
Z á p i s

z 15. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem,
dne 1. 2. 2021

Přítomno: 37 členů Zastupitelstva města Ústí nad Labem

Omluveni:          

Ověřovatelé zápisu: Pavel Vodseďálek Mgr. Alena Pinkasová

Zapisovatelé: Kateřina Nedvídková, KP
Zahájení

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

Schválení návrhové a volební komise

JUDr. Karolína Žákovská, Ph.D. (předseda)
Petr Křivan
Miroslava Lazarová
Ivana Kurljuková
Milan Anýž
Mgr. David Cihlář, Ph.D.
Ing. Jiří Valenta

Hlasování:  pro 36, proti 0, zdržel se 1 Návrh byl přijat

Schválení programu

PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města předložil členům zastupitelstva ke schválení návrh 
programu 15. zasedání Zastupitelstva.

JUDr. Žákovská, Ph.D.: návrh na doplnění 4 bodů do programu jednání a předřadit je před bod č. 
1:
28. odvolání členů RM
29. volba nových členů RM
30. změna v obsazení kontrolního výboru a finančního výboru
31. revokace usnesení ZM č. 187/13Z/20 a č. 206/14Z/21

Hlasování o zařazení bodu č. 28: 22, 3, 12
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Hlasování o zařazení bodu č. 29: 27, 3, 7

Hlasování o zařazení bodu č. 30: 29, 0, 8

Hlasování o zařazení bodu č. 31: 26, 0, 11

Hlasování o zařazení bodu č. 25: 32, 0, 5

Hlasování o zařazení bodu č. 26: 35, 0, 2

Hlasování o zařazení bodu č. 27: 34, 0, 3

Hlasování o předřazení bodů č. 28, 29, 30, 31, které navrhla JUDr. Žákovská: 26, 0, 11

Hlasování o předřazení bodu č. 23 za bod č. 31: 32, 0, 5

Dodatečně byly zařazeny body:

25. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě SML1023300 ze dne 25. 11. 2019
Předkladatel: Ing. Pavel Tošovský, náměstek primátora

26. Poskytnutí dotace na úpravu běžeckých stop Adolfov
Předkladatel: Ing. Věra Nechybová, náměstkyně primátora

27. Vyhlášení veřejné zakázky „Kácení 54 ex. topolů - cyklostezka Sebuzín“
Předkladatel: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátora města

Na stůl byly předloženy body:

- termíny jednání RM a ZM na letošní rok

Staženy byly tyto body:

2. Vyhlášení veřejné zakázky „Dodávka mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků pro potřeby 
Magistrátu města Ústí nad Labem II.“
PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města

3. Vyhlášení veřejné zakázky "Realizace sadových úprav na okružní křižovatce Střekov, Ústí nad 
Labem, vč. údržby"
předkládá: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města

4. Vyhlášení veřejné zakázky „Poskytování služeb na zpracování platů“
předkládá: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města

5. Vyhlášení veřejné zakázky „Na Návsi, Šrámkova – velkoplošná oprava vozovky“
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předkládá: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města

6. Vyhlášení veřejné zakázky "Služby dotačního managementu"
předkládá: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města

7. Vyhlášení veřejné zakázky "Ústí nad Labem, Vaňov – Opěrná zeď – oprava kotev"
předkládá: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města

8. Vyhlášení veřejné zakázky "Poskytnutí služeb hybridní pošty formou uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o přenesení výkonu působnosti v oblasti doručování“
předkládá: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města

13. Vyhlášení veřejné zakázky "Fyzická ostraha garážového objektu Zanádraží a objektu 
Mariánských garáží v Ústí nad Labem"
předkládá: Ing. Věra Nechybová, náměstkyně primátora

14. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb 
v roce 2020
předkládá: Mgr. Tomáš Vlach, náměstek primátora

16. Nabytí pozemků v k. ú. Habrovice včetně příslušenství formou darování
předkládá: Ing. Pavel Tošovský, náměstek primátora

17. Zřízení věcného břemene - služebnosti liniové stavby k pozemku p. č. 3664 v k. ú. Ústí nad 
Labem
předkládá: Ing. Pavel Tošovský, náměstek primátora

18. Zřízení věcného břemene - služebnosti liniové stavby k pozemkům p. č. 1342/1 a 1339 v k. ú. 
Klíše
předkládá: Ing. Pavel Tošovský, náměstek primátora

19. Zřízení věcného břemene - služebnosti liniové stavby k pozemku p. č. 247 v k. ú. Habrovice
předkládá: Ing. Pavel Tošovský, náměstek primátora

20. Zřízení věcného břemene - služebnosti liniové stavby k pozemku p. č. 3647/1 v k. ú. Střekov
předkládá: Ing. Pavel Tošovský, náměstek primátora

21. Záměr prodeje nemovitostí v ulici Čelakovského v k. ú. Krásné Březno
předkládá: Ing. Pavel Tošovský, náměstek primátora

23. Úspory energií školských zařízení a magistrátu – podání žádostí o dotace z OPŽP v kombinaci 
s metodou EPC
předkládá: Ing. Pavel Tošovský, náměstek primátora

24. Stavba tenisové haly – podání žádosti o dotaci
předkládá: Ing. Pavel Tošovský, náměstek primátora

25. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě SML1023300 ze dne 25. 11. 2019
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předkládá: Ing. Pavel Tošovský, náměstek primátora

27. Vyhlášení veřejné zakázky „Kácení 54 ex. topolů - cyklostezka Sebuzín“
předkládá: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města
Diskuse a podněty občanů města Ústí nad Labem

Informace:

Zastupitelé obdrželi e-mailem Informaci z valné hromady Severočeského divadla a Informaci ze 
ZOO a EAZY.

