
Z á p i s

z 120. jednání Rady města Ústí nad Labem,
dne 5. 9. 2022

Omluveni:          

Ověřovatelé zápisu: Eva Nováková Mgr. Michal Ševcovic, neuvolněný 
náměstek

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 120. 
schůze Rady.

Diskuse neproběhla .

         

V kolovadle:

materiál k bodu č. 3

Hlasování o přítomnosti místostarosty Mgr. Pavla Peterky: 6, 0, 0

Schválený program:

1. Uzavření memoranda s Ústeckým krajem

2. Informace o plnění rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu k 30. 6. 2022

3. Rozpočtová opatření k vytvoření rezerv na nové výdaje vyvolané zdražováním energií

4. Obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí na 
území města Ústí nad Labem - STAŽENO Z PROGRAMU

5. Vyhlášení veřejné zakázky „Mezní – rekonstrukce komunikace – 1. etapa“

6. Vyhlášení veřejné zakázky „Rekonstrukce objektu Magistrátu města Ústí nad Labem - 
okna“ – výběr zhotovitele

7. Rozpočtová opatření OSV a FO - státní příspěvek na výkon pěstounské péče

8. Smlouva o spolupráci v rámci realizace a zhotovení komunitního plánu Ústí nad Labem
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9. Rozpočtové opatření městské policie a finančního odboru - Program prevence kriminality 
2022 - INVESTICE

10. Změna č. 1 Územního plánu Ústí nad Labem – informace ke stanovisku Krajského úřadu 
Ústeckého kraje

11. Žádost o schválení výjimky z Metodiky pro uzavírání smluv o zřízení věcných břemen - 
SVS a.s.

12. Žádost o schválení výjimky z Metodiky pro uzavírání smluv o zřízení věcných břemen - 
ČEZ Distribuce, a.s.

13. Prodej pozemků v k. ú. Dolní Zálezly

14. Žádost o finanční zajištění montáže přetlakové haly – Beach Aréna Ústí

15. Smlouvy Statutárního města Ústí nad Labem se Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje 
ke stavbě "Svádov, Vítězná - přechod pro chodce, kabel VO"

16. Rozpočtové opatření ODM - přijetí a zapojení neinvestiční dotace Ministerstva zemědělství 
ČR

17. Přidělení služebního bytu - Resslova čp. 42

18. Dodatek ke Smlouvě o nájmu části pozemku p. č. 236/85 v k. ú. Svádov

19. Pronájem části pozemku p. č. 3171/7 v k. ú. Střekov

20. Pronájem části pozemku p. č. 3621/1 v k. ú. Ústí nad Labem

21. Krátkodobý pronájem pozemku p. č. 423 v k. ú. Klíše

22. Záměr prodeje části pozemku p. č. 899/150 v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem

23. Záměr prodeje/pronájmu části pozemku p. č. 904/1 v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem - 
Jindrová

24. Záměr prodeje/pronájmu části pozemku p. č. 904/1 v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem - 
Pincovi

25.  Záměr prodeje části pozemku p. č. 29/1 v k. ú. Dělouš

26. Záměr prodeje části pozemku p. č. 176/223 v k. ú. Dobětice

27. Záměr prodeje části pozemku p. č. 22/1 v k. ú. Brná nad Labem

28. Záměr prodeje části pozemku p. č. 167/1 v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem

29. Převod objektu Prostřední 86/56 ze správy MO ÚL – město do vybraného majetku města

30. Záměr pronájmu pozemků v k. ú. Předlice a Klíše

31. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 176/223 v k. ú. Dobětice

32. Záměr směny částí pozemků v k. ú. Ústí nad Labem

33. Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 529/36 v k. ú. Vaňov od ÚZSVM

34. Areál Hoření - PD

35. Příměstská doprava - dodatek smlouvy

36. Poskytnutí víceletých dotací v oblasti kultury 2023 - 2024
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37. Dívčí komorní sbor PF UJEP v Ústí nad Labem, z.s. - změna v poskytnuté dotaci na rok 
2022

38. Převzetí nepatrného majetku - Ljudmila Běleňkaja

39. Iniciativa města Ústí nad Labem k dosahování vyšších úspor energie

40. Závěrečný účet DSO Jezera Milada za rok 2021 a Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO 
Jezero Milada za rok 2021

41. Projekt „Stavební úpravy MŠ U plavecké haly“ IROP – finanční ukončení projektu

42. Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021-2027 
- Akční plán a programové rámce

43. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace

44. Aktualizace Strategického rámce MAP – souhlas zřizovatele s investičními záměry 
školských zařízení 

45. Rozpočtové opatření OMOSRI a FO - poskytnutí investičního příspěvku Městským 
službám Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci 

46. Rozpočtová opatření OMOSRI – zapojení účelových dotací pro příspěvkové organizace

47. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace - Obědy pro děti

48. Rozpočtové opatření KP a OMOSRI - Dny evropského dědictví 2022

49. Rozpočtové opatření KP/OCR

50. Poskytnutí peněžitého daru

51. Různé

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

1. Uzavření memoranda s Ústeckým krajem
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník magistrátu

Diskuse proběhla.

Mgr. Studenovský: předloženo dle DZ
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2884/120R/22
Uzavření memoranda s Ústeckým krajem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

uzavření Memoranda o spolupráci s Ústeckým krajem, jehož předmětem je spolupráce a 
koordinace obou stran při realizaci společných kroků směřujících ke směně nemovitostí
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2. Informace o plnění rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu k 30. 6. 2022
Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 

Diskuse proběhla.

Ing. Jakubec: předloženo dle DZ
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2885/120R/22
Informace o plnění rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu k 30. 6. 2022

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. informaci o plnění rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu k 30.6.2022 dle 
důvodové zprávy

B) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru životního prostředí a finančního odboru ve výši 112,42 tis. 
Kč takto:
a) snížení příjmové části rozpočtu, tř. 4, o částku 112,42 tis. Kč v položce Účelové 
prostředky od Ústeckého kraje - neinvestiční
b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŽP, oddělení ochrany ovzduší, 
odpadového hospodářství a samosprávných činností o částku 112,42 tis. Kč

2. rozpočtové opatření odboru životního prostředí a finančního odboru ve výši 4 222 tis. Kč 
takto:
a) snížení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 4 222 tis. Kč v položce Ostatní nedaňové 
příjmy OŽP
b) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 4 222 tis. Kč v položce Převody z 
vlastních fondů podnikatelské činnosti (VHČ)

3. Rozpočtová opatření k vytvoření rezerv na nové výdaje vyvolané zdražováním energií
Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 

Diskuse proběhla.

