné uzavření smlouvy s jednotlivými subjekty takto:
a) STK GEBERT z. s. (IČ 640 45 692) na částečnou úhradu nákladů spojených
s činností „STK GEBERT z. s. podpora tanečního páru Sliška a Valjentová“
ve výši 30.000,- Kč
2. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních služeb,
určené na oblast sportu „Mimořádné žádosti o dotace – Podpora sportovních klubů
a jednot na pokrytí zvýšených provozních výdajů“ a následné uzavření smlouvy
s jednotlivými subjekty takto:
a) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl plavání p. s. (IČ 057 81 191) na částečnou
úhradu nákladů spojených s „Úhrada zvýšených nákladů za pronájem PA Klíše“
ve výši 340.000,- Kč
b) Městský plavecký klub Ústí nad Labem z. s. (IČ 266 47 567) na částečnou
úhradu nákladů spojených s „Úhrada zvýšených nákladů za pronájem plavecké
haly Klíše“ ve výši 350.000,- Kč

466/17
Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města
Ústí nad Labem v roce 2017 „Celoroční sportování dětí a mládeže
do 18 let (šeky)“ – navýšení
Zastupitelstvo města po projednání
A) schvaluje
1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních služeb
(OKSS) v oblasti sportu „Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let (šeky)“ –
navýšení v celkové výši 947.920,- Kč a následné uzavření dodatků
k již uzavřeným dotačním smlouvám s jednotlivými subjekty takto:
a) Athletic Club Ústí nad Labem z. s., IČ: 270 43 584 ve výši 34.440,- Kč
b) BASTA CHEERLEADERS, z. s., IČ: 054 22 698 ve výši 17.384,- Kč

c) BK SKŘIVÁNEK ÚSTÍ NAD LABEM z. s., IČ: 226 09 458 ve výši
26.568,- Kč
d) BLADES Ústí nad Labem, z. s., IČ: 227 69 315 ve výši 7.872,- Kč
e) Český svaz parkouru, z. s., IČ: 018 71 633 ve výši 12.464,- Kč
f) Fit Family Club Ústí n. L, z. s., IČ: 265 27 537 ve výši 15.744,- Kč
g) FK Neštěmice, z. s., IČ: 692 91 969 ve výši 38.376,- Kč
h) FK Ústí nad Labem – ženy z. s., IČ: 228 87 458 ve výši 8.200,- Kč
i) Gymnastický sportovní klub Ústí nad Labem, z. s., IČ: 442 23 609
ve výši 10.824,- Kč
j) Judo team Střekov, z. s., IČ: 057 83 259 ve výši 11.152,- Kč
k) Judo Ústí nad Labem, z. s., IČ: 228 85 064 ve výši 24.272,- Kč
l) Městský plavecký klub Ústí nad Labem z. s., IČ: 266 47 567
ve výši 35.752,- Kč
m) Michaela Zoubele, IČ: 718 68 470 ve výši 46.248,- Kč
n) SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Božtěšice, IČ: 631 53 181
ve výši 9.512,- Kč
o) SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Svádov, IČ: 650 82 371
ve výši 9.184,- Kč
p) SK Brná, z. s., IČ: 270 40 968 ve výši 11.808,- Kč
q) SK Judo Vyhlídka Ústí n/L z. s., IČ: 445 54 087 ve výši 12.136,- Kč
r) SK KAMURA RYU SHOTOKAN z. s., IČ: 661 10 351 ve výši 23.944,- Kč
s) SPORT UNION, z. s., IČ: 445 54 044 ve výši 31.160,- Kč
t) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z. s., IČ: 442 26 306
ve výši 13.448,- Kč
u) Sportovní šerm Ústí nad Labem, z. s., IČ: 227 29 208 ve výši 7.216,- Kč
v) Šachový klub Spartak Ústí nad Labem, IČ: 445 54 222 ve výši 10.496,- Kč
w) Školní sportovní klub AŠSK ČR při Základní škole Pod Vodojemem,
se sídlem Pod Vodojemem 323/3A, Ústí nad Labem, PSČ 400 10,
IČ: 042 49 143 ve výši 20.008,- Kč
x) Školní sportovní klub AŠSK ČR při Základní škole Ústí nad Labem, Vinařská
1016/6, p. o., pobočný spolek, IČ: 042 49 313 ve výši 37.064,- Kč
y) T. J. Mojžíř, z. s., IČ: 445 52 521 ve výši 22.304,- Kč
z) Taneční skupina Freedom z. s., IČ: 226 70 904 ve výši 14.432,- Kč
aa) Tělocvičná jednota Sokol Ústí nad Labem, IČ: 004 82 129
ve výši 38.048,- Kč
bb) Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem, IČ: 442 26 110
ve výši 26.568,- Kč
cc) TENIS CLUB Ústí nad Labem, z. s., IČ: 183 80 514 ve výši 27.880,- Kč
dd) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl badminton p. s., IČ: 057 86 304
ve výši 27.880,- Kč
ee) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl plavání p. s., IČ: 057 81 191
ve výši 19.680,- Kč
ff) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl rychlostní kanoistika, IČ: 057 80 853
ve výši 8.528,- Kč
gg) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl SPV p. s., IČ: 057 86 801
ve výši 15.088,- Kč
hh) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl veslování p. s., IČ: 057 87 343
ve výši 16.728,- Kč
ii) TJ Skorotice, z. s., IČ: 442 26 292 ve výši 24.600,- Kč
jj) TJ Stadion Ústí nad Labem z. s., IČ: 442 25 261 ve výši 11.152,- Kč

kk)
ll)
mm)
nn)
oo)
pp)
qq)
rr)
ss)
tt)
uu)

TJ Střekov, z. s., IČ: 005 27 033 ve výši 16.400,- Kč
TJ Svádov-Olšinky z. s., IČ: 183 82 991 ve výši 9.184,- Kč
TJ SVAH Všebořice, z. s., IČ: 270 51 251 ve výši 9.840,- Kč
TJ Vaňov, z. s., IČ: 005 24 701 ve výši 13.120,- Kč
TK Severní Terasa, IČ: 024 45 905 ve výši 16.400,- Kč
Toč Ústí nad Labem, z. s., IČ: 026 54 784 ve výši 8.856,- Kč
Universitní sportovní klub Slávie, IČ: 445 52 319 ve výši 11.480,- Kč
USK PROVOD, z. s., IČ: 183 81 375 ve výši 68.224,- Kč
Ústecká akademie plaveckých sportů z. s., IČ: 046 10 881 ve výši 22.632,- Kč
Ústecká asociace futsalu, z. s., IČ: 041 02 584 ve výši 12.136,- Kč
Volejbal Ústí nad Labem, z. s., IČ: 056 12 951 ve výši 31.488,- Kč

467/17
Severočeské divadlo s. r. o. – informace z valné hromady
Zastupitelstvo města po projednání
A) bere na vědomí
1 . zápis z jednání valné hromady společnosti Severočeské divadlo s. r. o.
č. 2/2017 ze dne 8. 6. 2017

MUDr. Jiří Madar
náměstek primátorky

Ing. Věra Nechybová
primátorka města

