
Z á p i s

z 102. jednání Rady města Ústí nad Labem,
dne 8. 2. 2022

Omluveni:          

Ověřovatelé zápisu: Ing. Pavel Tošovský, náměstek 
primátora 

Mgr. Tomáš Vlach, náměstek 
primátora 

Zapisovatelé: Kateřina Nedvídková, KP
Zahájení

Jednání zahájil a řídil PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města.

Schválení programu

PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města předložil členům Rady ke schválení program 102. 
schůze Rady.

Diskuse neproběhla .

         

         

Schválený program:

1. Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu pro rok 2022 a střednědobý výhled 
rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu na období r. 2023 až r. 2025

Hlasování: 1 pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1. Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu pro rok 2022 a střednědobý výhled 
rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu na období r. 2023 až r. 2025

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 
Diskuse proběhla.

Ing. Jakubec: materiál obsahuje návrh rozpočtu pro rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na 
období r. 2023 až r. 2025 města Ústí nad Labem
- rozpočet je vybalancovaný - na navržené výdaje jsou patřičné zdroje
- celkové příjmy rozpočtu pro rok 2022 jsou ve výši 2 063 708,70 tis. Kč
- celkové výdaje v rozpočtu pro rok 2022 činí 2 350 278,70 tis. Kč
- rozdíl je změna stavu na bankovních účtech
- převod finančních prostředků z investičního rozpočtu 2021 ve výši 255 mil. Kč a dalších 46 mil. 
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Kč výsledek hospodaření z minulého roku
- v neinvestiční části rozpočtu je rozpočet sestavený jako přebytkový: jsou vyšší zdroje než 
navrhované neinvestiční výdaje o 160 mil. Kč, tento přebytek slouží jednak k úhradě dluhové 
služby ve výši 132 mil. Kč a zbytek financování, těch 160 mil. Kč musí být takto vyčísleno, 
protože úvěrová smlouva s KB nám stanoví povinnost mít v neinvestiční části přebytek ve výši 1,2 
násobku v dluhové službě
PhDr. Ing. Nedvědický: potvrzuji, že jsme rozpočet projednávali za přítomnosti všech odborů, se 
všemi zastupitelskými kluby a všemi starosty
Mgr. Studenovský: připomínka: v bodu D) ukládací část – upravit termín 28. 2. 2022 na 7. 3. 2022
PhDr. Ing. Nedvědický: krajští zastupitelé mají ve stejném datu krajské zasedání a tvrdí, že by se 
nemohli zúčastnit
Ing. Jakubec: návrh na usnesení v upraveném znění

Hlasování o upraveném usnesení: 6, 0, 0

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2458/102R/22
Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu pro rok 2022 a střednědobý 
výhled rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu na období r. 2023 až r. 2025

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. důvodovou zprávu podrobně popisující jednotlivé části návrhu rozpočtu pro rok 2022
(NR 2022) a střednědobý výhled rozpočtu na období r. 2023 až r. 2025 (SVR) města
Ústí nad Labem – Magistrátu

B) souhlasí
  

1. s celkovými příjmy v rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu pro rok 2022
ve výši 2 063 708,70 tis. Kč

2. s celkovými výdaji v rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu pro rok 2022
ve výši 2 350 278,70 tis. Kč, z toho:
a) neinvestiční část výdajového rozpočtu ve výši 1 993 984,70 tis. Kč,
z toho dotace pro městské obvody 175 000 tis. Kč
b) investiční část výdajového rozpočtu ve výši 356 294 tis. Kč

3. s oblastí financování v celkové výši 286 570 tis. Kč, z toho:
- splátky úvěrů -102 047 tis. Kč
- změna stavu na bank. účtech MmÚ 388 617 tis. Kč

4. s přídělem z rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu do peněžních fondů města
v roce 2022 takto:
a) Fond pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem ve výši 20 000 tis. Kč
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(k této částce se v návrhu rozpočtu pro r. 2022 doplňuje dalších 20 000 tis. Kč nečerpaného 
zůstatku tohoto fondu z předchozího roku)
b) Sociální fond ve výši 12 937 tis. Kč

C) doporučuje
  

1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem

a) schválit návrh rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu pro rok 2022
dle Příloh usnesení č. 1 - 4

b) schválit střednědobý výhled rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu na období r. 
2023 až r. 2025 dle Přílohy usnesení č. 5

c) schválit příděl z rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu do peněžních fondů města 
v roce 2022 takto:
- Fond pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem ve výši 20 000 tis. Kč
- Sociální fond ve výši 12 937 tis. Kč

d) v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, § 102 odst. 2 písm. a) 
zmocnit Radu města Ústí nad Labem schvalovat jednotlivá rozpočtová opatření do výše 5 
mil. Kč

e) v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, § 102 odst. 2 písm. a) 
zmocnit Radu města Ústí nad Labem ke schvalování rozpočtových opatření i nad limit 5 
mil. Kč z důvodu zvýšení výdajové části rozpočtu MmÚ, a to zapojením přijatých 
účelových prostředků

D) ukládá
  

1. PhDr. Ing. Petru Nedvědickému, primátorovi města

a) předložit návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2022 dle bodu A), B) a C) tohoto 
usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem ke schválení

 Termín: 7. 3. 2022

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Pavel Tošovský, náměstek primátora 

Mgr. Tomáš Vlach, náměstek primátora 
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PhDr. Ing. Petr Nedvědický
primátor města

Seznam použitých zkratek:

MO město – městský obvod město
MS – městské služby
ÚMO město – úřad městského obvodu - město
ÚK – Ústecký kraj
RM – rada města
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