
Statutární město Ústí nad Labem 

Magistrát města Ústí nad Labem  

 
 

 

U s n e s e n í 
 

23. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem – I. část 

konaného dne 28. 2. 2018 

č. 483/2018 – 506/2018 

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

 

483/18 

Plnění usnesení ZM 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o plnění usnesení ZM 
B )  s ch va lu j e  

1. změnu termínu plnění usnesení Zastupitelstva města 

a) 4582/17 B) 2. b) na 30. 4. 2018 

 

 

484/18 

Odměny členům výborů ZM a předsedům a členům komisí RM, 

kteří nejsou členy ZM, za II. pololetí roku 2017 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. vyplacení odměn za druhé pololetí roku 2017 členům výborů ZM, předsedům 

a členům komisí RM, kteří nejsou členy ZM, dle přílohy č. 1 

 

 

485/18 

Přísedící Okresního soudu v Ústí nad Labem 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  v o l í   

1. přísedící Okresního soudu v Ústí nad Labem uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení 
 

 

 

 



486/18 

Rozpočtové opatření PO k úhradě plnění ve věci soudního sporu 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření právního odboru k zajištění zdrojů na úhradu plnění ve věci 

soudního sporu vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod č. j. 

8 Co 304/2017  v celkové výši 10 800 tis. Kč takto: 

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

10 800 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu právního odboru ve výši 

10 800 tis. Kč 

 

 

 

487/18 

Rozpočtové opatření FO a OIÚP – snížení příjmů a výdajů 

na demolice 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření FO a OIÚP v celkové výši 10 000 tis. Kč takto: 

a) snížení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 10 000 tis. Kč v položce účelové 

prostředky ze stát. rozpočtu – neinvestiční 

b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OIÚP, odd. přípravy a realizace 

investic o částku 10 000 tis. Kč na případné demolice 

 

 

 

488/18 

Ponechání účelově určených finančních prostředků městskému 

obvodu Neštěmice  do rozpočtu roku 2018 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. ponechání finančních prostředků městskému obvodu Neštěmice (poskytnutých 

v roce 2017 z rozpočtu MmÚ) účelově určených, ale v roce 2017 městským 

obvodem Neštěmice nedočerpaných, do rozpočtu MO r. 2018 ve výši 

7 655,60 tis. Kč, určených na stejnou investiční akci „Rekonstrukce fotbalového 

hřiště TJ Mojžíř“ 

 

 

 

 



489/18 

Rozpočtové opatření ODM – oddělení evidence majetku 

(neinvestiční část výdajového rozpočtu) 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku – oddělení evidence majetku 

k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2017 nečerpaných 

rozpočtových finančních prostředků ve výši 9.300,04 tis. Kč do rozpočtu roku 2018 

takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2017 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů ve výši 

9.300,04 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku – 

oddělení evidence majetku o částku 9.300,04 tis. Kč 

 

 

490/18 

Rozpočtové opatření ODM – údržba komunikací 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených 

a zasmluvněných, ale v roce 2017 nečerpaných prostředků ve výši 28 971,09 tis. Kč 

do rozpočtu roku 2018 takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech Magistrátu města Ústí nad 

Labem vytvořených v roce 2017 nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 

28 971,09 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

o částku 28 971,09 tis. Kč v položce Údržba a opravy místních komunikací 

 

 

 

491/18 

Změna Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace 

č. 3 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A) b ere  n a  v ědo mí  
1. stav realizace nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace 

B )  s ch va lu j e  

1. změnu Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace č. 3 v rozsahu 

přílohy č. 2, tedy:  

a) navýšení alokace o 110,9 mil. Kč z Operačního programu Doprava a rozložení 

této částky ve finančním plánu mezi roky 2020 a 2021 

 



b) úpravu cílové hodnoty monitorovacího indikátoru 7 45 00 Celková délka nových 

nebo modernizovaných linek metra, tramvajových tratí nebo trolejbusových tratí 

z hodnoty 11,1 km na hodnotu 12 km a přidání monitorovacího indikátoru 

745 01 Počet nových nebo zmodernizovaných zařízení obslužné a napájecí 

infrastruktury městské drážní dopravy s cílovou hodnotou 3 

c) vnitřní úpravu (tedy bez celkového navýšení/ponížení) hodnoty indikátoru 

5 54 01 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci mezi opatřeními 

ISg ÚChA 

d) prodloužení délky realizace části opatření 4.1.1 Podpora zapojení sociálně 

znevýhodněných osob na trh práce financované z Integrovaného regionálního 

operačního programu z let 2017-2018 na roky 2017 - 2020 

e) formální úpravy 

C )  uk lád á  

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

a) zajistit předložení návrhu změny Integrované strategie Ústecko-chomutovské 

aglomerace č. 3 dle bodu B) do monitorovacího systému ISKP2014+                                        

         T: 9. 3. 2018 

 

 

 

492/18 

Poskytnutí  dotace pro Severočeské divadlo s. r. o. 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu  

a sociálních služeb – oblast kultury, ve výši 2.000.000,- Kč, určených na částečnou 

úhradu nákladů „provedení oprav hmotného majetku v historické budově divadla a 

v dostavbě“ a následné uzavření smlouvy se Severočeským divadlem s. r. o. 

(IČ 22774289)  

 

 

 

493/18 

Severočeské divadlo s. r. o. – informace z valné hromady 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1 .  zápis z jednání valné hromady společnosti Severočeské divadlo s. r. o.  

