
Primátor města Ústí nad Labem 

 

 

 

  

P O Z V Á N K A 
 

na 6. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem, 

které se bude konat dne 23. 9. 2015 od 10,00 hodin 

v zasedací místnosti Magistrátu města Ústí nad Labem 

 

 

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

 

 

 

Program: 

 

1. Plnění usnesení ZM (ústně) 

2. Nabytí ¼ podílu pozemkové parcely č. 2148/3 v k. ú. Ústí nad Labem – Park 

Republiky 

3. Prodej části pozemku p. č. 686/1 v k. ú. Všebořice 

4. Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 898/267 v k. ú. Všebořice 

5. Jezero Petri – nabytí pozemků od města Chabařovice 

6. „Městské sady – aktivní park“  – schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti aktivního parku 

7. Převod částí pozemků p. č. 780/31 a p. č. 789/1 v k. ú. Předlice formou prodeje 

8. Integrovaný dopravní systém 

9. Poskytnutí  dotací v oblasti kultury 

10. Dotace na poskytování sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním na 

rok 2015 – Fokus Labe – odborné sociální poradenství 

11. Revokace usnesení – schválení poměrné části dotace na sociální služby  pro 

SPMP o.s. 

12. Program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2016 z rozpočtu  

Statutárního města Ústí nad Labem 

13. Fotbalový klub Ústí nad Labem, a.s.  
14. Návrh koncepce Statutárního města Ústí nad Labem v oblasti tělovýchovy a 

sportu na léta 2016 – 2019 

15. Úprava zřizovací listiny Činoherního studia města Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizace 

16. Návrh na jmenování členů dozorčí rady a změna společenské smlouvy 

Severočeského divadla s.r.o. 
17. Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. aktualizace společenské 

smlouvy 

18. Collegium Bohemicum o.p.s. nové znění zakládací smlouvy 

19. Kontokorentní úvěr 

20. Rozpočtové opatření odboru rozvoje města – „Městský stadion v Ústí nad Labem 

– dokončení bočních tribun A2 a A3“ 

21. Delegování a navržení osob do obchodních společností s majetkovou účastí města 

Ústí nad Labem 



 

 

 

 

22. Návrh odměn předsedům a členům výborů ZM a členům komisí RM, kteří 

nejsou členy ZM, za I. pololetí roku 2015 

23. Změny ve složení výborů ZM 

 

 

 

 

Různé 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Ing. Věra Nechybová 

                                                                                primátorka města                                