Ing. Jakubec: předloženo dle DZ
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
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2886/120R/22
Rozpočtová opatření k vytvoření rezerv na nové výdaje vyvolané zdražováním 
energií

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s rozpočtovým opatřením finančního odboru a odboru městských organizací, 
strategického rozvoje a investic ve výši
13 459 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 1 o částku 13 459 tis. Kč v položce Příjem z daně z 
příjmů právnických osob
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení provozně technické 
o částku 13 459 tis. Kč v položce Rezerva na energie pro p.o.

2. s rozpočtovým opatřením finančního odboru ve výši 20 974 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 1 o částku 20 974 tis. Kč v položce Příjem z daně z 
příjmů právnických osob
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 20 974 tis. Kč v položce 
Rezerva na energie

3. s rozpočtovým opatřením finančního odboru a odboru městských organizací, 
strategického rozvoje a investic ve výši
36 000 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 1 o částku 36 000 tis. Kč v položce Příjem z daně z 
přidané hodnoty
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 03 o částku 36 000 tis. Kč 
na akci “Rekonstrukce objektu Magistrátu města Ústí nad Labem - okna “

B) ukládá
  

1. PhDr. Ing. Petru Nedvědickému, primátorovi města 

a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem

 Termín: 12. 9. 2022

4. Obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí na 
území města Ústí nad Labem

- STAŽENO Z PROGRAMU

5. Vyhlášení veřejné zakázky „Mezní – rekonstrukce komunikace – 1. etapa“
Předkládá: Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru

Diskuse proběhla.
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Mgr. Vítová: předloženo dle DZ
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 5, proti 0, zdržel se 1 Návrh byl přijat

2887/120R/22
Vyhlášení veřejné zakázky „Mezní – rekonstrukce komunikace – 1. etapa“

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Mezní – rekonstrukce komunikace – 1. 
etapa“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 16 900 000,- Kč bez DPH formou 
otevřeného řízení
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Mezní – rekonstrukce komunikace – 1. etapa“, 
která je přílohou důvodové zprávy tohoto usnesení

B) pověřuje
  

1. Mgr. Kateřinu Lysákovou, pověřenou vedením odd. veřejných zakázek právního odboru, 
ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem „Mezní – 
rekonstrukce komunikace – 1. etapa“, včetně případného vylučování dodavatelů
2. Ing. Dalibora Deutsche, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru, ke všem 
administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem „Mezní – 
rekonstrukce komunikace – 1. etapa“, včetně případného vylučování dodavatelů, v případě 
nepřítomnosti Mgr. Kateřiny Lysákové

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi
  

1. řádní členové:
a) Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
b) Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku ODM
c) Mgr. Ivana Vítová, vedoucí oddělení správy pohledávek PO
d) Mgr. Kateřina Lysáková, pověřená vedením odd. veřejných zakázek PO
e) Bc. Filip Hýl, referent odd. veřejných zakázek PO
2. náhradníci:
a) Ing. Petr Hlávka, vedoucí oddělení evidence majetku ODM
b) Pavel Novák, provozní technik oddělení údržby majetku ODM
c) Mgr. Lucie Kinter Radičová, vedoucí právního oddělení PO
d) Ing. Dalibor Deutsch, referent odd. veřejných zakázek PO
e) Ing. Kateřina Marešová, referentka odd. veřejných zakázek PO

6. Vyhlášení veřejné zakázky „Rekonstrukce objektu Magistrátu města Ústí nad Labem - 
okna“ – výběr zhotovitele
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Předkládá: Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru
Diskuse proběhla.

Mgr. Vítová: předloženo dle DZ
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2888/120R/22
Vyhlášení veřejné zakázky „Rekonstrukce objektu Magistrátu města Ústí nad 
Labem - okna“ – výběr zhotovitele

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce objektu Magistrátu města 
Ústí nad Labem - okna“ – výběr zhotovitele s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 29 
600 000,- Kč bez DPH formou otevřeného řízení.
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Rekonstrukce objektu Magistrátu města Ústí 
nad Labem - okna“ – výběr zhotovitele, která je přílohou důvodové zprávy tohoto usnesení.

B) pověřuje
  

1. Mgr. Kateřinu Lysákovou, pověřenou vedením odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 
„Rekonstrukce objektu Magistrátu města Ústí nad Labem - okna“ – výběr zhotovitele, 
včetně případného vylučování dodavatelů
2. Bc. Filipa Hýla, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 
„Rekonstrukce objektu Magistrátu města Ústí nad Labem - okna“ – výběr zhotovitele, 
včetně případného vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti Mgr. Kateřiny Lysákové

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi
  

1. řádní členové:
a) Bc. Martina Žirovnická, vedoucí OMOSRI
b) Mgr. Vít Zíka, referent oddělení přípravy a realizace investic OMOSRI
c) Mgr. Ivana Vítová, vedoucí oddělení správy pohledávek PO
d) Mgr. Kateřina Lysáková, pověřená vedením odd. veřejných zakázek PO
e) Ing. Dalibor Deutsch, referent odd. veřejných zakázek PO
2. náhradníci:
a) Lenka Klevarová, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic OMOSRI
b) Tomáš Hájek, referent oddělení přípravy a realizace investic OMOSRI
c) Mgr. Lucie Kinter Radičová, vedoucí právního oddělení PO
d) Bc. Filip Hýl, referent odd. veřejných zakázek PO
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e) Bc. Filip Hýl, referent odd. veřejných zakázek PO

7. Rozpočtová opatření OSV a FO - státní příspěvek na výkon pěstounské péče
Předkládá: Ing. Ivana Šťastná, vedoucí odboru sociálních věcí

Diskuse proběhla.

Ing. Šťastná: předloženo dle DZ
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2889/120R/22
Rozpočtová opatření OSV a FO - státní příspěvek na výkon pěstounské péče

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí ve výši 31,50 tis. Kč – snížení nákladů na 
zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na 
provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče pro obce s rozšířenou působností takto:

a) snížení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 31,50 tis. Kč v položce Účelové prostředky 
z úřadu práce

b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 31,50 tis. Kč v položce 
Účelové prostředky – Pěstounská péče

2. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí ve výši 58,50 tis. Kč – zvýšení nákladů na 
zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na 
provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče pro obce s rozšířenou působností takto:

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 58,50 tis. Kč v položce Účelové 
prostředky z úřadu práce

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 58,50 tis. Kč v položce 
Účelové prostředky – Pěstounská péče

8. Smlouva o spolupráci v rámci realizace a zhotovení komunitního plánu Ústí nad Labem
Předkládá: Mgr. Lenka Jaremová, vedoucí odboru sociálních služeb

Diskuse proběhla.
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Mgr. Jaremová: město Trmice nám přispělo 30.000,- Kč na zhotovení komunitního plánu, který je 
určen pro všechny ORP
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2890/120R/22
Smlouva o spolupráci v rámci realizace a zhotovení komunitního plánu Ústí nad 
Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření Smlouvy o spolupráci v rámci realizace a zhotovení komunitního plánu Ústí 
nad Labem mezi statutárním městem Ústí nad Labem a městem Trmice v předloženém 
znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy

B) ukládá
  

1. PhDr. Ing. Petru Nedvědickému, primátorovi

a) podepsat Smlouvu o spolupráci v rámci realizace a zhotovení komunitního plánu Ústí 
nad Labem

 Termín: 16. 9. 2022

9. Rozpočtové opatření městské policie a finančního odboru - Program prevence kriminality 
2022 - INVESTICE

Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel MP
Diskuse proběhla.