Pozvánka na jednání ZM byla zveřejněna dne 21. 1. 2021
Materiály na dnešní jednání byly zveřejněny na internetu dne 21. 1. 2021.
Dnešní jednání ZM je přenášeno na internetových stránkách města www.usti-nad-labem.cz a je 
pořizován zvukový a video záznam, který bude umístěn na webových stránkách města.

Občané se k programu nevyjádřili .
PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města dal hlasovat o celém upraveném programu.

Hlasování: pro 31, proti 0, zdržel se 6 Návrh byl přijat

Schválený program:

1. Odvolání členů RM

2. Rezignace člena RM

3. Volba členů RM

4. Změna ve složení Finančního a Kontrolního výboru ZM 

5. Revokace usnesení ZM 187/13Z/20 a 206/14Z/21

6. Úspory energií školských zařízení a magistrátu – podání žádostí o dotace z OPŽP v 
kombinaci s metodou EPC - STAŽENO Z PROGRAMU

7. Výbor ZM pro územní plánování

8. Vyhlášení veřejné zakázky „Dodávka mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků pro 
potřeby Magistrátu města Ústí nad Labem II.“ - STAŽENO Z PROGRAMU

9. Vyhlášení veřejné zakázky "Realizace sadových úprav na okružní křižovatce Střekov, Ústí 
nad Labem, vč. údržby" - STAŽENO Z PROGRAMU

10. Vyhlášení veřejné zakázky „Poskytování služeb na zpracování platů“ - STAŽENO Z 
PROGRAMU

11. Vyhlášení veřejné zakázky „Na Návsi, Šrámkova – velkoplošná oprava vozovky“ - 
STAŽENO Z PROGRAMU

12. Vyhlášení veřejné zakázky "Služby dotačního managementu" - STAŽENO Z PROGRAMU

13. Vyhlášení veřejné zakázky "Ústí nad Labem, Vaňov – Opěrná zeď – oprava kotev" - 
STAŽENO Z PROGRAMU
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14. Vyhlášení veřejné zakázky "Poskytnutí služeb hybridní pošty formou uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o přenesení výkonu působnosti v oblasti doručování“ - STAŽENO Z 
PROGRAMU

15. Vzor smlouvy o poskytnutí víceletých grantů v oblasti kultury

16. Dotace oblasti kultury 2020 – žádost o změnu – Festival KULT

17. Poskytnutí dotací v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v roce 
2021 - "Tradiční kolektivní a individuální sporty"

18. Dotace v oblasti sportu poskytnutých v roce 2020 - žádost o změnu - Geometry Prague s.r.o.

19. Vyhlášení veřejné zakázky "Fyzická ostraha garážového objektu Zanádraží a objektu 
Mariánských garáží v Ústí nad Labem" - STAŽENO Z PROGRAMU

20. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních 
služeb v roce 2020 - STAŽENO Z PROGRAMU

21. Bezúplatné nabytí části pozemku p. č. 456/1 v k. ú. Božtěšice od ÚZSVM

22. Nabytí pozemků v k. ú. Habrovice včetně příslušenství formou darování - STAŽENO Z 
PROGRAMU

23. Zřízení věcného břemene - služebnosti liniové stavby k pozemku p. č. 3664 v k. ú. Ústí nad 
Labem - STAŽENO Z PROGRAMU

24. Zřízení věcného břemene - služebnosti liniové stavby k pozemkům p. č. 1342/1 a 1339 v k. 
ú. Klíše - STAŽENO Z PROGRAMU

25. Zřízení věcného břemene - služebnosti liniové stavby k pozemku p. č. 247 v k. ú. Habrovice
 - STAŽENO Z PROGRAMU

26. Zřízení věcného břemene - služebnosti liniové stavby k pozemku p. č. 3647/1 v k. ú. 
Střekov - STAŽENO Z PROGRAMU

27. Záměr prodeje nemovitostí v ulici Čelakovského v k. ú. Krásné Březno - STAŽENO Z 
PROGRAMU

28. Úprava usnesení ZM č. 200/13Z/20 ze dne 14. 12. 2020

29. Stavba tenisové haly – podání žádosti o dotaci - STAŽENO Z PROGRAMU

30. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě SML1023300 ze dne 25. 11. 2019 - STAŽENO Z 
PROGRAMU

31. Poskytnutí dotace na úpravu běžeckých stop Adolfov

32. Vyhlášení veřejné zakázky „Kácení 54 ex. topolů - cyklostezka Sebuzín“ - STAŽENO Z 
PROGRAMU

1. Odvolání členů RM
Původní číslo materiálu: 28
Diskuse proběhla.

JUDr. Žákovská, Ph.D.: stávající koalice není zcela funkční
- my jako hnutí Pro Ústí chceme, aby město bylo vedeno, aby mělo silnou a stabilní vládu, která 
město povede, bude ho rozvíjet
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- společná jednání vedla k tomu, že jsme dohodli s hnutím Ano, ODS a Pro sport a zdraví o 
uzavření Memoranda, které bylo podepsáno před tímto zastupitelstvem
- z tohoto důvodu navrhuji odvolání Ing. Nechybové z funkce 1. náměstkyně a L. Konečného z 
funkce radního města
L. Konečný: poděkování za spolupráci
Ing. Nechybová: zanechávám na magistrátu po sobě přebytek hospodaření ve výši
150 mil. Kč
- věřím, že i nové vedení města bude opatrné při dalším zadlužování
- díky UFO byli obyvatelé zproštěni placení poplatku za komunální odpad, podařilo se dokončit 
rekonstrukci areálu na Klíši a narovnalo se financování Dopravního podniku
- jako opoziční zastupitelka budu nadále prosazovat vše, co je pro Ústečany dobré
- chtěla bych poděkovat kolegům, spolupracovníkům, ředitelům příspěvkových organizací, jejich 
zaměstnancům, strážníkům
MUDr. Madar: novou koalici nechceme bořit, přejeme ji mnoho úspěchů
- proběhlo separátní jednání o tom, aby vznikla funkční koalice na magistrátu
- společně jsme definovali problém, že největším problémem je činnost Ing. Tošovského
- dávám na zvážení řešit tuto osobu, aby projekty během dvou let do dalších voleb byly 
realizovány ku prospěchu občanů tohoto města
JUDr. Žákovská, Ph.D.: návrh na usnesení v předloženém znění