č. 3/2017 ze dne 29. 11. 2017 

 

 

 

 

 

 



494/18 

Poskytnutí dotace v oblasti volnočasových aktivit z rozpočtu 

statutárního města Ústí nad Labem v roce 2018 „Celoroční 

volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let“ 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 

určených na oblast volnočasových aktivit „Celoroční volnočasová činnost dětí 

a mládeže do 18 let“ a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:  

a) Junák – český skaut, středisko Šíp Neštěmice, z. s. (IČ 442 27 892) na částečnou 

úhradu nákladů spojených s činností ve výši 57.600,- Kč 

b) Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Dravci (IČ 706 93 501) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s činností ve výši 88.800,- Kč 

c) YMCA Ústí nad Labem (IČ 265 33 839) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností ve výši 92.000,- Kč 

 

 

495/18 

Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města 

Ústí nad Labem v roce 2018 „Akce mimořádného významu 

pro statutární město Ústí nad Labem“ 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 

určených na oblast sportu „Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí 

nad Labem“ a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:  

a) Aeroklub Ústí nad Labem z. s. (IČ 183 81 928) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Ústecké nebe plné letadel“ ve výši 200.000,- Kč 

b) Athletic Club Ústí nad Labem z. s. (IČ 270 43 584) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Grand Prix Ústí nad Labem v atletice 2018“ ve výši   

200.000,- Kč 

c) CRAZY Production s. r. o. (IČ 283 63 086) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „7. Festival dřeva“ ve výši 100.000,- Kč 

d) FINCORP s. r. o. (IČ 250 28 057) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„49. Mezinárodní taneční festival 2018“ ve výši 300.000,- Kč 

e) Městský plavecký klub Ústí nad Labem z. s. (IČ 266 47 567) na částečnou 

úhradu nákladů spojených s akcí „Velká cena města Ústí nad Labem v plavání“ 

ve výši 100.000,- Kč 

f) SK KAMURA RYU SHOTOKAN z. s. (IČ 661 10 351) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „XXXI.CZECH OPEN KARATE CUP 2018“ ve výši 

200.000,- Kč  

g) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z. s. (IČ 442 26 306) na částečnou 

úhradu nákladů spojených s akcí „49. ročník GRAND PRIX města Ústí nad 

Labem v boxu“ ve výši 200.000,- Kč 

 



h) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl rychlostní kanoistika p. s. (IČ 057 80 853) 

na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Závod dračích lodí – Den Labe“ 

ve výši 100.000,- Kč 

i) Ústecká freeridová organizace, z. s. (IČ 226 70 238) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „UL-LET 2018“ ve výši 200.000,- Kč 

j) xxxx xxx xxx. (nar. xx. x. xxxx) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Cyklozávod jezero Milada 2018“ ve výši 120.000,- Kč  

k) Geometry Global, s. r. o. (IČ 257 16 964) na částečnou úhradu nákladu 

spojených s akcí „RunTour Ústí nad Labem 2018“ ve výši 250.000,- Kč 

 

 

 

496/18 

Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města 

Ústí nad Labem v roce 2018 „Akce sportovního kalendáře“ 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 

určených na oblast sportu „Akce sportovního kalendáře“ a následné uzavření smluv 

s jednotlivými subjekty takto:  

a) BASTA CHEERLEADERS, z. s. (IČ 054 22 698) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „6. BASTA CHEER CUP 2018“ ve výši 133.000,- Kč 

b) BC LakoPlast Trmice spolek (IČ 033 31 881) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „MČR v kulečníku“ ve výši 40.000,- Kč 

c) BEST RATING s. r. o. (IČ 058 09 771) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „GALAVEČER MMA“ ve výši 100.000,- Kč 

d) FK Neštěmice, z. s. (IČ 692 91 969) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „“Oslavy ke 100 letému výročí založení FK ČL Neštěmice““ ve výši 

49.000,- Kč  

e) Masters Czech republic, z. s. (IČ 045 40 239) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Mistrovství Světa Masters v Hokejbale“ ve výši 163.000,- Kč 

f) xxx. xxxxx xxxxxxxx (nar. x. x. xxxx) na částečnou úhradu nákladů spojených s 

akcí „Milada Run 2018“ ve výši 175.000,- Kč 

g) Taneční skupina Freedom z. s. (IČ 226 70 904) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Taneční mistrovství světa "DANCESHOCK 2018"“ ve výši 

170.000,- Kč 

h) Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem (IČ 442 26 110) na částečnou 

úhradu nákladů spojených s akcí „OPEN Tygr cup TOUR“ ve výši 43.000,- Kč 

i) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl plavání p. s. (IČ 057 81 191) na částečnou 

úhradu nákladů spojených s akcí „Memoriál Zdeňka Vaněčka, III. kolo Českého 

poháru v plavání 2018“ ve výši 70.200,- Kč 

j) xxxxxxxx xxxxxxxxx (nar. xx. x. xxxx) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Ústecký VitaSport maraton“ ve výši 48.000,- Kč 

k) Xterra squadra s. r. o. (IČ 273 29 259) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Miladatlon 1. ročník 2018“ ve výši 142.200,- Kč 

 

 

 

 



B )  n es ch va lu j e  

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 

určených na oblast sportu „Akce sportovního kalendáře“ a následné uzavření 

smlouvy s jednotlivými subjekty takto:  

a) Okresní fotbalový svaz Ústí nad Labem (IČ 228 80 241) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „6. ročník příměstského fotbalového kempu při 

Okresním fotbalovém svazu Ústí nad Labem“ ve výši 60.000,- 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 lád á  

1. Ing. Martinu Kohlovi, vedoucímu OKSS 

a) rozeslat vyrozumění dle bodu B) tohoto usnesení 

T: 31. 3. 2018 

 

 

 

497/18 

Poskytnutí dotací v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města 

Ústí nad Labem v roce 2018 – „Celoroční sportování dětí 

a mládeže do 18 let (šeky)“ 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu a sociálních služeb 