Ing. Bakule: předloženo dle DZ
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2891/120R/22
Rozpočtové opatření městské policie a finančního odboru - Program prevence 
kriminality 2022 - INVESTICE

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
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1. výsledek "Programu prevence kriminality města Ústí nad Labem v roce 2022", kde 
statutární město Ústí nad Labem uspělo se dvěma investičními projekty:

a) Ústí nad Labem - Kamery Střekov - 2022
b) Ústí nad Labem - Osvětlení dětského hřiště - 2022

2. přidělení částky na financování dotované části projektů uvedených v bodu A) 1. ve výši 
847 tis. Kč

3. přidělení povinné finanční spoluúčasti na projekty uvedené v bodu A) 1. ve výši 583,42 
tis. Kč

B) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření městské policie a finančního odboru ve výši 1 430,42 tis. Kč na 
zajištění financování investičních projektů "Programu prevence kriminality 2022" takto:

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 o částku 1 430,42 tis. Kč - 
Investiční rezerva

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu MP, sk. č. 04 o celkovou částku 1 430,42 
tis. Kč takto:

- na akci "Kamerový systém Střekov" 1 100,00 tis. Kč
- na akci " Osvětlení dětského hřiště" 330,42 tis. Kč

10. Změna č. 1 Územního plánu Ústí nad Labem – informace ke stanovisku Krajského úřadu 
Ústeckého kraje

Předkládá: Eva Nováková
Diskuse proběhla.

pí Nováková: informativní materiál ke stanovisku KÚ
- KÚ požadoval doplnění a provedení změn. Odbor vše zapracoval a už je vše schváleno
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2892/120R/22
Změna č. 1 Územního plánu Ústí nad Labem – informace ke stanovisku 
Krajského úřadu Ústeckého kraje

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

informace k vypořádání požadavků vyplývajících ze stanoviska Krajského úřadu Ústeckého 
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kraje k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Ústí nad Labem

11. Žádost o schválení výjimky z Metodiky pro uzavírání smluv o zřízení věcných břemen - 
SVS a.s.
Původní číslo materiálu: 12

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse proběhla.

Ing. Dařílek: předloženo dle DZ
- návrh na usnesení Varianta č. II

Hlasování o usnesení: 1. pro 5, proti 0, zdržel se 1 Návrh byl přijat
Hlasování o Variantě č. II: 5, 0, 1

2893/120R/22
Žádost o schválení výjimky z Metodiky pro uzavírání smluv o zřízení věcných 
břemen - SVS a.s.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. žádost o výjimku z Metodiky pro uzavírání smluv o zřízení věcných břemen při umístění 
inženýrských sítí do pozemků města pro stavbu VB 8-2022 „UL 038 370 Ústí n.L., 
Vojnovičova, Návětrná, Školní – RKV“ (konečná smlouva) společnosti Severočeská 
vodárenská společnost a.s., IČ: 49099469

B) neschvaluje
  

1. zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě k 
umístění a provozování vodovodního řadu - VB 8-2022 „UL 038 370 Ústí n.L., 
Vojnovičova, Návětrná, Školní – RKV“ na pozemku p.č. 1560 v k.ú. Bukov, se společností 
Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ: 49099469, za jednorázovou úhradu ve výši 
1.000,- Kč bez DPH

12. Žádost o schválení výjimky z Metodiky pro uzavírání smluv o zřízení věcných břemen - 
ČEZ Distribuce, a.s.
Původní číslo materiálu: 13

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse proběhla.

Ing. Dařílek: předloženo dle DZ
- navrhuji schválit výjimku z Metodiky
- návrh na usnesení Varianta č. I
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Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o Variantě č. I: 6, 0, 0

2894/120R/22
Žádost o schválení výjimky z Metodiky pro uzavírání smluv o zřízení věcných 
břemen - ČEZ Distribuce, a.s.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. žádost o výjimku z Metodiky pro uzavírání smluv o zřízení věcných břemen při umístění 
inženýrských sítí do pozemků města pro stavbu VBB 12-2022 „UL-Všebořice, Plynárenská 
225/11, kNN (IV-12-4021995)“ společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035

B) schvaluje
  

1. zřízení věcného břemene a uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k 
umístění a provozování zemního kabelového vedení NN na pozemcích p.č. 247/72, p.č. 
451/1, p.č. 255/1, p.č. 297/1 vše v k.ú. Všebořice se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 
24729035, za jednorázovou úhradu stanovenou dle aplikace eBřemen včetně 20% 
bonifikace ve výši 23.230,- Kč bez DPH

13. Prodej pozemků v k. ú. Dolní Zálezly
Původní číslo materiálu: 33

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse proběhla.

Ing. Dařílek: předloženo dle DZ
- doplnění o bod B) ukládá náměstkovi předložit návrh o tomto usnesení na ZM s kontrolním 
znaleckým posudkem
- návrh na usnesení v upraveném znění

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

Hlasování o společném hlasování bodů č.: 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35: 6, 0, 0

2895/120R/22
Prodej pozemků v k. ú. Dolní Zálezly

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
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1. s prodejem pozemků p. č. 1108/1 o výměře 1173 m2, p. č. 1108/2 o výměře 16 m2, p. č. 
1108/3 o výměře 1028 m2, vše v k. ú. Dolní Zálezly, panu Rudolfu Plačkovi, bytem 
*****************************************************************, vlastníku 
stavby bez čp/če zapsané na LV 580 stojící na pozemku p. č. 1108/2 za těchto podmínek:
a) kupní cena ve výši 300.000,- Kč
b) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem
c) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy

B) ukládá
  

1. Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora

a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem s 
kontrolním znaleckým posudkem

 Termín: 31. 12. 2022

14. Žádost o finanční zajištění montáže přetlakové haly – Beach Aréna Ústí
Původní číslo materiálu: 11

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse neproběhla.

