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U s n e s e n í 
 

25. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem 

konaného dne 20. 6. 2018 

č. 521/2018 - 538/2018 

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

521/18 

Plnění usnesení ZM 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o plnění usnesení ZM 
 

 

522/18 

Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí 

nad Labem za rok 2017 

 
Zastupitelstvo města po projednání     

                             

A )  z j i š ťu j e , že 

1. hospodaření statutárního města Ústí nad Labem skončilo za rok 2017 přebytkem 

takto: 

a) celkové příjmy města po konsolidaci ve výši 1 944 194,80 tis. Kč 

b) celkové výdaje města po konsolidaci ve výši 1 718 751,21 tis. Kč 

c) vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši 225 443,59 tis. Kč vyrovnává oblast 

financování 

2. hospodaření Magistrátu města Ústí nad Labem skončilo za rok 2017 přebytkem 

takto: 

a) celkové příjmy MmÚ ve výši 1 869 182,26 tis. Kč 

b) celkové výdaje MmÚ ve výši 1 652 546,38 tis. Kč 

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

konsolidace ve výši 141 015,54 tis. Kč (dotace z prostředků MmÚ) 

c) vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši 216 635,88 tis. Kč vyrovnává oblast 

financování 

3. celkový výsledek hospodaření vytvořený v hlavní činnosti MmÚ v roce 2017 činil 

290 472 261,78 Kč, z toho k 9. 5. 2018 (po jednání ZM a RM) do rozpočtu roku 

2018 činí volné zdroje 501,41 tis. Kč viz. příloha usnesení č. 1 

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

2017 činí 17 381 870,80 Kč 

 

 

 

 



B )  b ere  n a  v ědo mí  

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

IČ: 00081531 za rok 2017 provedenou Krajským úřadem Ústeckého kraje 

předkládanou zastupitelům v příloze č. 2 důvodové zprávy 

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

Magistrát za rok 2017 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 2017 s výhradou týkající se chyb 

a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření 

statutárního města Ústí nad Labem za rok 2017 

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

hospodaření statutárního města Ústí nad Labem za rok 2017 uvedená v části 

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

Labem za rok 2017“ 

3. rozpočtové opatření v celkové výši 1 380,86 tis. Kč takto: 

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

501,41 tis. Kč 

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

879,45 tis. Kč v položce převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO MmÚ ve výši 

1 380,86 tis. Kč v položce finanční rezerva 

4. finanční vypořádání města Ústí nad Labem za rok 2017 dle přílohy usnesení č. 1 

D )  s ch va lu j e  

1. účetní závěrku statutárního města Ústí nad Labem za rok 2017 dle přílohy č. 1a) až 

1e) důvodové zprávy s tím, že účetní výsledek hospodaření k 31. 12. 2017 ve výši 

197 730 426,03 Kč zůstane nerozdělen na účtu 432 – výsledek hospodaření 

předcházejících účetních období 

 

 

523/18 

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 r. 2017 ve výši 

83 954,73 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 1 o částku 83 954,73 tis. Kč v položce daň 

z příjmů právnických osob za obec 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 

83 954,73 tis. Kč v položce daň z příjmů právnických osob 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.usti-nad-labem.cz/files/rm-zm/zm_25-18_522-18.pdf


524/18 

Stanovení počtu členů ZM Ústí nad Labem pro volební období 

2018 – 2022 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s t ano vu j e  

1. pro volební období 2018 – 2022 počet členů Zastupitelstva města Ústí nad Labem 

na 37 

 

525/18 

Rozpočtové opatření OIÚP – „Venkovní areál Plavecké haly 

Klíše“ 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování pro rok 2018 ve výši 

6 000,00 tis. Kč takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. 03, o částku 

6 000,00 tis. Kč u akce „Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jitřní“  

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. 03, o částku 

6 000,00 tis. Kč u akce „Venkovní areál Plavecké haly Klíše“ 

2. změnu financování investiční akce „Venkovní areál Plavecké haly Klíše“ 

v následujících letech 2019 a 2020 dle důvodové zprávy 

 
 

526/18 

Podání přihlášky ke spolupráci s Agenturou pro sociální 

začleňování II. 
 

Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. podání přihlášky ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování v rámci 

Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám 

                               
 

527/18 

Změna v projektu „Domov pro seniory Velké Březno, Klášterní 2, 

Velké Březno - Pořízení automobilu pro osoby se sníženou 

schopností pohybu“ 
 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A) b ere  n a  v ědo mí  

1. změny v projektu – „Domov pro seniory Velké Březno, Klášterní 2, Velké Březno 

– Pořízení automobilu pro osoby se sníženou schopností pohybu“ 



B )  s ch va lu j e  

1. změny v projektu – „Domov pro seniory Velké Březno, Klášterní 2, Velké Březno 

– Pořízení automobilu pro osoby se sníženou schopností pohybu“ takto:  

a) posun konce realizace akce na 31. 5. 2019 

b) úpravu předpokládané ceny u požadovaného automobilu a s tím související 

úpravu investičního záměru 

c) navýšení spolufinancování akce o 84 700 Kč na celkové spolufinancování akce 

ve výši 367 700 Kč 

C )  uk lád á  

1. Ing. Martinu Dlouhému, vedoucímu OSR 

a) podniknout všechny kroky nutné k realizaci změn v projektu vyplývajících 

z bodu B) tohoto usnesení 

2. PhDr. Janě Müllerové, PhD., vedoucí OMOŠ             

a) připravit materiál na jednání Rady města s rozpočtovým opatřením týkajícím se 

této akce podle bodu B) 

         T: 12. 9. 2018 
 

 

528/18 

Poskytnutí daru a úprava usnesení dotace pro Severočeské 

divadlo s. r. o.  

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. úpravu usnesení Zastupitelstva města  Ústí nad Labem ze dne 28. 2. 2018 č. 492/18, 

kterým Zastupitelstvo města Ústí nad Labem schválilo poskytnutí dotace ve výši 

2.000.000,- Kč pro Severočeské divadlo, s. r. o. (IČ 22774289) na částečnou úhradu 

nákladů „provedení oprav hmotného majetku v historické budově divadla 

a v dostavbě“ takto: 

a) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze 

dne 29. 3. 2018, kterým bude částka ponížena na 572.000,- Kč 

b) poskytnutí investiční dotace v roce 2019 ve výši 1.428.000,- Kč pro Severočeské 

divadlo, s. r. o. (IČ 22774289) na částečnou úhradu nákladů „rekonstrukce 

osobních výtahů v historické budově a v dostavbě“ a následné uzavření smlouvy  

2. poskytnutí peněžitého daru ve výši 400 tis. Kč subjektu Severočeské divadlo, 

s. r. o. (IČ: 22774289), se sídlem Lidické náměstí 1710/10, 400 01 Ústí nad Labem 

na zajištění divadelního představení Bedřich Smetana: Libuše 

 

 

529/18 

Poskytnutí  víceletých dotací v oblasti kultury 2019 – 2020 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

na „dotace na celoroční činnost kulturních institucí v letech 2019 a 2020“ 

a následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto: 

 



 

 

a) Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o. p. s. (IČ 25049011), 

na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Celoroční výstavní program 

Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem“  ve výši 500 tis. Kč/rok 

b) Severočeská vědecká knihovna, p. o. (IČ 83186), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „Příspěvek na celoroční plnění městské funkce knihovny 

pro obyvatele statutárního města Ústí nad Labem v roce 2019“ ve výši 

600 tis. Kč/rok  

c) Veřejný sál Hraničář, spolek (IČ 2816091), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „Kulturní program ve Veřejném sále Hraničář v roce 2019“ 

ve výši 1.500 tis. Kč/rok 

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

na „akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem v letech 

2019 a 2020“ 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/rok  

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

„Divadelní festival Kult 22. ročník“ ve výši 400 tis. Kč/rok 

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

s akcí „Ústecká Forbína“ ve výši 150 tis. Kč/rok 

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

spojených s akcí „Barevná planeta 2019“ ve výši 350 tis. Kč/rok 

e) 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/rok 

B )  n es ch va lu j e  

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

na „dotace na celoroční činnost kulturních institucí v letech 2019 a 2020“ takto: 

a) Taneční akademie Scenic s. r. o. (IČ 6362044), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „Celoroční činnost Taneční akademie Scenic s. r. o. v roce 

2019 a 2020“ 

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

na „akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem v roce 2019 

a 2020“  těmto subjektům: 

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

s akcí „Jeden svět v Ústí nad Labem“ 

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

„Promenádní koncerty“ 

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

s akcí „KPH – Ústí nad Labem“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



530/18 

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 – Podpora sportovních klubů a jednot 

na pokrytí zvýšených provozních výdajů a následné uzavření smluv s těmito 

subjekty takto: 