(OKSS) v oblasti sportu „Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let (šeky)“ 

a následným uzavřením smluv s těmito subjekty takto: 

a) Athletic Club Ústí nad Labem z. s., IČ: 270 43 584 ve výši 322.500,- Kč 

b) BASTA CHEERLEADERS, z. s., IČ: 054 22 698 ve výši 127.200,- Kč 

c) BK SKŘIVÁNEK ÚSTÍ NAD LABEM z. s., IČ: 226 09 458 ve výši     

215.700,- Kč 

d) BLADES Ústí nad Labem, z. s., IČ: 227 69 315 ve výši 65.400,- Kč 

e) Český svaz parkouru, z. s., IČ: 018 71 633 ve výši 307.800,- Kč 

f) Fit Family Club Ústí n. L, z. s., IČ: 265 27 537 ve výši 74.700,- Kč 

g) FK Neštěmice, z. s., IČ: 692 91 969 ve výši 307.800,- Kč 

h) FK Ústí nad Labem – ženy z. s., IČ: 228 87 458 ve výši 88.800,- Kč 

i) Gymnastický sportovní klub Ústí nad Labem, z. s., IČ: 442 23 609  

ve výši 98.100,- Kč 

j) Judo team Střekov, z. s., IČ: 057 83 259 ve výši 58.200,- Kč 

k) Judo Ústí nad Labem, z. s., IČ: 228 85 064 ve výši 184.800,- Kč 

l) Městský plavecký klub Ústí nad Labem z. s., IČ: 266 47 567  

ve výši 216.900,- Kč 

m) Michaela Zoubele, IČ: 718 68 470 ve výši 231.300,- Kč 

n) SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Svádov, IČ: 650 82 371 ve výši  

62.700,- Kč 

o) SK Brná, z. s., IČ: 270 40 968 ve výši 76.200,- Kč 

p) SK Judo Vyhlídka Ústí n/L z. s., IČ: 445 54 087 ve výši 83.700,- Kč 

q) SK KAMURA RYU SHOTOKAN z. s., IČ: 661 10 351 ve výši 170.700,- Kč 

r) SPORT UNION, z. s., IČ: 445 54 044 ve výši 195.300,- Kč 

 



s) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z. s., IČ: 442 26 306  

ve výši 123.000,- Kč 

t) Sportovní šerm Ústí nad Labem, z. s., IČ: 227 29 208 ve výši 70.500,- Kč 

u) Šachový klub Spartak Ústí nad Labem, IČ: 445 54 222 ve výši 74.100,- Kč 

v) ŠSK při ZŠ Pod Vodojemem, IČ: 042 49 143 ve výši 62.100,- Kč 

w) Školní sportovní klub AŠSK ČR při Základní škole Ústí nad Labem, Vinařská 

1016/6, p. o., pobočný spolek, IČ: 042 49 313 ve výši 190.800,- Kč 

x) T. J. Mojžíř, z. s., IČ: 445 52 521 ve výši 165.600,- Kč 

y) Taneční skupina Freedom z. s., IČ: 226 70 904 ve výši 134.700,- Kč 

z) Tělocvičná jednota Sokol Ústí nad Labem, IČ: 004 82 129  

ve výši 157.500,- Kč 

aa) Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem, IČ: 442 26 110  

ve výši 225.600,- Kč 

bb) TENIS CLUB Ústí nad Labem, z. s., IČ: 183 80 514 ve výši 214.500,- Kč 

cc) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl badminton p. s., IČ: 057 86 304  

ve výši 209.400,- Kč 

dd) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl plavání p. s., IČ: 057 81 191  

ve výši 189.300,- Kč 

ee) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl rychlostní kanoistika, IČ: 057 80 853  

ve výši 68.700,- Kč 

ff) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl SPV p. s., IČ: 057 86 801  

ve výši 72.900,- Kč 

gg) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl veslování p. s., IČ: 057 87 343  

ve výši 147.000,- Kč 

hh) TJ Skorotice, z. s., IČ: 442 26 292 ve výši 213.900,- Kč 

ii) TJ Stadion Ústí nad Labem z. s., IČ: 442 25 261 ve výši 73.500,- Kč 

jj) TJ Střekov, z. s., IČ: 005 27 033 ve výši 100.500,- Kč 

kk) TJ Svádov – Olšinky z. s., IČ: 183 82 991 ve výši 89.700,- Kč 

ll) TJ Vaňov, z. s., IČ: 005 24 701 ve výši 115.500,- Kč 

mm) TK Severní Terasa, IČ: 024 45 905 ve výši 64.500,- Kč 

nn) UNI SPORT CLUB, z. s., IČ: 229 00 080 ve výši 50.400,- Kč 

oo) Universitní sportovní klub Slávie, z. s., IČ: 445 52 319 ve výši 76.500,- Kč 

pp) USK PROVOD, z. s., IČ: 183 81 375 ve výši 579.900,- Kč 

qq) Ústecká akademie plaveckých sportů z. s., IČ: 046 10 881 ve výši 199.500,- Kč 

rr) Ústecká asociace futsalu, z. s., IČ: 041 02 584 ve výši 54.000,- Kč 

ss) Vodní záchranná služba ČČK Ústí nad Labem, pobočný spolek,  

IČ: 445 56 594 ve výši 56.700,- Kč 

tt) Volejbal Ústí nad Labem, z. s., IČ: 056 12 951 ve výši 366.300,- Kč 

 

 

 