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

Hlasování o usnesení: 1. pro 22, proti 4, zdržel se 11 Návrh byl přijat

207/15Z/21
Odvolání členů RM

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání

A) odvolává
  

dle ust. § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
právních předpisů
1. Ing. Věru Nechybovou z funkce 1. náměstkyně primátora města
2. Lukáše Konečného z funkce člena Rady města

2. Rezignace člena RM
Původní číslo materiálu: 32
Diskuse proběhla.

Ing. Kirbs: dnešním dnem jsem podal rezignaci na pozici radního města, děkuji všem za
spolupráci a novému vedení města přeji jen to nejlepší

JUDr. Žákovská, Ph.D.: poděkování za odvedenou práci a spolupráci

Hlasování o usnesení, že ZM bere na vědomí rezignaci Ing. Kirbse na místo radního:
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Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

Hlasování o usnesení: 1. pro 32, proti 0, zdržel se 5 Návrh byl přijat

208/15Z/21
Rezignace člena RM

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. rezignaci Ing. Tomáše Kirbse na funkci člena Rady města

3. Volba členů RM
Původní číslo materiálu: 29
Diskuse proběhla.

JUDr. Žákovská, Ph.D.: vybírali jsme z našich členů ty, kteří mohou nejlépe naplnit potřeby,
které naše město má
- Ing. Eva Outlá – zkušená ekonomka, která převezme hlavní gesci financí
- Martin Hausenblas, MBA – podnikatel, který se zaměří na strategický rozvoj města, MS, 
doprava, část investic, životní prostředí, odpadové hospodářství
- Mgr. Martin Krsek – historik, který bude reprezentovat v RM kulturu s výjimkou příspěvkových 
organizací
p. Tomková: chci upřesnit gesci pana Hausenblase
JUDr. Žákovská, Ph.D.: pan Hausenblas bude mít na starost strategické projekty
p. Tomková: obhospodařování majetku strategického rozvoje investic, ta práce je velmi
špatná
- problém se týká i druhé gesce paní Lazarové
- podle mě radní pro MO nepotřebujeme, máme tu pana primátora
- tyto dvě místa jsou v RM úplně zbytečná
Ing. Nechybová: v době covidu, kdy máme omezené prostředky, rozšiřujeme počty náměstků
o jednoho? Je to tak?
PhDr. Ing. Nedvědický: ano, v návrhu rozšiřujeme počet náměstků o jednoho náměstka
p. Blažej: prosím o představení se jednotlivých nových členů RM
p. Janeček: myslím, že v době propadu příjmu našeho města, není vhodné vytvářet další místo
pro náměstka
Ing. Outlá: představení se, byla jsem starostkou MO Střekov, práce ve finančním výboru, nyní
zastávám pozici na Krajském zastupitelstvu, další oblast, které se mohu věnovat, jsou
investice
p. Hausenblas, MBA: představení se, pracovní zkušenosti, před 6ti lety působil jako 1.
náměstek primátora, v současné době má moje společnost větší obrat, než má naše
město, mám zkušenosti s projektovým řízením
- představení cílů, kterých chce dosáhnout
Mgr. Krsek: představení se, práce v muzeu města Ústí nad Labem, vedoucí historického
oddělení
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MUDr. Madar: neobdrželi jsme žádný podklad s rozdělením kompetencí, není mi jasné, kdo
bude mít na starost projekty
JUDr. Žákovská, Ph.D.: Ing. Eva Outlá – 1. náměstkyně primátora bude odpovědná za
finance, část investic, příspěvkovou organizaci, Kulturní středisko a Činoherní studio
- Martin Hausenblas, MBA bude zodpovědný za strategický rozvoj, část investic, zajištění 
projektů, příspěvkovou organizaci MS a společně s panem primátorem za dopravu
- Mgr. Martin Krsek bude mít v gesci kulturu s výjimkou příspěvkových organizací
p. Tomková: jak to bude s odpadovým hospodářstvím? Kdo ho bude mít na starost?
JUDr. Žákovská, Ph.D.: životní prostředí, včetně odpadového hospodářství bude mít na
starost Martin Hausenblas, MBA
MUDr. Madar: jaké kompetence budou mít zbývající náměstci?
PhDr. Ing. Nedvědický: pan Mgr. Ševcovic převezme kompetenci za sport ke školám a
předškolním zařízením
- Ing. Tošovský dokončí všechny zahájené projekty a správu majetku tak, jak je to ve městě
- já se budu podílet s panem Hausenblasem v oblasti dopravy
- pan Hausenblas bude mít na starosti strategické projekty jako je příprava VRT a všech
souvisejících opatření
- já bych měl mít na starost běžnou operativu
JUDr. Žákovská, Ph.D.: návrh na usnesení v předloženém znění

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

Hlasování o usnesení: 1. pro 26, proti 0, zdržel se 11 Návrh byl přijat

209/15Z/21
Volba členů RM

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání

A) volí
  

dle ust. § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
právních předpisů
1. Ing. Evu Outlou, náměstkyní primátora města. Pro výkon funkce bude uvolněna.
2. Martina Hausenblase, MBA, náměstkem primátora města. Pro výkon funkce bude 
uvolněn.
3. Mgr. Martina Krska, členem rady města