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

na „Úhrada zvýšených nákladů za pronájem plavecké haly Klíše“  

ve výši 350.000,- Kč 

b) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl plavání p. s., IČ: 057 81 191, na „Úhrada 

zvýšených nákladů za pronájem PA Klíše“ ve výši 350.000,- Kč 

2. 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 tímto subjektem takto: 

a) FC Rapid Ústí nad Labem, z. s., IČ: 063 50 488, na „Provozování tělovýchovné 

a sportovní činnosti – Futsalu“ ve výši 58.000,- Kč s účelem využití na úhradu 

startovného a nákupu vybavení            

 

 

531/18 

Dodatek č. 2 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 )  b ere  n a  v ědo mí  

1 .  zprávu z předešlého ročníku Mattoni ½ Maraton Ústí nad Labem 2017 

B )  s ch va lu j e  

1. uzavření Dodatku č. 2 „Smlouvy o spolupořadatelství při zajištění organizace 

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

  

 

532/18 

Poskytnutí dotací v oblasti kultury 2018 – změna účelu  

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. změnu účelu použití dotace ve výši 40.000,- Kč pro spolek Romance, z. s. 

(IČ 68975091) z akce „Velikonoční provedení Mozartova requiem a cyklu postních 

motet od A. Tučapského“ na částečnou úhradu akce „W. A. Mozart: Requiem“  

 



533/18 

Dodatek č. 2 k úplnému znění Zřizovací listiny Městských služeb 

Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  s účinností od 1. 7. 2018 

1. znění dodatku č. 2 k úplnému znění zřizovací listiny Městských služeb Ústí nad 

Labem, příspěvkové organizace, kterým se: 

a) svěřují k hospodaření níže uvedené pozemky a budova tenisového areálu 

za Zimním stadionem v k. ú. Klíše 

- pozemek p. č. 422/1 o výměře 3914 m
2
 – sportoviště a rekreační plocha 

- pozemek p. č. 422/3 o výměře 7283 m2 – sportoviště a rekreační plocha  

- pozemek p. č. 422/4 o výměře 1018 m
2
 – zastavěná plocha – včetně budovy 

bez čp/če 

b) mění obsah hlavní činnosti v bodě „ostatní rekreační činnosti“ v souvislosti 

se svěřením tenisového areálu za Zimním stadionem hlavní činnost takto: 

- ostatní rekreační činnosti (zejména provozování rekreačních činností v areálu 

koupališť, plavecké haly, zimního stadionu, stadionu Neštěmice, městských 

lázní a tenisového areálu za Zimním stadionem) 

c) vyjímá z hlavní činnosti bod 

- poskytování technický služeb (zejména čištění ulic a udržování veřejných 

prostranství za předpokladu, že na tuto činnost získá finanční prostředky 

prostřednictvím dotace od Úřadu práce) 

d) svěřuje k hospodaření pozemek p. č. 418/6 o výměře 1 163 m
2 

– ostatní plocha 

v k. ú. Klíše 

e) vyjímají z hospodaření následující pozemky a budovy Kulturního domu CORSO 

v k. ú. Krásné Březno, které přecházejí do správy odboru dopravy a majetku: 

- pozemek p. č. 472/176 o výměře 4416 m
2 

zastavěná plocha – parkoviště 

- pozemek p. č. 472/181 o výměře 250 m
2 

ostatní plocha 

- pozemek p. č. 472/157 o výměře 1635 m
2 

zastavěná plocha a nádvoří včetně 

objektu č. p. 801  

- pozemek p. č. 472/158 o výměře 88 m
2 

zastavěná plocha a nádvoří včetně 

objektu bez čp/če 

- pozemek p. č. 472/159 o výměře 643 m
2 

zastavěná plocha a nádvoří včetně 

objektu bez čp/če 

f) vyjímá z hospodaření zhodnocení nemovitého majetku umístěného v Kulturním 

domě CORSO a to protipožární dveře umístěné na parkovišti CORSO 

v pořizovací ceně 60 737,60 Kč 

g) vyjímá z hospodaření movitý majetek umístěný v Kulturním domě CORSO 

v celkové hodnotě 2 040 067,98 Kč, jehož soupis je součástí návrhu dodatku č. 2 

zřizovací listiny 

h) vyjímá z hospodaření zhodnocení nemovitého majetku umístěného  

na Sektorovém centru, a to vodovod závlahový v pořizovací hodnotě  

66 112,00 Kč 

i) vyjímá z hospodaření movitý majetek pořízený pro Sektorové centrum v celkové 

hodnotě 45 831,43 Kč, jehož soupis je součástí dodatku č. 2 zřizovací listiny 

 