498/18 

Poskytnutí dotací v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města 

Ústí nad Labem v roce 2018 – Mimořádné žádosti o dotace 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu a sociálních služeb 

v oblasti sportu – Mimořádné žádosti o dotaci – Mimořádné žádosti  

nad rámec a následné uzavření smluv s těmito subjekty takto: 



a) Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem, IČ: 442 26 110,  

na akci „Mezinárodní závody ve sportovním lezení“ ve výši 50.000,- Kč 

s účelem využití na úhradu cestovného a sportovního vybavení 

b) Table tennis Club Ústí nad Labem, z. s., IČ: 052 12 766, na akci „Mistrovství 

České republiky ve stolním tenise – kategorie staršího žactva“ ve výši     

100.000,- Kč 

B) n e s c h v a l u j e 

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu a sociálních služeb 

v oblasti sportu – Mimořádné žádosti o dotaci – Mimořádné žádosti  

nad rámec tomuto subjektu: 

a) Bicykl Team Ústí nad Labem z. s., IČ: 061 60 964, na „Sportovní soustředění 

dětí a mládeže“ ve výši 90.000,- Kč 

b) Ústecká sportovní, z. s., IČ: 055 79 414, na akci „Albim cup 2018 – mezinárodní 

fotbalový turnaj kategorie U 16“ ve výši 200.000,- Kč 

C) u k l á d á  

1. Ing. Martinu Kohlovi, vedoucímu OKSS 

a) poslat vyrozumění subjektům dle bodu B) tohoto usnesení 

 

 

499/18 

Poskytnutí dotací v oblasti kultury 2018 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

     

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu  

a sociálních služeb, určených na „podporu celoroční kulturní činnosti“  

a následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto: 

a) Dětský sbor Chorea pueri ustensis, z. s. (IČ 04674022), na částečnou úhradu 

nákladů spojených s činností „Celoroční činnost dětského sboru Chorea 

pueri ustensis, z. s.“ ve výši 48 tis. Kč 

b) Fridrichová Monika (IČ 05682240), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Kulturní akce v Moto Garage Club, Teslova 47, Ústí nad Labem“ 

ve výši 100 tis. Kč 

c) KULT, spolek (IČ 26602598), na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 

„Divadelní rozmanitost v Ústí nad Labem“ ve výši 103 tis. Kč 

d) LES DIVOKÝCH SVINÍ z. s. (IČ 26547929), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „Projekt FOYER ČS 2018“ ve výši 50 tis. Kč 

e) Malcherová Věra (IČ 73860255), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Celoroční pravidelný kulturní program Café Max v roce 2018“ 

ve výši 47 tis. Kč 

f) Mladá Scéna z. s. (IČ 26558441), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Celoroční činnost divadelního souboru Mladá Scéna z. s.“ ve výši 

120 tis. Kč 

g) Pro kompot, spolek (IČ 22712143), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Celoroční kulturní činnost spolku Pro kompot“ ve výši 53 tis. Kč 

h) Rodinné centrum Slunečník, z. s. (IČ 27026876), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „Kreativní a výtvarná dílna DUHA“ ve výši 42 tis. Kč 

i) Tamaryšek, spolek (IČ 04976916), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Tamaryšek – tvořivá dílna, divadlo – celoroční činnost“ ve výši 

44 tis. Kč 



j) Taneční akademie Scenic s. r. o. (IČ 06362044), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „Celoroční činnost Taneční akademie Scenic s.r.o.“ ve výši 

48 tis. Kč 

k) Ústecký dětský sbor, z. s. (IČ 22846361), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „Ústecký dětský sbor – sborový zpěv“ ve výši 113 tis. Kč 

l) Vaverková Jolana (IČ 48309788), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Trvalá kulturní činnost v čajovně U Vysmátý žáby 2018“ ve výši 

27 tis. Kč 

m) YMCA Ústí nad Labem (IČ 26533839), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Taneční studio YMCA“ ve výši 59 tis. Kč 

n) Zapsaný spolek H_aluze (IČ 22734236), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Vydávání Literárně-kulturního časopisu H_aluze“ ve výši 30 tis. Kč 

2 .  poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu  

a sociálních služeb, určených na „realizaci kulturních akcí a projektů“ a následné 

uzavření smlouvy s těmito subjekty takto: 

a) Bateau z. s. (IČ 01507311), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„LIFE AND PLAY III (2018)“ ve výši 45 tis. Kč 

b) Beneš Martin (IČ 74646290), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Cesta k nám – 14. ročník“ ve výši 90 tis. Kč 

c) Beneš Martin (IČ 74646290), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Olympic 55“ ve výši 64 tis. Kč 

d) CATERING NA RYCHTĚ s. r. o. (IČ 28749901), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „VIII. Ústecký pivní jarmark malých a rodinných pivovarů“ 

ve výši 63 tis. Kč 

e) CG Niké, z. ú. (IČ 22719245), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„CARGO ÚSTÍ FEST 2018“ ve výši  80 tis. Kč 

f) Culture Line, z. s. (IČ 01989448), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„CULTURE UP 2018“ ve výši 49 tis. Kč 

g) CZECHBLUES z. s. (IČ 27052605), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Střekovské hudební léto“ ve výši 61 tis. Kč 

h) Člověk v tísni, o. p. s. (IČ 25755277), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Jeden svět 2018 v Ústí nad Labem“ ve výši 80 tis. Kč 

i) Dream PRO, s. r. o. (IČ 24265951), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Kroužkofest 2018“ ve výši 34 tis. Kč 

j) Dream PRO, s. r. o. (IČ 24265951), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „II. scéna Pivovarských slavností“ ve výši 29 tis. Kč 

k) KULT, spolek (IČ 26602598), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„V hlavě Edvarda Beneše“ ve výši  70 tis. Kč 

l) KULT, spolek (IČ 26602598), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„KREDENC – divadelní motoráček“ ve výši 90 tis. Kč 

m) Kušej Pavel (IČ 46730672), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Mácháč – Club tour 2018“ ve výši 80 tis. Kč 

n) Kymlička Zdeněk Mgr. (IČ 13473158), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „IV. Střekovská Forbína věnovaná 100. výroční vzniku republiky“ ve výši 

