
Z á p i s

z 108. jednání Rady města Ústí nad Labem,
dne 4. 4. 2022

Omluveni:          

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Michal Ševcovic, neuvolněný 
náměstek

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 108. 
schůze Rady.

Diskuse neproběhla .

         

         

Schválený program:

1. Druhá ledová plocha

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

1. Druhá ledová plocha
Předkládá: Ing. Pavel Tošovský, náměstek primátora 

Diskuse proběhla.

Ing. Tošovský: zájem soukromých subjektů o financování druhé ledové plochy
- první krok je, že Český svaz ledního hokeje potřebuje vyjádření zájmu rady
- všem stranám tento krok vyhovuje, bude výběrové řízení
Mgr. Vlach: je materiál v tuto chvíli nezávazný pro město?
Ing. Tošovský: pro město je to nezávazné, jedná se o projekt k povolení stavby, soukromé subjekty 
si to koupí a riskují, že to příp. zůstane „v šuplíku“
Ing. Tošovský: prvním krokem bude postavení provizorní ledové plochy
- dalším krokem bude výběrové řízení na společníka v PPP projektu, na což si naši právníci 
netroufají
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- bude požádáno o nějakou firmu, která se tím zabývá
- např. město Ostrava má PPP projekt, máme odkud čerpat zkušenosti
Mgr. Vlach: bude tato rada, které končí mandát, způsobilá k hlasování ve vztahu k PPP projektu, 
neboť ten navazuje a přesáhne stávající volební období?
Mgr. Studenovský: je to věcí rady
- rada má mandát, než bude zvolena rada nová
- je to ale možné dát do zastupitelstva
Ing. Tošovský: to je předmětem dalšího jednání s právním odborem, nyní bychom dali tímto 
krokem najevo, že o to stojíme a dál se bude jednat
Mgr. Vlach: stálo to dlouho na místě (u předchůdců), je to dobře, že dáváme najevo, že o to stojíme 
a že hledáme partnera, který to dotáhne do konce
Ing. Tošovský: uděláme vše pro to, abychom ty rozhodující kroky schvalovali ještě v tomto 
volebním období
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2579/108R/22
Druhá ledová plocha

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. zájem soukromých investorů podílet se na realizaci (financování a výstavbě) a následné 
správě a údržbě druhé ledové plochy v Ústí nad Labem formou PPP projektu
2. informaci, že Český svaz ledního hokeje nabízí k prodeji projektovou dokumentaci pro 
výstavbu ledové plochy za cenu 250.000,- Kč bez DPH
3. zájem některých soukromých investorů o projektovou dokumentaci pro výstavbu ledové 
plochy od Českého svazu ledního hokeje
4. snahu o co možná nejrychlejší realizaci výstavby druhé ledové plochy s významným 
dotačním příspěvkem od Národní sportovní agentury (předpokládaná dotace NSA 90 
milionů Kč). Tato snaha v minulosti narazila na neexistenci stavebního povolení, které je a 
bude podmínkou pro přidělení dotace NSA. (V tuto chvíli také není jasné, jak se NSA do 
budoucna, vzhledem k sníženému rozpočtu, postaví k investičním dotacím).

B) souhlasí
  

1. s prodejem projektové dokumentace pro výstavbu ledové plochy Českým svazem 
ledního hokeje soukromým investorům, za podmínky, že veškeré náklady na pořízení této 
projektové dokumentace ponese plně tento soukromý investor či investoři

Ověřovatelé zápisu:
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Mgr. Michal Ševcovic, neuvolněný náměstek

Mgr. Tomáš Vlach, náměstek primátora 

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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