
Primátorka města Ústí nad Labem 

 

  

 

P O Z V Á N K A 
 

 

na 19. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem, 

které se bude konat dne 5. 4. 2017 od 10.00 hodin 

v zasedací místnosti Magistrátu města Ústí nad Labem 

 

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

Program: 

 

Plnění usnesení 

1. Návrh peněžitých plnění členům výborů ZM a peněžitých darů předsedům a členům 

komisí RM, kteří nejsou členy ZM, za II. pololetí roku 2016 

2. Návrh OZV o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství 

3. Rozpočtové opatření ODM – údržba komunikací 

4. Podání žádostí o dotaci na projekty z Programu 013 310 Rozvoj a obnova 

materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020 Ministerstva práce 

a sociálních věcí ČR 

5. Změna Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace č. 1 

6. Podání přihlášky ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování 

7. Prodloužení termínu majetkoprávního vypořádání pozemků v zájmovém území 

jezera Milada ze strany Statutárního města Ústí nad Labem – společné stanovisko 

obcí sdružených v DSOJM 

8. Návrh na mimosoudní narovnání sporu s Římskokatolickou farností – 

arciděkanstvím Ústí nad Labem 

9. Žádost o prominutí pohledávky 

10. Jmenování členů řídící skupiny Plánu udržitelné městské mobility Ústí nad Labem 

11. Územní plán Ústí nad Labem – informace o průběhu pořizování 

12. Úplatné nabytí části pozemku p. č. 715 v k. ú. Brná nad Labem 

13. Prodej části pozemku p. č. 184/1 v k. ú. Dobětice 

14. Prodej části pozemku p. č. 936/2 v k. ú. Neštěmice 

15. Úprava usnesení ZM č. 278/13 ze dne 24. června 2013 

16. Nabytí, příp. dlouhodobý pronájem nemovitostí v k. ú. Ústí nad Labem 

17. Nabytí části pozemku p. č. 259/1 v k. ú. Bukov 

18. Nabytí nemovitostí v ulici Na Nivách 

19. Majetkoprávní vypořádání pozemků ve vlastnictví města pod silnicemi I. třídy 

s ŘSD ČR formou darování 

20. Nabytí nemovitých věcí v k. ú. Ústí n. L. formou odkoupení od ČD 

21. Převod 2 částí pozemku p. č. 819/4 v k. ú. Předlice formou prodeje 

22. Převod části pozemku p. č. 4266 v k. ú. Ústí nad Labem formou prodeje 

23. Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 – výstupy z veřejného projednání v rámci 

celoměstského Fóra Zdravého města Ústí nad Labem 2016 

24. Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem 

v roce 2017 „Akce mimořádného významu pro Statutární město Ústí nad Labem“ 

25. Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem 

v roce 2017 „Akce sportovního kalendáře“ 



26. Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem 

v roce 2017 „Mimořádné žádosti o dotace“ 

27. Poskytnutí dotace v oblasti volnočasových aktivit z rozpočtu Statutárního města 

Ústí nad Labem v roce 2017 „Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 

18 let“ 

28. Poskytnutí dotace v oblasti ostatní činnost „Lodní doprava“ 

29. Poskytnutí dotací v oblasti nestátních sociálních služeb a služeb blízkých službám 

sociálním v roce 2017 

30. Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem 

v roce 2017 „Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let (šeky)“ 

31. Poskytnutí zápůjčky FK Ústí nad Labem – mládež, z. s.  

32. Nabídka odkupu akcií – HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r. o.   

33. Poskytnutí dotace o. p. s. Lidé výtvarnému umění – výtvarné umění lidem v roce 

2017 

34. Žádost o poskytnutí dotace organizaci Veřejný sál Hraničář, spolek na rok 2017 

35. Poskytnutí  dotací v oblasti kultury 2017 

36. Poskytnutí dotace společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s. v roce 2017 

37. Poskytnutí dotace Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem, p. o. v roce 

2017 

38. Dodatek č. 1 k úplnému znění Zřizovací listiny Městských služeb Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizace 

39. Obecně závazná vyhláška č…/2017 – Stanovení školských obvodů spádových 

mateřských škol zřizovaných městem Ústí nad Labem 

40. Revokace usnesení ZM č. 390/16 ze dne 12. 12. 2016 

41. Smlouva o zajištění závazku veřejné služby na zabezpečení LPS  

a poskytnutí vyrovnávací platby Krajské zdravotní a.s. 

42. Souhlas s financováním projektu ZŠ Mírová podaného v rámci výzvy č. 47 

Infrastruktura základních škol (SVL) 

43. Stanovy společnosti Metropolnet a. s. 

44. Rozpočtové opatření OMOŠ a Městských služeb Ústí nad Labem, p. o. – poskytnutí 

účelového neinvestičního příspěvku na provoz 

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

46. Návrh změny obecně závazné vyhlášky Statutárního města Ústí nad Labem 

č. 5/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

47. Urbánní rozvoj města s důrazem na veřejná prostranství 

 

 

 

Různé 

 

 

 

                                                                             Ing. Věra Nechybová 

                                                                                primátorka města                                                                       

                                                                  

 

 