40 tis. Kč 

o) Morpheus Art, s. r. o. (IČ 28693787), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Hudební setkání 7“ ve výši  70 tis. Kč 

p) Nadační fond Energie pomáhá (IČ 6417914), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Bavíme se pro zdravé srdce 2018“ ve výši 30 tis. Kč 

q) Nepivoda Pavel, Mgr. (IČ 1398172), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Nahrávka nové studiové desky skupiny Houpací koně a její vydání na 

CD nosiči“ ve výši 70 tis. Kč 



r) Pém Jaroslav (IČ 87075288), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Ústecké slavnosti“ ve výši 100 tis. Kč 

s) Poradna pro integraci, z. ú. (IČ 67362621), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Etnické večery – představování kultur cizinců žijících v Ústí 

nad Labem a okolí“ ve výši 55  tis. Kč 

t) RED HILL PRODUCTION (IČ 22718761), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Fírfest 2018“ ve výši 58 tis. Kč 

u) Romance, z. s. (IČ 68975091), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Velikonoční provedení Mozartova requiem a cyklu postních motet 

od A. Tučapského“ ve výši 40 tis. Kč 

v) Romano jasnica, spolek (IČ 68974922), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „14. Různobarevný festival“ ve výši 30 tis. Kč 

w) Spolek The Boom (IČ 27017931), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Letní koncert skupiny The Boom Beatles Revival and Orchestra“ ve výši 

43 tis. Kč 

x) Spolek The Boom (IČ 27017931), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„28. Vánoční koncert skupiny The Boom Beatles Revival Band and Orchestra“ 

ve výši 74 tis. Kč 

y) Spolek výtvarníků a sochařů LAVY, z. s. (IČ 6095461), na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „sK-ULpTURA – kulturní projekt spolku LAVY“ 

ve výši 31 tis. Kč 

z) Ústecká kulturní platforma 98, z. s. (IČ 68298587), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Festival Sudety 2018, jubilejní 10. ročník“ ve výši 40 tis. Kč 

aa) Útulek fest, z. s. (IČ 03655989), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Útulek fest 2018“ ve výši 65 tis. Kč 

bb) Vágner Martin (IČ 86934741), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Ústí live!“ ve výši 40 tis. Kč 

cc) Vaverková Jolana (IČ 48309788), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Čajů fest 2018“ ve výši 34 tis. Kč 

3. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu  

a sociálních  služeb, určených na „reprezentaci města na akcích krajského, 

republikového nebo mezinárodního charakteru“ a následné uzavření smlouvy  

s těmito subjekty takto: 

a) spolek The Boom (IČ 27017931), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Účast na přehlídce Beatles revivalových skupin International 

Beatleweek 2018“ ve výši 112 tis. Kč 

b) Ústecký dětský sbor, z.s. (IČ 22846361), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „Umělecké turné Ústeckého dětského sboru – Maďarsko 

2018“ ve výši 100 tis. Kč 

4. udělení výjimky z maximálně možné požadované výše dotace v kategorii „akce 

mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem“ pro: 

a) INTERPORTA z. s. (IČ 6575277) na akci „INTERPORTA International Music 

Competition“ – požadovaná výše dotace činí 360 tis. Kč 

b) KULT, spolek (IČ 26602598), na akci „Festival Kult 21. ročník“ – požadovaná 

výše dotace činí 500 tis. Kč 

c) Poradna pro integraci, z. ú. (IČ 67362621), na akci „festival Barevná planeta 

2018“ – požadovaná výše dotace činí 369 tis. Kč 

5. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu  

a sociálních služeb, určených na „akce mimořádného významu pro statutární město 

Ústí nad Labem“ a následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto: 

a) INTERPORTA z. s. (IČ 6575277), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „INTERPORTA International Music Competition“ ve výši 300 tis. Kč 

 



b) Korbélyi Marek (IČ 65658469), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Promenádní koncerty“ ve výši 130  tis. Kč 

c) KULT, spolek (IČ 26602598), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Festival Kult 21. ročník“ ve výši 400 tis. Kč 

d) Kymlička Zdeněk Mgr. (IČ 13473158), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „XII. Ústecká Forbína“ ve výši 100 tis. Kč 

e) Malá Paříž z. s. (IČ 01335081), na částenou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Malý Hamburk“ ve výši 170 tis. Kč 

f) Nutprodukce, s. r. o. (IČ 28959191), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Cena Pavla Kouteckého 2018“ ve výši 100 tis. Kč 

g) Poradna pro integraci, z. ú. (IČ 67362621), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „festival Barevná planeta 2018“ ve výši 350 tis. Kč 

h) Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí nad Labem, W. Churchilla 4, 

příspěvková organizace (IČ 00831085), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Virtuosi per musica di pianoforte“ ve výši 210 tis. Kč 

B )  n es ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu  

a sociálních služeb, určených na „podporu celoroční kulturní činnosti“  

tomuto subjektu: 

a) Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (IČ 44555601), na 

částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Dům umění Ústí nad Labem – 

celoroční činnost“  

2 .  poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu  

a sociálních služeb, určených na „realizaci kulturních akcí  

a projektů“ těmto subjektům: 

a) Inovační centrum ústeckého kraje, z. s. (IČ 4542088), na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „Startupový festival Festup“  

b) KULT, spolek (IČ 26602598), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„DANCE UP! Česko-německý taneční projekt“  

c) NET.W z. s. (IČ 1342185), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Čerti 

v Ústeckém podzemí“  

d) NET.W z. s. (IČ 1342185), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Víno 

nad Labem“  

e) xxxxxxxxx xxxxx (nar. xx. x. xxxx), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „KATALOG – Sylva Prchlíková“  

f) Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (IČ 44555601), 

na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Mo(nu)mentální topografie“  

g) Ústecká kulturní platforma 98, z. s. (IČ 68298587), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Historické turistické trasy v Severním Polabí“  