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

2896/120R/22
Žádost o finanční zajištění montáže přetlakové haly – Beach Aréna Ústí

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. finanční příspěvek ve výši 50.000,- Kč k zajištění montáže přetlakové haly na plážové 
sporty pro nájemce Beach Aréna Ústí, z. s., IČO 22675264

15. Smlouvy Statutárního města Ústí nad Labem se Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje 
ke stavbě "Svádov, Vítězná - přechod pro chodce, kabel VO"
Původní číslo materiálu: 14

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse neproběhla.

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

2897/120R/22
Smlouvy Statutárního města Ústí nad Labem se Správou a údržbou silnic 
Ústeckého kraje ke stavbě "Svádov, Vítězná - přechod pro chodce, kabel VO"

Rada města Ústí nad Labem po projednání
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A) schvaluje
  

a) uzavření smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do 
tělesa silnice v důsledku realizace stavby „Svádov, Vítězná - přechod pro chodce, kabel 
VO“ se správcem komunikací Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje příspěvkovou 
organizací, IČ: 000 80 837. Předmětem smlouvy je zaplacení zásahu do tělesa komunikace 
a silničního pozemku
v důsledku prováděných stavebních prací za úhradu investora – Statutárního města Ústí nad 
Labem v předpokládané výši
6 000,- Kč bez DPH

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě, mezi 
Statutárním městem Ústí nad Labem a Ústeckým krajem IČ: 70892156, zastoupeným 
Správou a údržbou silnic, příspěvkovou organizací v důsledku realizace stavby „Svádov, 
Vítězná - přechod pro chodce, kabel VO“.
Služebnost bude zřízena k budoucímu služebnému pozemku p.p.č. 274/3, k.ú. Svádov za 
jednorázovou úhradu ve výši
4 000,-Kč bez DPH

16. Rozpočtové opatření ODM - přijetí a zapojení neinvestiční dotace Ministerstva 
zemědělství ČR
Původní číslo materiálu: 15

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse neproběhla.

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

2898/120R/22
Rozpočtové opatření ODM - přijetí a zapojení neinvestiční dotace Ministerstva 
zemědělství ČR

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 172,50 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 172,50 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze státního rozpočtu - neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM, Oddělení evidence majetku o 
částku 172,50 tis. Kč (zpracování desetiletého lesního hospodářského plánu)

17. Přidělení služebního bytu - Resslova čp. 42
Původní číslo materiálu: 16

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse neproběhla.
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Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2899/120R/22
Přidělení služebního bytu - Resslova čp. 42

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. přidělení služebního bytu číslo 3.3 o velikosti 0+1 v ulici Resslova, číslo popisné 42, 
Ústí nad Labem panu Tomáši Trousilovi, nar. *********** - žádost ze dne 6. 6. 2022

18. Dodatek ke Smlouvě o nájmu části pozemku p. č. 236/85 v k. ú. Svádov
Původní číslo materiálu: 17

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse neproběhla.

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

2900/120R/22
Dodatek ke Smlouvě o nájmu části pozemku p. č. 236/85 v k. ú. Svádov

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. záměr uzavření Dodatku ke Smlouvě o nájmu části pozemku p. č. 236/85 v k. ú. Svádov 
se společností CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň, IČ 04084063 
o prodloužení doby nájmu o 10 let do 31. 12. 2032 za částku 22.500,- Kč/rok
2. uzavření dodatku Smlouvy o nájmu části pozemku p. č. 236/85 v k. ú. Svádov se 
společností CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň, IČ 04084063 v 
souladu s bodem A) po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění

19. Pronájem části pozemku p. č. 3171/7 v k. ú. Střekov
Původní číslo materiálu: 18

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse neproběhla.

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

2901/120R/22
Pronájem části pozemku p. č. 3171/7 v k. ú. Střekov

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
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1. pronájem části pozemku p. č. 3171/7 o výměře 90 m2 z celkové výměry 1489 m2 v k. ú. 
Střekov panu Vilému Czurkovi, **************************************** za těchto 
podmínek:
a) nájemné ve výši 61,- Kč /m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců
c) účel využití – přístup k nemovitosti žadatele
d) nájemce bere na vědomí, že pozemek nesmí být oplocen a nesmí být využíván k 
parkování vozidel
e) funkční využití předmětné části pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí 
nad Labem

20. Pronájem části pozemku p. č. 3621/1 v k. ú. Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 19

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse neproběhla.

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

2902/120R/22
Pronájem části pozemku p. č. 3621/1 v k. ú. Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. pronájem části pozemku p. č. 3621/1 o výměře 35 m2 z celkové výměry 1305 m2 v k. ú. 
Ústí nad Labem panu Zdeňku Kadlecovi, ************************************** 
za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši 18,- Kč /m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců
c) účel využití – okrasná soukromá zahrada
d) funkční využití předmětné části pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí 
nad Labem

21. Krátkodobý pronájem pozemku p. č. 423 v k. ú. Klíše
Původní číslo materiálu: 20

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse neproběhla.

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

2903/120R/22
Krátkodobý pronájem pozemku p. č. 423 v k. ú. Klíše
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Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. záměr krátkodobého pronájmu pozemku p. č. 423 o výměře 1894 m2 v k. ú. Klíše a po 
uplynutí zákonné lhůty zveřejnění záměru pronájmu uzavření nájemní smlouvy s panem 
Jaroslavem Kolomazníčkem, IČO 44263856, za těchto podmínek:
a) prosté nájemné ve výši min. 4.000,- Kč/týden bez DPH
b) pronájem na dobu určitou od 3. 10. 2022 do 16. 10. 2022
c) účel nájmu: umístění zábavných atrakcí
d) bezdlužnost žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem

22. Záměr prodeje části pozemku p. č. 899/150 v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 21

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse neproběhla.

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

2904/120R/22
Záměr prodeje části pozemku p. č. 899/150 v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 899/150 o výměře cca 18 m2 z celkové výměry 444 
m2 v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem

23. Záměr prodeje/pronájmu části pozemku p. č. 904/1 v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem - 
Jindrová
Původní číslo materiálu: 22

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse neproběhla.

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

2905/120R/22
Záměr prodeje/pronájmu části pozemku p. č. 904/1 v k. ú. Skorotice u Ústí nad 
Labem - Jindrová

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
  

1. záměr prodeje/pronájmu části pozemku p. č. 904/1 o výměře cca 90 m2 z celkové 
výměry 715 m2 v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem – Jindrová
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24. Záměr prodeje/pronájmu části pozemku p. č. 904/1 v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem - 
Pincovi
Původní číslo materiálu: 23

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse neproběhla.

