
Statutární město Ústí nad Labem 

Magistrát města Ústí nad Labem  

 
 

U s n e s e n í 
 

26. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem 

konaného dne 19. 9. 2018 

č. 539/2018 - 547/2018 

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

539/18 

Plnění usnesení ZM 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o plnění usnesení ZM 
 

 

 

540/18 

Odměny členům výborů ZM a předsedům a členům komisí RM, 

kteří nejsou členy ZM, za I. pololetí roku 2018 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va l u j e  

1. vyplacení odměn za první pololetí roku 2018 členům výborů ZM, předsedům 

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

 

 

 

541/18 

Závěrečný účet DSO Jezera Milada za rok 2017 Zpráva 

o přezkoumání hospodaření DSO Jezero Milada za rok 2017  

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A) b ere  n a  v ědo mí  
1. závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Jezera Milada za rok 2017 

v předloženém znění s výhradami 

2. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 v předloženém znění se 

závěrem „byly zjištěny závažné chyby a nedostatky" 

 

 

 

 

 



542/18 

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) Athletic club Ústí nad Labem z. s., IČ: 270 43 584, na „Částečné pokrytí 

nákladů AC Ústí nad Labem na Městském stadionu 2018“  

ve výši 120.000,- Kč 

b) USK PROVOD, z. s., IČ: 183 81 375, na „Pokrytí zvýšených nákladů 

na Městském stadionu v roce 2018“ ve výši 105.000,- 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) Česká unie boxerů profesionálů, z. s. (zkráceně ČUBP), IČ: 005 40 641 na akci 

„Mezinárodní galavečer profesionálního boxu“ ve výši 250.000,- Kč 

 

 

543/18 

Žádost Festival Kult – navýšení dotace 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. navýšení dotace pro KULT, spolek (IČ 26602598) na částečnou úhradu nákladů 21. 

ročníku „Festivalu KULT“ z původních 400.000,- Kč na 600.000,- Kč z rozpočtu 

odboru kultury, sportu a sociálních služeb pro rok 2018 

 

 

 

544/18 

Žádost Fotbalového klubu Ústí nad Labem, a. s.  

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí bezúročné zápůjčky Fotbalovému klubu Ústí nad Labem, a. s.,  

IČ: 272 74 055, na „Pomoc s řešením rozpočtového schodku v souvislosti 

s finančním plněním jednotlivých partnerů“ ve výši 3 500 tis. Kč se splatností  

do 31. 12. 2019 

 

 
 
 
 



545/18 

Dodatek č. 2 k úplnému znění Zřizovací listiny Zoologické 

zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 
 

Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. znění dodatku č. 2 k úplnému znění zřizovací listiny Zoologické zahrady Ústí nad 

Labem, příspěvkové organizace, kterým se mění výměra pozemků: 

a) p. č. 1210/46 – zastavěná plocha a nádvoří, včetně objektu bez čp/če  

v k. ú. Krásné Březno z výměry 735 m
2 

na výměru 112 m
2
  

b) p. č. 1210/1 – ostatní plocha v k. ú. Krásné Březno z výměry 194 644 m
2
 

na výměru 195 267 m
2 

  

 

 

546/18 

Obecně závazná vyhláška č. …/2018, o zákazu veřejného nabízení, 

poskytování a využívání sexuálních služeb 
 

Zastupitelstvo města po projednání. 

     

A) v y d á v á                    

1 .  Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, o zákazu veřejného nabízení, poskytování 

a využívání sexuálních služeb 

 

 

 

547/18 

Obecně závazná vyhláška č. …/2018, kterou se mění obecně 

závazná vyhláška č. 1/2017, o zákazu požívání alkoholických 

nápojů na veřejném prostranství 
 

Zastupitelstvo města po projednání. 

     

A) v y d á v á                    

1 .  Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška 

č. 1/2017, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství 

 

 

 

 

 

 

 
MUDr. Jiří Madar                                             Ing. Věra Nechybová 

                    náměstek primátorky                                             primátorka města 

 