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 lád á  

1. Ing. Martinu Kohlovi, vedoucímu OKSS 

a) rozeslat vyrozumění dle bodu B) tohoto usnesení 

  T: 31. 3. 2018 

 

 

 

 

 

 

 



500/18 

Poskytnutí dotací v oblasti nestátních sociálních služeb a služeb 

blízkých službám sociálním v roce 2018 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu  

a sociálních  služeb, určených na „podporu sociálních služeb a služeb blízkých 

službám sociálním“ a následným uzavřením smlouvy s těmito subjekty takto: 

a) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Dům pokojného stáří sv. Ludmily“ ve výši 68 040,-Kč 

b) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Dům pokojného stáří sv. Ludmily – domov se zvláštním režimem“ 

ve výši 105 360,-Kč 

c) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Ovečka“ ve výši 

51 415,-Kč 

d) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi – Centrum služeb 

pro rodinu Světluška“ ve výši 99 190,-Kč 

e) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež – Komunitní centrum pro 

děti Světluška“ ve výši 123 775,-Kč 

f) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Noclehárna Samaritán“ ve výši 142 857,-Kč 

g) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Azylový dům Samaritán“ ve výši 222 857,-Kč 

h) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Terénní programy“ ve výši 176 000-Kč 

i) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle žádosti „Centrum pro rodinu 

Ovečka“ ve výši 29 301,-Kč 

j) OPORA (IČ:63154935), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Pečovatelská služba OPORA“ ve výši 611 220,-Kč 

k) OPORA (IČ:63154935), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Domácí 

hospicová péče OPORA“ ve výši 210 380,-Kč 

l) Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu (IČ:69411239), na částečnou úhradu 

nákladů dle projektu „Denní centrum pro seniory Ústí nad Labem“ ve výši 

125 000,-Kč 

m) Fokus Labe (IČ:44226586), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Sociálně 

aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením“ ve výši 

63 000,-Kč 

n) Fokus Labe (IČ:44226586), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Odborné 

sociální poradenství“ ve výši 84 000,-Kč 

o) Fokus Labe (IČ:44226586), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Sociálně 

terapeutické dílny“ ve výši 190 000,-Kč 

p) Fokus Labe (IČ:44226586), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Sociální 

rehabilitace“ ve výši 469 000,-Kč 

q) Fokus Labe (IČ:44226586), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Sociální 

rehabilitace – Centrum pro duševní zdraví“ ve výši 301 000,-Kč 

 



r) Fokus Labe (IČ:44226586), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Chráněné bydlení“ ve výši 238 000,-Kč 

s) DRUG-OUT Klub, z. s. (IČ:44554559), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Kontaktní centrum pro drogově závislé“ ve výši 330 000,-Kč 

t) DRUG-OUT Klub, z. s. (IČ: 44554559), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Terénní program“ ve výši 50 000,-Kč 

u) DRUG-OUT Klub, z. s. (IČ: 44554559), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Ambulantní adiktologická služba“ ve výši 50 000,-Kč 

v) DRUG-OUT Klub, z. s. (IČ: 44554559), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Krajská adiktologická ambulance a poradna pro děti a dorost“ ve výši 

200 000,-Kč 

w) WHITE LIGHT I, z. ú. (IČ:64676803), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Ambulantní léčba a poradenství pro osoby ohrožené závislostním 

chováním“ ve výši 70 000,-Kč 

x) WHITE LIGHT I, z. ú. (IČ:64676803), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Terapeutická komunita pro léčbu osob se závislostmi WHITE LIGHT 

I“ ve výši 310 000,-Kč 

y) Helias Ústí nad Labem, o. p. s. (IČ:27324001), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Osobní asistence u lidí s mentálním postižením, s tělesným postižením 

a poruchou autistického spektra“ ve výši 160 000,- Kč 

z) Helias Ústí nad Labem, o. p. s. (IČ:27324001), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Denní stacionář Helias“ ve výši 425 000,-Kč 

aa) Agentura Osmý den, o. p. s. (IČ:26667649), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Sociální rehabilitace“ ve výši 80 000,-Kč 

bb) Agentura Osmý den, o. p. s. (IČ:26667649), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Poradna-Agentura Osmý den o.p.s“ ve výši 20 000,-Kč 

cc) JURTA, o. p. s. (IČ:63778718), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Sociálně rehabilitace“ ve výši 55 000,-Kč 

dd) JURTA, o. p. s. (IČ:63778718), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Podpora samostatného bydlení“ ve výši 125 000,-Kč 

ee) JURTA, o. p. s. (IČ:63778718), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Sociálně terapeutické dílny“ ve výši 115 000,-Kč 

ff) Bateau z. s. (IČ:01507311), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Poradenské centrum Bateau – zdravá rodina“ ve výši 136 214,-Kč 

gg) Člověk v tísni, o. p. s. (IČ:25755277), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ ve výši 217 357,-Kč 

hh) Člověk v tísni, o. p. s. (IČ:25755277), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s realizací aktivit na podporu rodiny dle projektu „Předškolní kluby Stonožka 

a Stromeček“ ve výši 34 301,-Kč 

ii) Dobrovolnické centrum, z. s. (IČ:70225842), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ ve výši 151 545,-Kč 

jj) Dobrovolnické centrum, z. s. (IČ:70225842), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle projektu „Dobrovolnické 

mentoringové programy pro děti a mládež v Ústí nad Labem“ ve výši                

64 303,-Kč 

kk) Poradna pro integraci, z. ú. (IČ:67362621), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ ve výši 118 938,-Kč 

ll) Poradna pro integraci, z. ú. (IČ:67362621), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Odborné sociální poradenství“ ve výši 237 500,-Kč 

mm) Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s. (IČ:26670763), na částečnou 