B) určuje
  

1. Ing. Evu Outlou 1. náměstkyní primátora určenou k zastupování primátora v době jeho 
nepřítomnosti v rozsahu stanoveném v § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

4. Změna ve složení Finančního a Kontrolního výboru ZM 
Původní číslo materiálu: 30
Diskuse proběhla.

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 8 z 21



JUDr. Žákovská, Ph.D.: k této změně jsme byli motivováni proběhlou změnou ve vedení
města
- shoda s koaličními partnery
- účelem je, zajistit, aby všechny strany, které jsou zastoupeny v ZM, budou mít svého zástupce jak 
v kontrolním, tak finančním výboru a zároveň svěřit vedení kontrolního výboru nejsilnější opoziční 
straně, což je v tuto chvíli UFO
- oba výbory budou mít 9 členů, všechny strany zastoupené v ZM a hnutí, tam budou mít jednoho 
člena, s tím, že ve finančním výboru bude mít dva členy PRO Ústí a v kontrolním výboru dva 
členy hnutí ANO, tak aby byl zajištěn lichý počet členů obou výborů
MUDr. Madar: rozhodnutí koalice, s námi to nikdo neprojednal
- přijímáme Ing. Nechybovou jako předsedkyni kontrolního výboru
JUDr. Žákovská, Ph.D.: nedovolila bych si navrhnout za Vaše hnutí bez projednání nějaké
Vaše členy
- bylo to projednáno s panem Martinem Prachařem předsedou Vašeho hnutí, kterého jsem požádala 
dnes o zaslání nominace do obou výborů
- navyšujeme dvě místa, protože se jedná o dva povinně zřizované výbory
MUDr. Madar: pan Martin Prachař není předsedou hnutí UFO
- my jsme s ním dnes jednali a on nás informoval pouze o nabídce předsedy kontrolního výboru 
pro Ing. Nechybovou
JUDr. Žákovská, Ph.D.: omlouvám se za mylnou informaci ohledně předsedy Vašeho hnutí
- mám potvrzenou komunikaci ohledně finančního výboru, mohu Vám ji ukázat
Ing. arch. Němeček: navýšení množství členů výboru - nemáme s tím problém, jsou zrušeny
téměř všechny komise RM
p. Hausenblas, MBA: žádost o přerušení jednání

JUDr. Žákovská, Ph.D.: návrh na usnesení v předloženém znění

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

Hlasování o usnesení: 1. pro 29, proti 0, zdržel se 8 Návrh byl přijat

210/15Z/21
Změna ve složení Finančního a Kontrolního výboru ZM 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání

A) odvolává
  

1. z funkce předsedy kontrolního výboru Gabrielu Hubáčkovou, nar. *************
2. z funkce člena kontrolního výboru:
a) Jiřího Petružálka, nar. *************
b) JUDr. Karolínu Žákovskou, Ph.D., nar. ************
3. z funkce člena finančního výboru:
a) Mgr. Michala Neustupu, nar. ************
b) Ing. Jaroslavu Šamsovou, nar. *************
c) Ing. Evu Outlou, nar. *************
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B) volí
  

1. do funkce předsedy kontrolního výboru Ing. Věru Nechybovou, nar. **************
2. do funkce člena kontrolního výboru:
a) Lukáše Blažeje, nar. ************
b) Mgr. Jana Třísku, nar. *************
c) Gabrielu Hubáčkovou, nar. *************
d) Milana Anýže, nar. ************
3. do funkce člena finančního výboru:
a) Marcelu Hübschovou, nar. *************
b) Mgr. Jana Bartoníčka, nar. *************
c) Ing. Jiřího Vavrušku, nar. *************
d) Mgr. Zdeňka Kubce, nar. *************
e) Ivanu Kurljukovou, nar. *************
f) PhDr. René Hladíka, CSc., nar. *************

5. Revokace usnesení ZM 187/13Z/20 a 206/14Z/21
Původní číslo materiálu: 31
Diskuse proběhla.

JUDr. Žákovská, Ph.D.: tento bod vyplývá z toho, že jsme zvolili novou RM
- obsahem tohoto návrhu na usnesení je revokace těch dvou usnesení, která jsme přijali na ZM a 
jejichž obsahem bylo omezení kompetencí RM
- návrh na usnesení v předloženém znění

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

Hlasování o usnesení: 1. pro 26, proti 0, zdržel se 11 Návrh byl přijat

211/15Z/21
Revokace usnesení ZM 187/13Z/20 a 206/14Z/21

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání

A) revokuje
  

1. s okamžitou platností usnesení ZM č. 187/13Z/20 ze dne 14. 12. 2020 a usnesení ZM č. 
206/14Z/21 ze dne 18. 1. 2021, a to v plném rozsahu 

6. Úspory energií školských zařízení a magistrátu – podání žádostí o dotace z OPŽP v 
kombinaci s metodou EPC

- STAŽENO Z PROGRAMU

7. Výbor ZM pro územní plánování
Původní číslo materiálu: 1

Předkládá: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor
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Diskuse proběhla.