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

2906/120R/22
Záměr prodeje/pronájmu části pozemku p. č. 904/1 v k. ú. Skorotice u Ústí nad 
Labem - Pincovi

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
  

1. záměr prodeje/pronájmu části pozemku p. č. 904/1 o výměře cca 98 m2 z celkové 
výměry 715 m2 v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem

25.  Záměr prodeje části pozemku p. č. 29/1 v k. ú. Dělouš
Původní číslo materiálu: 24

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse neproběhla.

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

2907/120R/22
 Záměr prodeje části pozemku p. č. 29/1 v k. ú. Dělouš

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 29/1 o výměře cca 100 m2 z celkové výměry 397956 
m2 v k. ú. Dělouš

26. Záměr prodeje části pozemku p. č. 176/223 v k. ú. Dobětice
Původní číslo materiálu: 25

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse neproběhla.

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

2908/120R/22
Záměr prodeje části pozemku p. č. 176/223 v k. ú. Dobětice

Rada města Ústí nad Labem po projednání
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A) schvaluje
  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 176/223 o výměře cca 32 m2 v k. ú. Dobětice pro 
vlastníky sousedního objektu č. p. 3218 za těchto podmínek:
a) kupní cena ve výši min. 2.000,- Kč/m2
b) využití musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad Labem
c) nabyvatelé uhradí náklady spojené s převodem
d) bezdlužnost žadatelů vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem

27. Záměr prodeje části pozemku p. č. 22/1 v k. ú. Brná nad Labem
Původní číslo materiálu: 26

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse neproběhla.

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

2909/120R/22
Záměr prodeje části pozemku p. č. 22/1 v k. ú. Brná nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 22/1 o výměře cca 95 m2 v k. ú. Brná nad Labem pro 
vlastníka sousedních pozemků p. č. 23, 24, 25, 35/2 v k. ú. Brná nad Labem za těchto 
podmínek:
a) kupní cena ve výši min. 40.000,- Kč
b) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem
c) před převodem bude provedeno zaměření veřejného osvětlení, na jehož základě bude 
případně zřízeno bezúplatné věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě ve prospěch 
statutárního města Ústí nad Labem
d) využití musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad Labem
e) bezdlužnost žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem

28. Záměr prodeje části pozemku p. č. 167/1 v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 27

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse neproběhla.

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

2910/120R/22
Záměr prodeje části pozemku p. č. 167/1 v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
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A) neschvaluje
  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 167/1 o výměře cca 105 m2 v k. ú. Skorotice u Ústí 
nad Labem 

29. Převod objektu Prostřední 86/56 ze správy MO ÚL – město do vybraného majetku města
Původní číslo materiálu: 28

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse neproběhla.

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

2911/120R/22
Převod objektu Prostřední 86/56 ze správy MO ÚL – město do vybraného 
majetku města

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
  

1. převod stavby Prostřední č. p. 86 a pozemku p. č. 40 o výměře 189 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 86, vše v k. ú. Předlice, ze svěřeného majetku 
Městského obvodu Ústí nad Labem – město, do vybraného majetku statutárního města Ústí 
nad Labem, do správy odboru dopravy a majetku

30. Záměr pronájmu pozemků v k. ú. Předlice a Klíše
Původní číslo materiálu: 29

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse neproběhla.

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

2912/120R/22
Záměr pronájmu pozemků v k. ú. Předlice a Klíše

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
  

1. záměr pronájmu pozemků p. č. 461/4 a 12, 780/54, 55, 56, 57, 58, 94, a 95 a 1018/69 v k. 
ú. Předlice a pozemku p. č. 1869/1 v k. ú. Klíše za účelem výstavby fotovoltaické 
elektrárny

31. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 176/223 v k. ú. Dobětice
Původní číslo materiálu: 30

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse neproběhla.
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Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2913/120R/22
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 176/223 v k. ú. Dobětice

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 176/223 o výměře cca 168 m2 v k. ú. Dobětice pro 
vlastníka sousedního objektu č. p. 3218 za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši min. 18,- Kč/m2/rok bez DPH
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců
c) účel nájmu: zahrada
d) dodržení podmínek dle stanoviska za správu VO č. j. MMUL/ODM/SEM/116904/ 
2022/OpleR ze dne 11. 4. 2022
d) bezdlužnost žadatelů vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem

32. Záměr směny částí pozemků v k. ú. Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 31

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse neproběhla.

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

2914/120R/22
Záměr směny částí pozemků v k. ú. Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. záměr směny částí pozemků v k. ú. Ústí nad Labem:
část pozemku p. č. 3657 o výměře cca 167 m2 z celkové výměry 670 m2 (v majetku pana 
Dominika Navary) za část pozemku p. č. 3633/1 o výměře cca 316 m2 z celkové výměry 
795 m2 (v majetku statutárního města Ústí nad Labem – vybraný majetek) za těchto 
podmínek:
a) doplatek ze strany pana Navary ve výši minimálně 75.000,- Kč.
b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy
c) funkční využití předmětných pozemků musí být v souladu s platným Územním plánem
d) žadatel uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti včetně znaleckého posudku a 
geometrického plánu
e) předložení potvrzená bezdlužnosti žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem od 
Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem
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33. Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 529/36 v k. ú. Vaňov od ÚZSVM
Původní číslo materiálu: 32

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse neproběhla.

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

2915/120R/22
Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 529/36 v k. ú. Vaňov od ÚZSVM

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s bezúplatným nabytím pozemku p. č. 529/36 o výměře 88 m2, ost. plocha - ostatní 
komunikace, v k. ú. Vaňov, do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem od České 
republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
IČO 697 97 111
2. s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 
13/U/Fi/2022 dle bodu A)1.

B) schvaluje
  

1. zařazení nově nabytého pozemku dle bodu A)1. do vybraného majetku statutárního 
města Ústí nad Labem, do správy Odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad 
Labem, za předpokladu schválení jeho nabytí do vlastnictví statutárního města Ústí nad 
Labem Zastupitelstvem města Ústí nad Labem

C) ukládá
  

1. Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora

a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem

 Termín: 31. 12. 2022

34. Areál Hoření - PD
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Diskuse neproběhla.

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

2916/120R/22
Areál Hoření - PD

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
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1. se závazkem na zajištění finančních prostředků v rozpočtu města v příslušných letech 
realizace investiční akce spojené s pořízením projektové dokumentace k rekonstrukci 
objektu Hoření 13, Ústí nad Labem, dle architektonické studie „Využití objektu Hoření 13, 
Ústí nad Labem“ z 22.2.2022

35. Příměstská doprava - dodatek smlouvy
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Diskuse neproběhla.

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

2917/120R/22
Příměstská doprava - dodatek smlouvy

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření dodatku č. 13 Smlouvy o finanční spolupráci při zajišťování příměstské 
dopravy veřejnou linkovou osobní dopravou mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a 
Ústeckým krajem, z důvodu smluvního zohlednění ceny stanovené výpočtem ve výši 67,09 
Kč/km

36. Poskytnutí víceletých dotací v oblasti kultury 2023 - 2024
Předkládá: Bc. Martina Čmejlová, vedoucí odboru, školství, kultury a sportu

Diskuse proběhla.

