
Statutární město Ústí nad Labem 

Magistrát města Ústí nad Labem 

 

 

U s n e s e n í  
 

35. mimořádné jednání Rady města Ústí nad Labem, 

konané dne 19. 11. 2015 

Usnesení č. 837/15 – 839/15 

 

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

 

 

837/15 

Projekt „Revitalizace území: Rekreační území – východ“ - žádost 

o úhradu nákladů na realizaci díla na jezeře Milada dle Koncepce 

řešení ekologických škod  

 
Rada města po projednání 

 

A) b ere  n a  v ědo mí  
1. směrnici Meziresortní komise k řešení ekologických zátěží v rámci odstraňování 

starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních 

společností v Ústeckém a Karlovarském kraji 

B) s ouh l as í  
1. s podáním žádosti o úhradu nákladů spojených s realizací díla na odstranění 

ekologických škod Revitalizace území: „Rekreační území – východ“ 

2. s realizací díla na odstranění ekologických škod Revitalizace území: „Rekreační 

území – východ“ a se závazky obce související s realizací díla: 

a) Statutární město Ústí nad Labem se zavazuje k součinnosti se zadavatelem 

a dodavatelem prací 

b) Statutární město Ústí nad Labem se zavazuje k převzetí díla, včetně nových 

movitých věcí a nemovitostí a tzv. součástí věci, podle §  505 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, po jeho dokončení do svého vlastnictví 

c) Statutární město Ústí nad Labem se zavazuje vrátit poskytnutou úhradu nákladů 

na realizaci díla v případě, že dílo (část přesahující rozsah Koncepce řešení 

ekologických škod) nebude realizovat v celém rozsahu 

d) postup města v součinnosti s těžební společností (Palivový kombinát Ústí nad 

Labem, s. p.) u projektu nacházejícího se na zájmovém území těžební 

společnosti 

e) dodržení všech základních kritérií Směrnice meziresortní komise k řešení 

ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních 

společností v Ústeckém a Karlovarském kraji 

C )  uk lád á  

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

a) předložit návrh dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města.                                                                                                                   

T: 2. 12. 2015 



838/15 

Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu 

„Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem“ v rámci 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 
Rada města po projednání  

 

A) s o u h l a s í  
1. s podáním žádosti o dotaci na projekt „Podpora inkluzivního vzdělávání 

v Ústí nad Labem“ v rámci výzvy 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání 

z OP VVV s přepokládanými celkovými náklady (způsobilými výdaji) ve výši 

30 000,00 tis. Kč 

2. se spolufinancováním projektu „Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad 

Labem“ ve výši 5% z celkových způsobilých výdajů projektu 

3. s tím, že ZŠ Anežky České, ZŠ Stříbrnická, ZŠ Hlavní a Člověk v tísni, o. p. s. 

budou partnery s finančním příspěvkem 

B) u k l á d á  
1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky 

a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města 

T: 2. 12. 2015 

 

 

839/15 

Návrh člena dozorčí rady Severočeského divadla s. r. o. 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. odstoupení Mgr. Petra Vlasáka z člena dozorčí rady Severočeského divadla s.r.o. 

B )  s ouh l as í   

1. s návrhem na jmenování níže uvedeného zástupce do dozorčí rady Severočeského 

divadla s.r.o., ve smyslu § 84, odstavec 2, písmeno g) zákona 128/2000 Sb., 

v platném znění takto: 

a) Yveta Tomková, narozena xx. xx. xxxx, bytem xxxxxxx xxx, Ústí nad Labem 

C )  uk lád á   

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky 

a) předložit návrh dle bodu B) 1 na jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem 

T: 2. 12. 2015 

 

 

 

 

 

 

                 MUDr. Jiří Madar            Ing. Věra Nechybová 

    náměstek primátorky                                                primátorka města 