PhDr. Ing. Nedvědický: zřízení Výboru ZM pro ÚP, náplní tohoto výboru bude kontrola
všech návrhů spojených se změnami v ÚP a eventuálně podpora nového ÚP
- Ing. Fialová měla být garantem, protože je pověřeným zastupitelem pro ÚP
- předložen návrh na volbu devítičlenného Výboru pro ÚP, jako předsedkyni navrhujeme Ing. 
Fialovou, členové jsou: Ing. Tošovský, Bc. Dufek, Ing. arch. Hrouda, Ing. Skalník, Mgr. Kubec, 
Ing. Loskot, F. Minarik
Ing. Fialová: do teď vykonávám funkci určeného zastupitele pro územně plánovací
dokumentaci, která je bez finanční odměny, ráda se zde veřejně vzdám odměny ve
výboru pro územní plánování a to z důvodu, že mi záleží na rozvoji města a jsem
ochotná komunikovat se všemi zastupiteli a s tímto výborem naprosto souhlasím
- každý z klubů by měl mít svého zástupce
- budu předkládat protinávrh, kde si říkám o nulovou odměnu za členství v tomto výboru
PhDr. Ing. Nedvědický: návrh na usnesení v upraveném znění: ZM po projednání A) volí –
jak byli představeni jednotliví zástupci a B) souhlasí s odměňováním členů výboru
podle stejných pravidel jako ostatní výbory ZM
Ing. Fialová: předložen protinávrh: ZM po projednání A) volí, jak byli představeni
jednotliví zástupci s tím, že jedno místo je uvolněno pro odbornou veřejnost, kterou
budeme jmenovat na příštím ZM, B ) bere na vědomí deklaraci Ing. Fialové, pracovat
ve Výboru ZM pro ÚP bez nároku na odměnu za výkon funkce, C ) schvaluje
s účinností od 1. 2. 2021 odměny za výkon funkce ve Výboru ZM pro ÚP
následujícím způsobem: Ing. Eva Fialová: nulová odměna, Ing. Pavel Tošovský
vzhledem k tomu, že je v uvolněné funkci, tak také za nulovou odměnu a zbytek dle o
odměňovaní klasických výborů ZM

Ing. Nechybová: chci si ujasnit, pakliže je zastupitel je navolen do nějaké komise či
výboru, pak odměny se nesčítají a náleží tomu danému zastupiteli odměna z té vyšší
částky, je to tak?
Jde se odměny vzdát?
Mgr. Studenovský: v tomto případě se lze vzdát nároku na odměnu, nelze se vzdát té obecné
odměny jako člena zastupitelstva

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

Hlasování o usnesení: 1. pro 37, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

212/15Z/21
Výbor ZM pro územní plánování

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání

A) volí
  

1. předsedu Výboru pro územní plánování: Ing. Eva Fialová, datum narození 
*************
2. členy Výboru pro územní plánování:
a) Ing. Pavel Tošovský, datum narození *************
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b) Bc. Pavel Dufek, datum narození *************
c) Ing. arch. Jan Hrouda, datum narození ************
d) Ing. Vladimír Skalník, datum narození *************
e) Mgr. Zdeněk Kubec, datum narození *************
f) Ing. Pavel Loskot, datum narození *************
g) František Minarik, datum narození *************

B) bere na vědomí
  

1. deklaraci Ing. Evy Fialové pracovat ve výboru ZM pro územní plánování bez nároku na 
odměnu za výkon funkce

C) schvaluje s účinností od 1. 2. 2021
  

1. odměnu za výkon funkce ve výboru ZM pro územní plánování takto:
a) Ing. Eva Fialová 0,- Kč
b) Ing. Pavel Tošovský 0.- Kč
c) Bc. Pavel Dufek 5 048,- Kč
d) Ing. arch. Jan Hrouda 5 048,- Kč
e) Ing. Vladimír Skalník 2 020,- Kč
f) Mgr. Zdeněk Kubec 2 020,- Kč
g) Ing. Pavel Loskot 2 020,- Kč
h) František Minarik 2 020,- Kč

8. Vyhlášení veřejné zakázky „Dodávka mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků pro 
potřeby Magistrátu města Ústí nad Labem II.“

- STAŽENO Z PROGRAMU

9. Vyhlášení veřejné zakázky "Realizace sadových úprav na okružní křižovatce Střekov, Ústí 
nad Labem, vč. údržby"

- STAŽENO Z PROGRAMU

10. Vyhlášení veřejné zakázky „Poskytování služeb na zpracování platů“

- STAŽENO Z PROGRAMU

11. Vyhlášení veřejné zakázky „Na Návsi, Šrámkova – velkoplošná oprava vozovky“

- STAŽENO Z PROGRAMU

12. Vyhlášení veřejné zakázky "Služby dotačního managementu"

- STAŽENO Z PROGRAMU

13. Vyhlášení veřejné zakázky "Ústí nad Labem, Vaňov – Opěrná zeď – oprava kotev"

- STAŽENO Z PROGRAMU
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14. Vyhlášení veřejné zakázky "Poskytnutí služeb hybridní pošty formou uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o přenesení výkonu působnosti v oblasti doručování“

- STAŽENO Z PROGRAMU

15. Vzor smlouvy o poskytnutí víceletých grantů v oblasti kultury
Původní číslo materiálu: 9

Předkládá: Ing. Věra Nechybová, náměstkyně primátora 
Diskuse proběhla.

Ing. Nechybová: je nutné schválit návrhy smluv v rámci dotačních programů
- v DZ je uvedeno, že smlouvy byly konzultovány s právním odborem a jsou v souladu s pravidly 
pro poskytování dotací
- návrh na usnesení v předloženém znění

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

Hlasování o usnesení: 1. pro 37, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

213/15Z/21
Vzor smlouvy o poskytnutí víceletých grantů v oblasti kultury

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. znění smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury - víceleté 
granty - Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem v letech 2021 a 
2022 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2. znění smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury - víceleté 
granty - Dotace na celoroční činnost kulturních institucí v letech 2021 a 2022 dle přílohy č. 
2 tohoto usnesení

16. Dotace oblasti kultury 2020 – žádost o změnu – Festival KULT
Původní číslo materiálu: 10

Předkládá: Ing. Věra Nechybová, náměstkyně primátora 
Diskuse proběhla.