úhradu nákladů dle projektu „Odborné sociální poradenství“ ve výši 62 857,-Kč 

 

 



nn) CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná 

společnost (IČ:26999234), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Sociálně 

aktivizační služba pro rodiny s dětmi“ ve výši 44 870,-Kč 

oo) CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná 

společnost (IČ:26999234), na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací 

aktivit na podporu rodiny dle projektu „Doučování dětí v náhradních rodinách“ 

ve výši 49 301,-Kč 

pp) YMCA v Ústí nad Labem (IČ:26533839), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Nízkoprahový klub Orion“ ve výši 90 497,-Kč 

qq) Spirála, Ústecký kraj, z. s. (IČ:68954221), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Intervenční centrum Ústecký kraj“ ve výši 217 858,-Kč 

rr) Spirála, Ústecký kraj, z. s. (IČ:68954221), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Odborné sociální poradenství“ ve výši 95 000,-Kč 

ss) Spirála, Ústecký kraj, z. s. (IČ:68954221), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle projektu „Šance pro všechny 

– domov bez násilí“ ve výši 59 301,-Kč 

tt) Oblastní charita Česká Kamenice (IČ:70818134), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Podpora samostatného bydlení“ ve výši 15 000,-Kč 

uu) Demosthenes, o. p. s. (IČ:25421018), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Raná péče DEMOSTHENA“ ve výši 151 200,-Kč 

vv) Demosthenes, o. p. s. (IČ:25421018), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Odborné sociální poradenství DEMOSTHENA“ ve výši 30 000,-Kč 

ww) Sociální agentura, o. p. s. (IČ:26540495), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Odborné sociální poradenství“ ve výši 110 000,-Kč 

xx) Sociální agentura, o.p.s. (IČ: 26540495), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením“ ve 

výši 80 000,-Kč 

yy) Sociální agentura, o. p. s. (IČ: 26540495), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Sociální rehabilitace“ ve výši 110 000,-Kč 

zz) Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje 

(IČ:70942412), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Sociálně aktivizační 

služby pro sluchově postižené Ústí nad Labem“ ve výši 20 000,-Kč 

aaa) Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje 

(IČ:70942412), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Sociální poradenství 

pro sluchově postižené Ústí nad Labem“ ve výši 20 000,-Kč 

bbb) Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje 

(IČ:70942412), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Tlumočnické služby 

pro sluchově postižené Ústí nad Labem“ ve výši 25 000,-Kč 

ccc) TyfloCentrum Ústí nad Labem o. p. s. (IČ:25453629), na částečnou úhradu 

nákladů dle projektu „Průvodcovské a předčitatelské služby“ ve výši                

30 000,- Kč 

ddd) Ústecký Arcus, z. s. (IČ:44553374), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Odborné sociální poradenství pro uživatele sociální služby 

s onkologickým onemocněním a jejich blízké“ ve výši 90 000,- Kč 

eee) Centrum podpory zdraví, z. s. (IČ:22608389), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle žádosti „Cepík – zdraví 

životní styl předškolních dětí“ ve výši 54 301,-Kč 

fff) Rodinné centrum Slunečník, z.s. (IČ:27026876), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle žádosti „Spolu a aktivně“ ve 

výši 24 301,-Kč 

ggg) Mateřské centrum a dětská skupina Sluníčka, z.s. (IČ:27001709), na částečnou 

úhradu nákladů spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle žádosti „Více 

času pro rodinu“ ve výši 39 301,-Kč 



B )  n es ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu  

a sociálních  služeb, určených na „podporu sociálních služeb a služeb blízkých 

službám sociálním“ takto: 

a) YMCA Ústí nad Labem (IČ:26533839), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Předškolní centrum Beránek“ 

b) TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s. (IČ:25453629), na částečnou úhradu 

nákladů dle projektu „Sociální rehabilitace“ 

c) Oblastní charita Česká Kamenice (IČ:70818134), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Chráněné bydlení“ 

C )  b ere  n a  v ědo mí   
1. podané žádosti do Dotačního programu města Ústí nad Labem na podporu 

sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním 2018 těchto subjektů: 

a) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu 

nákladů dle projektu „Centrum pomoci Samaritán“  

b) WHITE LIGHT I, z.ú. (IČ:64676803), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Následná péče o ex-uživatele drog s podporovaným bydlením“  

c) Člověk v tísni, o.p.s. (IČ:25755277), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Nízkoprahový klub Nový svět“ Člověk v tísni, o. p. s. 

(IČ:25755277), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Klub Mixér“ 

d)  Člověk v tísni, o.p.s. (IČ:25755277), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Terénní sociální práce (terénní programy)“  

e) Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s. (IČ:70100691), 

na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Návrat dítěte do rodiny“  

f) Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s. (IČ:70100691), 

na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Návrat do společnosti“ ve výši 

146 000,-Kč 

g) Spirála, Ústecký kraj, z.s. (IČ:68954221), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Centrum krizové intervence – krizová pomoc“  

h) Spirála, Ústecký kraj, z.s. (IČ:68954221), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Telefonická krizová pomoc“  

i) HEWER, z.s. (IČ:66000653), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Osobní asistence pro občany města Ústí nad Labem“  

j) Tichý svět, o.p.s. (IČ:26611716), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Tlumočnická služba pro osoby se sluchovým postižením 

a kombinovaným postižením“  

k) Tyfloservis, o.p.s. (IČ:26200481), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Sociální rehabilitace těžce zrakově postižených a kombinovaně 

postižených osob“  

D )  zmo cňu j e  

1. Ing. Martina Kohla, vedoucího OKSS 

a) k podpisu vyrozumění o neschválení dotace dle bodu B) tohoto usnesení 

E )  uk lád á  

1. Ing. Martinu Kohlovi, vedoucímu OKSS 

a) rozeslat vyrozumění dle bodu B) tohoto usnesení 

b) ověřit výši nákladů u podaných žádostí dle bodu C) tohoto usnesení 

 