Bc. Čmejlová: předloženo dle DZ
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2918/120R/22
Poskytnutí víceletých dotací v oblasti kultury 2023 - 2024

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s udělením výjimky z uvedených ustanovení dotačního Programu pro poskytování 
víceletých grantů v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v letech 
2023 - 2024 takto:
a) z čl. II bod 3 pro Základní uměleckou školu Evy Randové, Ústí nad Labem, W. 
Churchilla 4, příspěvkovou organizaci (IČ 00831085) - žadatel je právnická osoba, jejímž 
zřizovatelem je územně samosprávný celek
b) z čl. II bod 3 pro Severočeskou vědeckou knihovnu v Ústí nad Labem, příspěvkovou 
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organizaci (IČ 0083186) – žadatel je právnická osoba, jejímž zřizovatelem je územně 
samosprávný celek

2. se zaokrouhlováním částek na celé tisícikoruny na základě bodového hodnocení žádostí 
„akce mimořádného významu v oblasti kultury pro statutární město Ústí nad Labem v 
letech 2023 a 2024“ a „dotace na celoroční činnost kulturních institucí v letech 2023 a 
2024“

3. s poskytnutím dotací z rozpočtu Odboru školství, kultury a sportu, určených na „akce 
mimořádného významu v oblasti kultury pro statutární město Ústí nad Labem v letech 2023 
a 2024“ a následným uzavřením smlouvy s těmito subjekty takto:
a) bujón s.r.o. (IČ 09279440) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „ELBE DOCK 
- Cena Pavla Kouteckého 2023 - 2024)“ ve výši 180.000 Kč v roce 2023 a ve výši 180.000 
Kč v roce 2024
b) INTERPORTA z. s. (IČ 06575277), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„INTERPORTA - International Music Competition“ ve výši 200.000 Kč v roce 2023 a ve 
výši 200.000 Kč v roce 2024
c) Jaroslav Pém (IČ 87075288) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí "ÚSTECKÉ 
SLAVNOSTI" ve výši 230.000 Kč v roce 2023 a ve výši 230.000 Kč v roce 2024
d) Malá Paříž z.s. (IČ 01335081) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí "Malý 
Hamburk 2023 -2024" ve výši 160.000 Kč v roce 2023 a ve výši 160.000 Kč v roce 2024
e) Mgr. Zdeněk Kymlička (IČ 13473158), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Ústecká Forbína“ ve výši 200.000 Kč v roce 2023 a ve výši 200.000 Kč v roce 2024
f) Morpheus Art, s.r.o. (IČ 28693787) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Hudební setkání 12 a 13“ ve výši 270.000 Kč v roce 2023 a ve výši 270.000 Kč v roce 
2024
g) Pavel Kušej (IČ 46730672) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Ústecký 
Helloween 2023-2024 - Club Máchač Tour" ve výši 210.000 Kč v roce 2023 a ve výši 
210.000 Kč v roce 2024
h) Poradna pro integraci, z. ú. (IČ 67362621), na částečnou úhradu nákladů spojených s 
akcí „Barevná planeta“ ve výši 300.000 Kč v roce 2023 a ve výši 300.000 Kč v roce 2024
ch) Veselá Brná z.s. (IČ 04411307) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Indiánský den Karla Maye“ ve výši 100.000 Kč v roce 2023 a ve výši 100.000 Kč v roce 
2024
i) Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí nad Labem, W. Churchilla 4, příspěvková 
organizace (IČ 00831085), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Virtuosi per 
musica di pianoforte“ ve výši 250.000 Kč v roce 2023 a ve výši 250.000 Kč v roce 2024

4. s poskytnutím dotací z rozpočtu Odboru školství, kultury a sportu, určeného na „dotace 
na celoroční činnost kulturních institucí v letech 2023 a 2024“ a následným uzavřením 
smlouvy s těmito subjekty takto:
a) Collegium Bohemicum, o.p.s. (IČ 27309231), na částečnou úhradu nákladů spojených s 
činností „Collegium Bohemicum, o.p.s. – celoroční provoz“ ve výši 1.150.000 Kč v roce 
2023 a ve výši 1.150.000 Kč v roce 2024
b) KULT, spolek (IČ 26602598), na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
"Celoroční kulturní činnost spolku Kult, spolek" ve výši 1.300.000 Kč v roce 2023 a ve 
výši 1.300.000 Kč v roce 2024
c) Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o.p.s. (IČ 25049011), na částečnou 
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úhradu nákladů spojených s činností „Celoroční výstavní a doprovodný program Galerie 
Emila Filly v Ústí nad Labem“ ve výši 700.000 Kč v roce 2023 a ve výši 700.000 Kč v roce 
2024
d) Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace (IČ 
0083186), na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Celoroční kulturní, 
vzdělávací a komunitní aktivity pro občany Ústí nad Labem v Severočeské vědecké 
knihovně 23-24“ ve výši 1.200.000 Kč v roce 2023 a ve výši 1.200.000 Kč v roce 2024
e) Veřejný sál Hraničář, spolek (IČ 02816091), na částečnou úhradu nákladů spojených s 
činností „Kulturní program ve Veřejném sále Hraničář v roce 2023 a 2024“ ve výši 
1.450.000 Kč v roce 2023 a ve výši 1.450.000 Kč v roce 2024

5. se zněním vzoru Smlouvy o poskytnutí víceletých dotací v oblasti kultury dle přílohy č. 1 
tohoto usnesení

B) ukládá
  

Mgr. Tomáši Vlachovi, náměstkovi primátora

a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem

 Termín: 12. 9. 2022

37. Dívčí komorní sbor PF UJEP v Ústí nad Labem, z.s. - změna v poskytnuté dotaci na rok 
2022

Předkládá: Bc. Martina Čmejlová, vedoucí odboru, školství, kultury a sportu
Diskuse proběhla.