Ing. Nechybová: materiál byl řešen v prosinci a nebylo přijato žádné usnesení, proto je tu
materiál znovu
- budu předkládat protinávrh
Mgr. Krsek: chtěl bych požádat kolegy o podporu tohoto materiálu, jde o mimořádnou akci,
která se koná na území města, dělá dobré jméno našeho města
- festival má dvacetiletou tradici, práce na něm trvá měsíce
- nároky pana Kvasničky jsou adekvátní jeho práci
- hrozí, že se tu tento mimořádný festival už konat nebude
Mgr. Vlach: chtěl bych panu Kvasničkovi poděkovat, setkali jsme se osobně a bylo mi
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vysvětleno, co všechno obnáší jeho práce
- za náš klub chci říci, že se v tomto hlasování zdržíme z důvodu výše navrhovaných finančních 
prostředků
p. Tomková: za náš klub slibuji, že tuto částku podpoříme
- je to letitý festival a doufám, že se najde tolik zastupitelů, aby se tento materiál podpořil
p. Křivan: i my podpoříme
Ing. Tošovský: po seznámení se se všemi podrobnostmi tento materiál podpoříme
Ing. Nechybová: návrh na upravené usnesení - v bodě 2 – čerpání dotace ve výši 350.000,-
z celkové dotace ve výši 400 000,-

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

Hlasování o usnesení: 1. pro 26, proti 0, zdržel se 11 Návrh byl přijat

214/15Z/21
Dotace oblasti kultury 2020 – žádost o změnu – Festival KULT

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace SML1021848 na akci "Festival 
KULT", kterým se mění termín pro předložení vyúčtování dotace do 26.2.2021

2. čerpání dotace ve výši 350 tis. Kč z celkové dotace ve výši 400 tis. Kč poskytnuté z 
rozpočtu odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb v roce 2020 pro KULT, spolek 
(IČ 26602598) na akci "Festival KULT", která kvůli vládním nařízením nebyla v roce 2020 
uskutečněna

17. Poskytnutí dotací v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v roce 
2021 - "Tradiční kolektivní a individuální sporty"
Původní číslo materiálu: 11

Předkládá: Ing. Věra Nechybová, náměstkyně primátora 
Diskuse proběhla.

Ing. Nechybová: návrh na uvolnění podpory pro tradiční individuální sporty
- byl vám rozeslán nový návrh na usnesení - uvolnění finančních prostředků, je to zatím 50 % z 
důvodu rozpočtového provizoria
p. Blažej: jaké jsou současné výdaje klubů v době koronavirových opatření
p. Přikryl: u nás dodržujeme veškerá nařízení a předpokládáme, že jakmile dojde k uvolnění,
náklady nám stoupnou
- v A týmu nemáme příjmy, ale máme naopak výdaje
- sponzoři odříkávají nebo odsouvají, abychom počkali
- bez podpory nejsme schopni dál fungovat
p. Evan: na jaře jsme přišli cca o 350 tisíc Kč na příspěvcích, v tomto trendu pokračujeme
- jsme asi ve ztrátě 400 tisíc. Kč
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- nemáme náklady na dopravu, máme smluvní závazky, které musíme plnit
- v týmu A hrajeme bez veřejnosti a jsme ve ztrátě kolem 4 mil. Kč
Ing. Nechybová: návrh na usnesení v upraveném znění: 50 % z důvodu rozpočtového provizoria

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

Hlasování o usnesení: 1. pro 34, proti 0, zdržel se 2 Návrh byl přijat

215/15Z/21
Poskytnutí dotací v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem 
v roce 2021 - "Tradiční kolektivní a individuální sporty"

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury, sportu a sociálních 
služeb, určených na oblast sportu „Tradiční kolektivní a individuální sporty - tradiční 
olympijské sporty reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé nejvyšší soutěži 
ČR včetně mládežnických kategorií“ a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty 
takto:
a) FK Ústí nad Labem - mládež, z.s. (IČ 27048128) na částečnou úhradu nákladů spojených 
s účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních sportů - 
práce s mládeží do 21 let“ ve výši 2.092.500,- Kč
b) Fotbalový klub Ústí nad Labem, a.s. (IČ 272 74 055) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních 
sportů - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti 
subjektu za rok 2021" ve výši 2.325.000,- Kč
c) HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM spolek (IČ 44227116) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních 
sportů - práce s mládeží do 21 let“ ve výši 2.557.500,- Kč
d) HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o. (IČ 032 61 255) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních 
sportů - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti 
subjektu za rok 2021" ve výši 2.790.000,- Kč
e) Basketbalový klub Ústí nad Labem z.s. (IČ 14866714) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních 
sportů - práce s mládeží do 21 let“ ve výši 1.162.500,- Kč
f) BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N.L., a.s. (IČ 25005758) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních 
sportů - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti 
subjektu za rok 2021" ve výši 1.627.500,- Kč
g) SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z.s. (IČ 26632217) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních 
sportů - práce s mládeží do 21 let“ ve výši 1.162.500,- Kč
h) SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z.s. (IČ 26632217) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních 
sportů - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti 
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subjektu za rok 2021" ve výši 1.627.500,- Kč
i) Florbal Ústí, z. s. (IČ 01495615) na částečnou úhradu nákladů spojených s účelem 
poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních sportů - práce s 
mládeží do 21 let“ ve výši 697.500,- Kč
j) Florbal Ústí, z. s. (IČ 01495615) na částečnou úhradu nákladů spojených s účelem 
poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních sportů - částečná 
úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 
2021" ve výši 465.000,- Kč

2. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2021 Odboru školství, kultury, sportu a sociálních 
služeb, určených na oblast sportu „Tradiční kolektivní a individuální sporty - ostatní 
seniorské kolektivní sporty reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé 
nejvyšší soutěži“ a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) BLADES Ústí nad Labem, z.s. (IČ 22769315) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních sportů - 
částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za 
rok 2021" ve výši 250.000,- Kč
b) FC Rapid Ústí nad Labem, z. s. (IČ 06350488) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních sportů - 
částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za 
rok 2021" ve výši 250.000,- Kč

3. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2021 Odboru školství, kultury, sportu a sociálních 
služeb, určených na oblast sportu „Tradiční kolektivní a individuální sporty - individuální 
seniorské sporty reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé nejvyšší soutěži“ a 
následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) Ústecká akademie plaveckých sportů z.s. (IČ 04610881) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních 
sportů - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti 
subjektu za rok 2021" ve výši 150.000,- Kč
b) Athletic Club Ústí nad Labem z.s. (IČ 27043584) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních 
sportů - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti 
subjektu za rok 2021" ve výši 75.000,- Kč
c) USK PROVOD, z.s. (IČ 18381375) na částečnou úhradu nákladů spojených s účelem 
poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních sportů - částečná 
úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 
2021" ve výši 75.000,- Kč

4. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2021 Odboru školství, kultury, sportu a sociálních 
služeb, určených na oblast sportu „Tradiční kolektivní a individuální sporty - individuální 
juniorské sporty" a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) Gymnastický sportovní klub Ústí nad Labem, z.s. (IČ 44223609) na částečnou úhradu 
nákladů spojených s účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a 
individuálních sportů - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním 
sportovní činnosti subjektu za rok 2021" ve výši 190.000,- Kč
b) TJ Stadion Ústí nad Labem z.s. (IČ 44225261) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních sportů - 
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práce s mládeží do 21 let" ve výši 190.000,- Kč
c) Ústecký krasobruslařský klub, zapsaný spolek (IČ 68455437) na částečnou úhradu 
nákladů spojených s účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a 
individuálních sportů - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním 
sportovní činnosti subjektu za rok 2021" ve výši 100.000,- Kč
d) KST Apollo Ústí nad Labem z.s. (IČ 07211104) na částečnou úhradu nákladů spojených 
s účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních sportů - 
práce s mládeží do 21 let" ve výši 70.000,- Kč

5. znění Smluv o poskytnutí dotace v oblasti sportu "Tradiční kolektivní a individuální
sporty" dle přílohy č. 1 - 4 tohoto usnesení

18. Dotace v oblasti sportu poskytnutých v roce 2020 - žádost o změnu - Geometry Prague 
s.r.o.
Původní číslo materiálu: 12

Předkládá: Ing. Věra Nechybová, náměstkyně primátora 
Diskuse proběhla.

Ing. Nechybová: tato akce sice nebyla zrušena, ale uskutečnila se alespoň virtuálně
- předloženy dvě varianty
p. Blažej: pokud je přítomen zástupce žadatele, rád bych slyšel jeho vyjádření, proč se zvýšily
náklady
- pokud není, jsme pro variantu II – neschvaluje
p. Konečný: byl jsem v kontaktu s vedením, nemohou přijít, protože jsou v karanténě
- vím, že nemají příjem od všech účastníků, protože dávají spoustu čísel zdarma
Ing. Nechybová: tento žadatel v minulém roce poskytl městu dar, v jaké výši, to ale nevím
- podmínky dotace dodržel
- zúčastnila se početná skupina účastníků
- smést žádost ze stolu je jednoduché, ale není to jednoduché pro toho pořadatele
p. Blažej: pokud schválíme změnu, stejně nedostane 99.900,- Kč, protože mu to neuznáme
jako náklad
- proč stouply náklady na propagaci z 50 tis. Kč na 72 100,-Kč, když běželo výrazně méně běžců?
Ing. Kohl: nákup materiálu, odměny za sportování je uznatelný náklad, v případě, že byste
schválili částku 99.900,- Kč, tak ta je uznatelný náklad
Mgr. Krsek: jsme ve složité situaci, protože nevíme, z čeho se výše žádosti skládá
- navrhuji toto odložit a počkat, až budou moci dorazit zástupci žadatele
Ing. Nechybová: nedošlo k navýšení nákladů na propagaci jako takovou, ale k přeskupení
těch nákladů v rámci celé akce
- celkové propagační náklady na propagaci byly 175 tis. Kč, žadatel v rámci první žádosti uvedl, že 
mu postačí, když mu město na propagaci přispěje 50 tis. Kč, zbytek si pokryje ze vstupného nebo 
startovného
- došlo k přeskupení některých nákladů
- je možné to odložit a tím nechtít prostředky vrátit?
- má žadatel možnost požádat o prodloužení lhůty pro vyúčtování akce? Aby nemuseli vracet 
peníze
Ing. Kohl: pokud dnes nepřijmete usnesení, bude to odloženo a oni dostanou jeden měsíc
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k dobru, dokud se to znovu nevrátí zpátky do zastupitelstva
p. Vodseďálek: v tom případě navrhuji materiál stáhnout a předložit v příštím zastupitelstvu
Ing. Nechybová: v příštím ZM to bude předkládat někdo jiný, proto to chci dokončit a
navrhuji variantu I. s doplněním částky 99.900,-Kč

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

Hlasování o usnesení: 1. pro 17, proti 0, zdržel se 20 Návrh nebyl přijat

19. Vyhlášení veřejné zakázky "Fyzická ostraha garážového objektu Zanádraží a objektu 
Mariánských garáží v Ústí nad Labem"

- STAŽENO Z PROGRAMU

20. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních 
služeb v roce 2020

- STAŽENO Z PROGRAMU

21. Bezúplatné nabytí části pozemku p. č. 456/1 v k. ú. Božtěšice od ÚZSVM
Původní číslo materiálu: 15

Předkládá: Ing. Pavel Tošovský, náměstek primátora 
Diskuse proběhla.