 

 

 

 

 

 



501/18 

Poskytnutí dotace v oblasti ostatní činnost „Lodní doprava“ 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 

určených na oblast ostatní činnost „Lodní doprava“ a následné uzavření smlouvy 

s Ivo Jirouškem (IČ 13473867) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 

„Převozní loď Marie – zajištění lodní dopravy na cyklostezce Vaňov – Píšťany - 

Vaňov“ ve výši 200.000,- Kč 

 

 

502/18 

Rozpočtové opatření OMOŠ – účelově určené a zasmluvněné 

finanční prostředky z roku 2017 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství k zapojení účelově 

určených a zasmluvněných, ale v roce 2017 nečerpaných finančních prostředků ve 

výši 21 314,40 tis. Kč do rozpočtu roku 2018 takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2017 nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 21 314,40 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické o částku 21 314,40 tis. Kč v položce oprava a údržba 

 

 

503/18 

Nabytí pozemku p. č. 338/1 v k. ú. Mojžíř formou odkoupení 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. nabytí pozemku p. č. 338/1 o výměře 4 895 m
2
 v k. ú. Mojžíř od manželů xxxxxx 

a xxxxx xxxxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxx xxx, xxx xx xxxx xxx xxxxx, formou 

odkoupení do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem za kupní cenu ve výši 

1 348 320 Kč 

B )  s ch va lu j e  

1. nabytí pozemku p. č. 338/1 o výměře 4 895 m
2
 v k. ú. Mojžíř od manželů xxxxxx 

a xxxxx xxxxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxx xxx, xxx xx xxxx xxx xxxxx, formou 

odkoupení do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem za kupní cenu ve výši 

1 037 280 Kč 

 

 

 

 



504/18 

Převod části pozemku p. č. 819/4 v k. ú. Předlice formou prodeje 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  rev oku j e  

1. usnesení ZM č. 463/17 ze dne 20. 9. 2017 částečně, a to takto: 

a) bod A) 3. se vypouští celý 

b) ostatní text zůstává nezměněn 

B )  s ch va lu j e  

1. převod části pozemku p. č. 819/4 o výměře cca 40 m
2
 v k. ú. Předlice formou 

prodeje panu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx xx/x, xxx xx xxxx 

xxx xxxxx za těchto podmínek: 

a) kupní cena ve výši 210,- Kč/m
2
 

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 

 

 

505/18 

Směna částí pozemků p. č. 2542/1 a p. č. 2542/2 v k. ú. Ústí nad 

Labem 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  směnu částí pozemků takto: 

a) převod části pozemku p. č. 2542/2 o výměře cca 210 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem 

ve vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem formou prodeje do vlastnictví 

společnosti CENTROPOL REALITY, s.r.o., IČ 254 76 939 za kupní cenu ve 

výši 350,- Kč/m
2
, tj. celkem cca 73.500,- Kč 

b) převod části pozemku p. č. 2542/1 o výměře cca 155 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem 

ve vlastnictví společnosti CENTROPOL REALITY, s.r.o., IČ 254 76 939 

formou odkoupení do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem za kupní 

cenu ve výši 350,- Kč/m
2
, tj. celkem cca 54.250,- Kč 

c) společnost CENTROPOL REALITY, s.r.o., IČ 254 76 939 uhradí veškeré 

náklady spojené s převody a finanční rozdíl mezi kupními cenami ve výši cca 

19.250,- Kč 

d) před převodem části pozemku p. č. 2542/2 v k. ú. Ústí nad Labem společnosti 

CENTROPOL REALITY, s.r.o., bude zaměřeno veřejné osvětlení, na jehož 

základě bude případně zřízeno bezúplatné věcné břemeno služebnosti inženýrské 

sítě ve prospěch statutárního města Ústí nad Labem 

e) využití musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad Labem – „PV plochy 

veřejných prostranství“ 

 

 

 

 



506/18 

Bezúplatné nabytí komunikace a pozemků v k. ú. Sebuzín 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě, na jejímž základě bude část silnice 

III/24721 vyřazena ze sítě silnic a s následným bezúplatným nabytím nemovitostí 

v k. ú. Sebuzín z vlastnictví Ústeckého kraje: 

a) těleso komunikace III/24721 v délce 0,133 km v úseku od 0,000 (křižovatka se 

silnicí II/261) do 0,133 (napojení na stávající silnici III/24721 – u kapličky) 

včetně příslušenství 

b) pozemek p. č. 2/18 o výměře 109 m
2
  

c) pozemek p. č. 2/7 o výměře 447 m
2
  

do majetku statutárního města Ústí nad Labem 

 

 

 

 

 

 

 
MUDr. Jiří Madar                                             Ing. Věra Nechybová 

                    náměstek primátorky                                             primátorka města 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Statutární město Ústí nad Labem 

Magistrát města Ústí nad Labem  

 
 

 

U s n e s e n í 
 

23. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem – II. část 

konaného dne 13. 3. 2018 

č. 507/2018 

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

 

507/18 

Jmenování určeného zastupitele pro pořizování územně plánovací 

dokumentace 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1 .  rezignaci Mgr. Davida Daduče na funkci určeného zastupitele pro projednávání 

územně plánovacích dokumentací města Ústí nad Labem a jejich změn, a to ke dni 

28. 2. 2018 

B )  d ěku j e  

1. Mgr. Davidu Dadučovi za výkon funkce dle bodu A) 1. tohoto usnesení 

 

 

 

 

 

 

 
PaedDr. Květoslava Čelišová     MUDr. Jiří Madar                                     

radní města     náměstek primátorky                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