Bc. Čmejlová: předloženo dle DZ
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2919/120R/22
Dívčí komorní sbor PF UJEP v Ústí nad Labem, z.s. - změna v poskytnuté dotaci 
na rok 2022

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. se změnou účelu použití dotace ve výši 93.000,- Kč pro spolek Dívčí komorní sbor PF 
UJEP v Ústí nad Labem, z. s. (IČ 44555598) z akce „Mezinárodní hudební festival 
Vinodolské hudební slavnosti“ na akci „11. Mezinárodní sborová soutěž a festival“

2. se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 
Ústí nad Labem v roce 2022 v oblasti kultury dle přílohy tohoto usnesení

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 25 z 35



B) ukládá
  

Mgr. Tomáši Vlachovi, náměstkovi primátora

a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem

 Termín: 12. 9. 2022

38. Převzetí nepatrného majetku - Ljudmila Běleňkaja
Původní číslo materiálu: 42

Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.

Bc. Žirovnická: navrhujeme nesouhlasit s převzetím majetku nepatrné hodnoty
- návrh na usnesení Varianta č. I

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

2920/120R/22
Převzetí nepatrného majetku - Ljudmila Běleňkaja

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. zajištění slušného pohřbení zemřelé Ljudmily Běleňkaje, datum narození 27. 7. 1946 a 
datum úmrtí 21. 2. 2021, statutárním městem Ústí nad Labem

B) nesouhlasí
  

1. s převzetím majetku nepatrné hodnoty po zemřelé dle bodu A) 1. tohoto usnesení a to 
finanční hotovosti ve výši 1 069,- Kč, prstenu z bílého kovu, řetízku z bílého kovu s 
přívěskem, přívěsku z bílého kovu kulatého, mobilního telefonu zn. Sencor element a 
mobilního telefonu zn. Nokia RM-1011 

C) ukládá
  

Bc. Martině Žirovnické

a) zajistit odpověď Mgr. Markétě Tulačkové, notářce, Revoluční 1420/2, Ústí nad Labem, 
ve smyslu nesouhlasu s přijetím majetku nepatrné hodnoty

 Termín: 31. 10. 2022

39. Iniciativa města Ústí nad Labem k dosahování vyšších úspor energie
Původní číslo materiálu: 47
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Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.

Bc. Žirovnická: předloženo dle DZ
- rozšířené usnesení o ukládací doložky: C) ukládá 1) Ing. Daliboru Dařílkovi a Mgr. Ing. Simoně 
Mohacsi, MBA a) zpracovat návrh a opatření ke snížení spotřeby PHM v Dopravním podniku, s 
termínem 30. 09. 2022, 2) ředitelům PO zpracovat přehled
opatření ke snížení spotřeby energií v rámci organizace a předložit zřizovateli do 30. 09. 2022
- návrh na usnesení v upraveném znění

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

Hlasování o společném hlasování bodů č.: 38 – 41, 43 – 46: 6, 0, 0

2921/120R/22
Iniciativa města Ústí nad Labem k dosahování vyšších úspor energie

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

Zpracovaný dokument s názvem Iniciativa města Ústí nad Labem k dosahování vyšších 
úspor energie od Národního centra energetických úspor, který je přílohou tohoto usnesení.

B) doporučuje
  

Zainteresovaným aktérům v oblasti energetiky ve městě Ústí nad Labem, zejména všem 
odborům Magistrátu města Ústí nad Labem, městským obvodům, příspěvkovým 
organizacím a subjektům s majetkovou účastí města, vzít na vědomí dokument v bodě A). 

C) ukládá
  

1. Ing. Daliboru Dařílkovi, vedoucímu ODM a Mgr. Ing. Simoně Mohacsi, MBA, ředitelce 
DPmUL 

a) zpracovat návrh opatření ke snížení spotřeby PHM

 Termín: 30. 9. 2022

  
2. ředitelům příspěvkových organizací

a) zpracovat přehled opatření ke snížení spotřeby energií v rámci jejich organizací a 
předložit zřizovateli

 Termín: 30. 9. 2022

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 27 z 35



40. Závěrečný účet DSO Jezera Milada za rok 2021 a Zpráva o přezkoumání hospodaření 
DSO Jezero Milada za rok 2021
Původní číslo materiálu: 38

Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse neproběhla.

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

2922/120R/22
Závěrečný účet DSO Jezera Milada za rok 2021 a Zpráva o přezkoumání 
hospodaření DSO Jezero Milada za rok 2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Jezera Milada za rok 2021 v předloženém 
znění bez výhrad,
2. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 v předloženém znění se 
závěrem „nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 
Sb.)"

41. Projekt „Stavební úpravy MŠ U plavecké haly“ IROP – finanční ukončení projektu
Původní číslo materiálu: 39

Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse neproběhla.

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

2923/120R/22
Projekt „Stavební úpravy MŠ U plavecké haly“ IROP – finanční ukončení 
projektu

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. Informace o finančním ukončení projektu IROP „Stavební úpravy MŠ U plavecké haly“ 
reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0010100 a nastavení doby udržitelnosti

42. Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 
2021-2027 - Akční plán a programové rámce
Původní číslo materiálu: 40

Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse neproběhla.

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
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2924/120R/22
Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 
2021-2027 - Akční plán a programové rámce

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. proces přípravy Akčního plánu Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace 
pro programové období 2021-2027 a jednotlivých programových rámců
2. návrh Programového rámce OP JAK (Operační program Jan Amos Komenský)

B) souhlasí
  

1. s Akčním plánem Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro 
programové období 2021-2027
2. s Programovým rámcem IROP (Integrovaný regionální operační program)
3. s Programovým rámcem OP D (Operační program Doprava)
4. s Programovým rámcem OP ŽP (Operační program Životní prostředí)
5. s pověřením Rady města Ústí nad Labem ze strany Zastupitelstva města Ústí nad Labem 
ke schvalování:
a) aktualizace Akčního plánu Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro 
programové období 2021-2027 a jednotlivých programových rámců

C) ukládá
  

Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora

1. předložit Zastupitelstvu města Ústí nad Labem k projednání Akční plán Integrované 
strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021-2027 a jednotlivé 
programové rámce dle bodu B) tohoto usnesení

 Termín: 30. 9. 2022

43. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace
Původní číslo materiálu: 41

Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse neproběhla.

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

2925/120R/22
Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
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1. s přijetím účelově určeného peněžitého daru na realizaci projektu „Obědy pro děti“ od 
společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, Praha 4, IČ 24231509, 
do vlastnictví Základní školy Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvkové organizace, 
IČ 44226268, následovně:
- ve výši 107 175,- Kč pro období od 5. 9. 2022 do 31. 12. 2022
- ve výši 168 622,- Kč pro období od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023

B) děkuje
  

1. dárci za poskytnutý dar

44. Aktualizace Strategického rámce MAP – souhlas zřizovatele s investičními záměry 
školských zařízení 
Původní číslo materiálu: 43

Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse neproběhla.