Ing. Tošovský: představil materiál
- návrh na usnesení v předloženém znění

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

Hlasování o usnesení: 1. pro 34, proti 0, zdržel se 2 Návrh byl přijat

216/15Z/21
Bezúplatné nabytí části pozemku p. č. 456/1 v k. ú. Božtěšice od ÚZSVM

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. bezúplatné nabytí části pozemku p. č. 456/1 v k. ú. Božtěšice, označené dle 
geometrického plánu č. 438-117/2008 jako pozemek p. č. 456/15 o výměře 17 m2, do 
vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem od České republiky - Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, IČO 697 97 111

2. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 
32/U/Zi/2020 dle bodu A)1.

22. Nabytí pozemků v k. ú. Habrovice včetně příslušenství formou darování
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- STAŽENO Z PROGRAMU

23. Zřízení věcného břemene - služebnosti liniové stavby k pozemku p. č. 3664 v k. ú. Ústí nad 
Labem

- STAŽENO Z PROGRAMU

24. Zřízení věcného břemene - služebnosti liniové stavby k pozemkům p. č. 1342/1 a 1339 v k. 
ú. Klíše

- STAŽENO Z PROGRAMU

25. Zřízení věcného břemene - služebnosti liniové stavby k pozemku p. č. 247 v k. ú. 
Habrovice

- STAŽENO Z PROGRAMU

26. Zřízení věcného břemene - služebnosti liniové stavby k pozemku p. č. 3647/1 v k. ú. 
Střekov

- STAŽENO Z PROGRAMU

27. Záměr prodeje nemovitostí v ulici Čelakovského v k. ú. Krásné Březno

- STAŽENO Z PROGRAMU

28. Úprava usnesení ZM č. 200/13Z/20 ze dne 14. 12. 2020
Původní číslo materiálu: 22

Předkládá: Ing. Pavel Tošovský, náměstek primátora 
Diskuse proběhla.

Ing. Tošovský: byly zjištěny drobné nedostatky při uzavírání souhlasného prohlášení, které je
potřeba napravit
- jedná se o výměr a číslo pozemku
- návrh na usnesení v předloženém znění

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

Hlasování o usnesení: 1. pro 32, proti 0, zdržel se 4 Návrh byl přijat

217/15Z/21
Úprava usnesení ZM č. 200/13Z/20 ze dne 14. 12. 2020

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání

A) upravuje
  

1. usnesení ZM č. 200/13Z/20 ze dne 14. 12. 2020 takto:

a) v bodě A)2. odst. 2.15 se výměra „14833 m2“ nahrazuje výměrou „8128 m2“
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b) v bodě A)2. odst. 2.17 se pozemek p. č. „4949/9888“ nahrazuje pozemkem p. č. 
„4949/988“
c) ostatní text zůstává nezměněn

29. Stavba tenisové haly – podání žádosti o dotaci

- STAŽENO Z PROGRAMU

30. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě SML1023300 ze dne 25. 11. 2019

- STAŽENO Z PROGRAMU

31. Poskytnutí dotace na úpravu běžeckých stop Adolfov
Původní číslo materiálu: 26

Předkládá: Ing. Věra Nechybová, náměstkyně primátora 
Diskuse proběhla.

PhDr. Ing. Nedvědický: po konzultaci s Mgr. Novákovou předkládám tento materiál formou
dotace
Mgr. Krsek: my tuto žádost podporujeme, běžecké tratě jsou na dosah města a jsou intenzivně
využívány
p. Křivan: stálo by za to, trochu to přehodnotit a probrat to se spolkem a navýšit
L. Konečný: taky podpořím, ale na Adolfově pro mě nejsou tratě dobře upraveny
PhDr. Hladík, CSc.: taky podporuji a navrhuji zvýšit částku na 150.000,-Kč
Ing. Nechybová: jestliže poskytujeme dotaci, tak by měla přijít žádost, kterou nikde nevidím a
měla by tu být a nedovedu si představit, že jim dáme takto 150.000,-Kč
- kde je ta žádost?
Ing. Kohl: žádost existuje a žádají částku 120.000,-Kč, takže jim bohužel nemůžeme
poskytnout vyšší sumu, než žádají
Ing. arch. Němeček: chtěl bych vědět, co za tu dotaci dostaneme, nemají dobře udržované
tratě
Ing. Nechybová: chtěla bych touto cestou poslat vzkaz spolku Malečova, aby si taky požádali
PhDr. Hladík, CSc.: je tam velký nápor turistů, a proto jsou tratě hodně opotřebované
PhDr. Ing. Nedvědický návrh na usnesení v předloženém znění

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

Hlasování o usnesení: 1. pro 35, proti 0, zdržel se 2 Návrh byl přijat

218/15Z/21
Poskytnutí dotace na úpravu běžeckých stop Adolfov

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
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1.poskytnutí dotace z rozpočtu odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb, 
určeného na oblast sportu v roce 2021 pro Horský spolek Adolfov, z. s. (IČ 04807278) se 
sídlem Svojsíkova 2682/46, 400 11 Ústí nad Labem, na „Úpravu běžeckých stop v 
Adolfově v roce 2021“ ve výši 120.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace

32. Vyhlášení veřejné zakázky „Kácení 54 ex. topolů - cyklostezka Sebuzín“

- STAŽENO Z PROGRAMU

Ověřovatelé zápisu:

Pavel Vodseďálek

Mgr. Alena Pinkasová

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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