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Z Á P I S 

ze 14. mimořádné Rady města Ústí nad Labem 

ze dne 28. 5. 2015 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jednání zahájil a řídil Ing. Josef Zikmund, primátor města. 

 

Omluveni: Milan Krejčí 

         Yveta Tomková 

 

Ověřovatelé zápisu:  Bc. Jana Bohuňková 

    Bc. Martin Mata, MBA 

 

Zapisovatelka: Lenka Pucová, KT 

 

Hlasování o programu: 

 

1.  Rozpočtové opatření odboru rozvoje města - „Jezero Milada – přístaviště, centrální  

kanalizace“ - PD 

     Předkládá: Martin Hausenblas, MBA, náměstek primátora 

 

2. Projekt „Chytrá města budoucnosti“ – zapojení města do přípravné fáze projektu  

    v rámci programu URBACT III 
    Předkládá: Martin Hausenblas, MBA, náměstek primátora 

 

Hlasování o programu:  6,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan omluven 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta omluvena 

Program byl schválen. 

 

 

1. Rozpočtové opatření odboru rozvoje města - „Jezero Milada – přístaviště, centrální  

kanalizace“ - PD 

     Předkládá: Martin Hausenblas, MBA, náměstek primátora 

 

Ing.Zikmund: na RM již byl materiál projednáván 

- v zásobníku jsou 2 akce: vybudování centrální kanalizace a přístaviště 

- nutné vytvoření prostoru  pro lepší přistávání lodí 

- v materiálu uveden návrh  financování, města ani DSO nemají dostatek peněz – 

hledání řešení  

- jedná se o veřejný zájem města – může zafinancovat město Ústí n.L.  

- bude ošetřeno do budoucna – bude považováno jako vklad města (cena projektu)  

p.Hausenblas: pracovat na přípravě uložení elektřiny a vody souběžně s kanalizací –  

nejdražším nákladem je výkop a poté zpětné zasypání  
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Hlasování o usnesení:  6, 0, 0     

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan omluven 

Bohuňková Jana, Bc.     ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta omluvena 

 

467/15 

Rozpočtové opatření odboru rozvoje města - „Jezero Milada – 

přístaviště, centrální  kanalizace“ - PD 
 

Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru rozvoje města k zajištění zdrojů souvisejících 

s rozvojem Jezera Milada ve výši 710,27 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 

710,27 tis. Kč v položce finanční rezerva 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje města, sk. č. 01, o 

částku 710,27 tis. Kč na akci „Jezero Milada – přístaviště, centrální kanalizace“  

 
 

2. Projekt „Chytrá města budoucnosti“ – zapojení města do přípravné fáze projektu  

    v rámci programu URBACT III 
    Předkládá: Martin Hausenblas, MBA, náměstek primátora 

 

p. Hausenblas: zdůvodnění proč byl materiál předložen na stůl – časový, město se musí  

přihlásit -  výzva v rámci programu Urbact III  

- spolupráce, organizace workshopu v rámci Chytrých měst 

- rekapitulace, co projekt umožní v přípravné fázi  

Ing. Dostálová: prezentace tohoto projektu 

- uzávěrka výzvy Urbact III je do 1.6. 2015 

- informace o zaměření projektu Urbact III. 

- integrovaný plán k agendám Chytrých měst + další aktivity (2 letá fáze) 

- přípravná fáze potrvá 6 měsíců – 4 další partneři, společně vytvoří nějaký koncept 

- partnery zatím konkrétně neznáme  

- aktivní přístup Polska  

- informace o předpokládaných finančních částkách – když bude více partnerů, částka 

bude nižší 

- realizační fáze – začne nejdříve v prosinci t.r., předpoklad nákladů 1,5 mil. Kč 

- ty budeme nárokovat v rozpočtu na r. 2016 

Bc. Mata: projektů, do kterých se zapojujeme je dost (např. Zdravé město, Agenda 21) –  

zahrnout do 1 celku  
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Hlasování o usnesení:   5,0, 0  

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan omluven 

Bohuňková Jana, Bc. 
    

nepřítomna  Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta omluvena 

 

468/15 

Projekt „Chytrá města budoucnosti“ – zapojení města do 

přípravné fáze projektu v rámci programu URBACT III 
 

Rada města po projednání 

 

A )  b e r e   n a  v ě d o m í  

1. informaci o: 

a) programu nadnárodní spolupráce URBACT III 

b) projektu „Chytrá města budoucnosti“     

B )  s c h v a l u j e  

1. účast města Ústí nad Labem jako partnera v přípravné  fázi zahraničního projektu  

„Chytrá  města budoucnosti“ s předpokládaným finančním objemem projektu 

připadajícím na město Ústí nad Labem na 6 měsíců ve výši max. 25,00 tis. EUR 

(cca 685,00 tis. Kč vč. DPH) a předpokládanou minimální spoluúčastí města ve 

výši 3,75 tis. EUR (cca 102,75 tis. Kč vč. DPH) 

 

 
 
 
 
 

 

Seznam použitých zkratek: 

RM – rada města 

DSO – dobrovolný svazek obcí 
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Jednání RM bylo ukončeno v 9,00 hodin. 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   
 

Bc. Jana Bohuňková………………………………………………. 

 

 

 

Bc. Martin Mata, MBA…………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Josef Zikmund 

    Primátor města  

 

 
 