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

2926/120R/22
Aktualizace Strategického rámce MAP – souhlas zřizovatele s investičními 
záměry školských zařízení 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. aktualizaci „Strategického rámce MAP – seznam investičních priorit ZŠ (2021 - 2027)“ a 
„Strategického rámce MAP – seznam investičních priorit MŠ (2021 – 2027)“, které budou 
součástí Strategického rámce MAP III pro SO ORP Ústí nad Labem, dle přílohy č. 1 a 2 
tohoto materiálu

45. Rozpočtové opatření OMOSRI a FO - poskytnutí investičního příspěvku Městským 
službám Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci 
Původní číslo materiálu: 44

Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse neproběhla.

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

2927/120R/22
Rozpočtové opatření OMOSRI a FO - poskytnutí investičního příspěvku 
Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci 
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Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a 
finančního odboru ve výši 297,32 tis. Kč, takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03, o částku
297,32 tis. Kč – Investiční rezerva
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 03
– poskytnutí investičního příspěvku Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizaci ve výši 297,32 tis. Kč na dofinancování akce „MSUL – odizolování objektu 
Štefánikova“

B) ukládá
  

1. Ing. Tomáši Vohryzkovi, řediteli Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1., písmena b) tohoto usnesení

 Termín: 31. 12. 2022

46. Rozpočtová opatření OMOSRI – zapojení účelových dotací pro příspěvkové organizace
Původní číslo materiálu: 45

Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse neproběhla.

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

2928/120R/22
Rozpočtová opatření OMOSRI – zapojení účelových dotací pro příspěvkové 
organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 461,59 tis. Kč - zapojení účelového finančního příspěvku poskytnutého Ústeckým 
krajem na základě uzavřené „Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem“ (č. smlouvy 
20/SML1524/PAS/SPRP ze dne 24. 3. 2020) takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 461,59 tis. Kč v položce Účelové 
prostředky od Ústeckého kraje – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového finančního příspěvku obdrženého z 
Ústeckého kraje, z Projektu „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v 
Ústeckém kraji – IKAP A II.,“ realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, 
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Vývoj a Vzdělávání, Domu dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 461,59 tis. Kč

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 672,59 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z Ministerstva práce 
a sociálních věcí takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 672,59 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze státního rozpočtu – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace, obdržené v rámci 
operačního programu Zaměstnanost, Fakultní základní škole Ústí nad Labem, České 
mládeže 230/2, příspěvkové organizaci, ve výši 672,59 tis. Kč

47. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace - Obědy pro děti
Původní číslo materiálu: 46

Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse neproběhla.

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

2929/120R/22
Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace - Obědy pro děti

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s přijetím účelově určeného peněžitého daru na realizaci projektu „Obědy pro děti“ od 
společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, Praha 4, IČ 24231509, 
do vlastnictví Základní školy Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvkové 
organizace, IČ 44555474, ve výši 13 764,- Kč pro období od 6. 9. 2022 do 31. 12. 2022

B) děkuje
  

1. dárci za poskytnutý dar

48. Rozpočtové opatření KP a OMOSRI - Dny evropského dědictví 2022
Předkládá: Romana Macová, vedoucí kanceláře primátora a tisková mluvčí

Diskuse proběhla.

Mgr. Vlach: jedná se o každoroční materiál
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
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2930/120R/22
Rozpočtové opatření KP a OMOSRI - Dny evropského dědictví 2022

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření kanceláře primátora a odboru městských organizací, strategického 
rozvoje a investic v celkové výši 15 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu KP, oddělení cestovního ruchu o částku 
15 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz v celkové výši 15 
tis. Kč na realizaci doprovodného programu k akci „Dny evropského dědictví 2022“ takto:
Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o. 5 tis. Kč
Městské služby Ústí nad Labem, p. o. 5 tis. Kč
Činoherní studio města Ústí nad Labem, p. o. 5 tis. Kč

B) ukládá
  

1. Ing. Iloně Pšenkové PhD., ředitelce Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1., písmena b) tohoto usnesení 

 Termín: 31. 10. 2022

  
2. Ing. Tomáši Vohryzkovi, řediteli Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1., písmena b) tohoto usnesení

 Termín: 31. 10. 2022

  
3. MgA. Jiřímu Antonínu Trnkovi, řediteli Činoherního studia města Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizace

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1., písmena b) tohoto usnesení

 Termín: 31. 10. 2022

49. Rozpočtové opatření KP/OCR
Předkládá: Romana Macová, vedoucí kanceláře primátora a tisková mluvčí

Diskuse proběhla.

PhDr. Ing. Nedvědický: předloženo dle DZ
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2931/120R/22
Rozpočtové opatření KP/OCR

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1.rozpočtové opatření Kanceláře primátora ve výši 65,16 tis. Kč takto:
a)snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu KP, oddělení cestovního ruchu o částku 
65,16 tis. Kč
b)zvýšení investiční části výdajového rozpočtu KP, sk. č. 04 o částku 65,16 tis. Kč na akci 
"Pořízení propagačního stanu"

50. Poskytnutí peněžitého daru
Předkládá: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor

Diskuse proběhla.

PhDr. Ing. Nedvědický: každoroční materiál
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2932/120R/22
Poskytnutí peněžitého daru

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. poskytnutí peněžitého daru
a) ve výši 20 tis. Kč společnosti SPMP ČR pobočný spolek Ústí nad Labem, IČ: 44556934, 
se sídlem Pod Parkem 2788/2, 400 11 Ústí nad Labem, zastoupeného předsedkyní 
společnosti paní Ivanou Bartuškovou, na desátý ročník vánočního koncertu žáků speciální 
školy s názvem „Večer pro tiché tlapky X.“

51. Různé
Diskuse proběhla.

Mgr. Vlach: informace o projektu rekonstrukce Velkého sálu v Domě kultury
- OMOSRI bude v roce 2023 nárokovat přibližně 10 mil. Kč, v letech 2024-2025 bude nutné 
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projekt dofinancovat
- Celkové náklady projektu jsou odhadovány na 57 mil. Kč bez DPH, přičemž město by během tří 
let mělo zaplatit 15 mil. Kč bez DPH jako spoluúčast na uznatelných nákladech

p. Šimanovský: mladé lípy v parku na Severní Terase mají poškozenou kůru (oloupanou) od 
bojových psů

- nabídka z Jižních Čech ohledně odstřelu divočáků

Ověřovatelé zápisu:

Eva Nováková

Mgr. Michal Ševcovic, neuvolněný náměstek

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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