 

 



534/18 

Dodatky k zřizovacím listinám příspěvkových organizací 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. dodatek č. 4 zřizovací listiny Fakultní základní školy Ústí nad Labem, 

České mládeže 230/2, příspěvkové organizace, kterým se vyjímá z hospodaření 

p. p. č. 1107 z důvodu jejího scelení s p. p. č. 1108 vše v k. ú. Klíše 

2. dodatek č. 3 zřizovací listiny Základní školy Ústí nad Labem, Hlavní 193, 

příspěvkové organizace, kterým se svěřuje do hospodaření drobná stavba 

neevidovaná v katastru nemovitostí – stánek s rovnou střechou 

3. dodatek č. 5 zřizovací listiny Domu dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, kterým se 

s účinností od 1. 7. 2018 svěřuje do hospodaření: 

a) nemovitý majetek p. p. č. 4893/3, p. p. č. 4897/1, p. p. č. 4897/4, jehož součástí 

je budova č. p. 3543 a p. p. č. 4897/6 vše v k. ú. Ústí n. L.  

b) movitý majetek dle důvodové zprávy 

4. dodatek č. 5 zřizovací listiny Domova pro seniory Severní Terasa, příspěvkové 

organizace, kterým se s účinností od 1. 1. 2019 vyjímá z hlavního předmětu 

činnosti sociální služba „domovy pro osoby se zdravotním postižením“ 

 

 

535/18 

Nabytí pozemku p. č. 898/288 v k. ú. Všebořice 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. nabytí pozemku p. č. 898/288 o výměře 215 m
2
 v k. ú. Všebořice za částku        

800,- Kč/m
2
 

 

 

536/18 

Prodej části pozemku p. č. 1001 v k. ú. Předlice 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. převod části pozemku p. č. 1001 o výměře cca 600 m
2
 z celkové výměry 722 m

2
 

v k. ú. Předlice formou prodeje panu xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx/xx, xxx 

xx xxxx xxx xxxxx, za těchto podmínek: 

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

b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy 

c) funkční využití předmětného pozemku musí být v souladu s Územním plánem 

Ústí nad Labem 

d) nabyvatel bere na vědomí, že na předmětný pozemek je uzavřena nájemní 

smlouva se třetí osobou 



e) nabyvatel před prodejem provede zaměření veřejného osvětlení a v případě 

potřeby bude zřízeno bezúplatné věcné břemeno ve prospěch statutárního města 

Ústí nad Labem spočívajícího v právu strpění zařízení veřejného osvětlení 

f) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti včetně geometrického 

plánu  

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

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

 

 

537/18 

Bezúplatné nabytí pozemků od ÚZSVM 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. bezúplatné nabytí pozemků 

a) p. č. 898/409, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 2 532 m
2
 v k. ú. Všebořice 

b) p. č. 60/20, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 2 513 m
2
 v k. ú. Dělouš 

c) p. č. 60/23, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 7 042 m
2
 v k. ú. Dělouš 

od České republiky - řadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

IČ 697 97 111, do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem  

2. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci 

č. 05/U/Kos/2018 dle bodu A) 1. a) 

3. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci 

č. 06/U/Kos/2018 dle bodů A) 1. b) a A) 1. c) 

 

 

538/18 

Nabytí nemovitostí v přístavu Vaňov 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

  

A )  uk lád á  

1. Radě města  

a) podání podnětu k zahájení přezkumného řízení proti rozhodnutí drážního úřadu 

sp. zn. MP-SDPO785/17-6/Ce, č.j. DUCR-75373/17/Ca ze dne 28. 12. 2017 

T: do 31. 7. 2018 

B )  žá dá  

1. Radu města 

a) aby zahájila neprodleně úkony k vydání stavební uzávěry na území v k. ú. 

Vaňov pozemky p. č. 530/1, 531, 532, 533, 535/1, 538/1, 538/3, 538/4, 538/6, 

540, 538/2, 542, 535/2, 539, 529/9  
C )  p o žadu j e  

1. zařazení do pořízení územního plánu změnu možného využití pozemků dle bodu B) 

výlučně na rekreační a sportovní využití 

 

 

 



 

 
D )  p ov ěřu j e  

1. Radu města 

a) zahájit jednání o maximální nabídce ze strany města, a to do výše posudku 

č. 488-075/18 ze dne 3. 4. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MUDr. Jiří Madar                                             Ing. Věra Nechybová 

                    náměstek primátorky                                             primátorka města 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


