
Z á p i s

z 19. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem,
dne 14. 6. 2021

Přítomno: 26 členů Zastupitelstva města Ústí nad Labem

Omluveni: MUDr. Jiří Madar
Ing. Tomáš Kirbs
Mgr. Lenka Vonka Černá
Ing. arch. Jiří Němeček
Ing. Jiří Valenta
Ing. Věra Nechybová
Ivana Kurljuková – pozdější příchod
Mgr. David Cihlář, PhD. – pozdější příchod
Martin Hausenblas, MBA – pozdější příchod
Gabriela Hubáčková – pozdější příchod
Mgr. Alena Pinkasová – pozdější příchod

Ověřovatelé zápisu: Bc. Yveta Tomková, starostka Jan Janeček

Zapisovatelé: Kateřina Nedvídková, KP
Zahájení

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

Schválení návrhové a volební komise

Ing. Eva Fialová (předseda)
Lukáš Blažej
Ing. Pavel Dufek
Ing. Pavel Tošovský
PhDr. René Hladík, CSc.
Mgr. Michal Ševcovic
Pavel Vodseďálek

Hlasování:  pro 26, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

Schválení programu

PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města předložil členům zastupitelstva ke schválení návrh 
programu 19. zasedání Zastupitelstva.

Informace:
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Pozvánka na jednání ZM byla zveřejněna dne 3. 6. 2021.
Materiály na dnešní jednání byly zveřejněny na internetu dne 3. 6. 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 26, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

Schválený program:

1. Termíny zasedání zastupitelstva pro rok 2021

2. Změna v obsazení dozorčí rady společnosti Tepelné hospodářství Ústí nad Labem, s. r. o.

3. Nabytí nemovitostí v k. ú. Ústí nad Labem

4. Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 14/1 v k. ú. Ústí nad Labem

5. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Vaňov od ÚZSVM

6. Darování pozemků p. č. 663/1 a 680/1 v k. ú. Brná nad Labem od Povodí Labe

7. Darování části pozemku p. č. 2431/1 v k. ú. Ústí nad Labem Ústeckému kraji

8. Prodej části pozemku p. č. 1826 v k. ú. Brná nad Labem Severočeské vodárenské 
společnosti a. s.

9. Předkupní právo ke stavbě č. p. 780 v k. ú. Klíše

10. Dohoda o narovnání mezi SMÚL a spol. Develop plus s.r.o.

11. Dodatek č. 1 k zřizovací listině ZŠ Rabasova

12. Poskytnutí dotací v oblasti sportu 2021 - Mimořádné žádosti o dotace

13. Dodatek č. 3 zřizovací listiny Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové organizace

14. Poskytnutí dotací v oblasti kultury 2021 – dotační kategorie „Realizace kulturních akcí a 
projektů“

15. Diskuse a podněty občanů města Ústí nad Labem

16. Změna v obsazení dozorčí rady společnosti SVS a.s.

17. Různé

1. Termíny zasedání zastupitelstva pro rok 2021
Předkládá: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor

Diskuse proběhla.

PhDr. Ing. Nedvědický: od zastupitele p. Křivana jsme obdrželi návrh na úpravu času jednání
ZM
- tento návrh byl projednán v RM
- doporučujeme zahajovat zasedání ZM vždy od 12,30 hodin
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- s ohledem na velké množství projednávaných bodů a ukončení zasedání v nočních hodinách
p. Anýž: tento termín mi absolutně nevyhovuje, s velkou pravděpodobností budu chodit později
p. Blažej: nebyla by lepší z organizačních důvodů 13. hodina, kdy končí polední pauza na
magistrátu?
Mgr. Studenovský: z tohoto ohledu nemám obavy, je to zvládnutelné
PhDr. Ing. Nedvědický: návrh na usnesení v předloženém znění
p. Anýž: protinávrh zahajovat ZM ve 14. hodin

Hlasování o protinávrhu pana Anýže: 12, 0, 4

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

Hlasování o usnesení: 1. pro 20, proti 0, zdržel se 6 Návrh byl přijat

264/19Z/21
Termíny zasedání zastupitelstva pro rok 2021

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání

A) upravuje
  

1. v bodě D) odst. 2 písm. c) tak, že zasedání budou začínat vždy od 12,30 hodin daného 
dne

2. Změna v obsazení dozorčí rady společnosti Tepelné hospodářství Ústí nad Labem, s. r. o.
Původní číslo materiálu: 3

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

PhDr. Ing. Nedvědický: na základě změny politického vedení města navrhujeme ZM změnu
v obsazení dozorčí rady ThmÚ: odvolání Vlastimila Douchy z funkce člena DR
společnosti ThmÚ a jmenování Mgr. Jana Skalského do funkce člena DR společnosti
ThmÚ
- chybně uvedeno jméno Mgr. Jan Skalický, správně je Mgr. Jan Skalský
p. Tomková: je to zástupce našeho hnutí Vaše Ústí
PhDr. Hladík, CSc.: jak se hodlá bránit zdražení tepla v Ústí nad Labem kvůli emisním
povolenkám?
PhDr. Ing. Nedvědický: pan Skalský nebyl požádán, aby se účastnil dnešní schůze, prosím Vás
o písemnou žádost
- návrh na usnesení v upraveném znění: oprava jména Mgr. Jana Skalského

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

Hlasování o usnesení: 1. pro 21, proti 0, zdržel se 7 Návrh byl přijat

265/19Z/21

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 3 z 18



Změna v obsazení dozorčí rady společnosti Tepelné hospodářství Ústí nad 
Labem, s. r. o.

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání

A) navrhuje
  

1. odvolání Vlastimila Douchy z funkce člena dozorčí rady společnosti Tepelné 
hospodářství Ústí nad Labem, s. r. o., IČ 49101684
2. jmenování Mgr. Jana Skalského, nar. *************, do funkce člena dozorčí rady 
společnosti Tepelné hospodářství, s. r. o., IČ 49101684

3. Nabytí nemovitostí v k. ú. Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 4

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

PhDr. Ing. Nedvědický: pan Šauer, který je majitelem pozemků, které jsou pod Větruší oslovil 
pana Hausenblase, MBA s tím, že by rád, prodal pozemky městu
- na základě této nabídky jsme nechali proběhnout standardní postup: ocenění pozemku a následně 
tento návrh prošel MK, která doporučila nabytí nemovitostí od Mgr. Bc. Jiřího Šauera a společnosti 
Nostromo CZ s.r.o. na prodej nemovitostí v k. ú. Ústí nad Labem, za těchto podmínek: kupní cena 
bude cenou obvyklou dle znaleckého posudku ve výši 8.581.110,-Kč, nemovitosti budou vyklizeny 
a bez ekologické zátěže, nemovitosti nebudou zatíženy žádnými věcnými právy
p. Tomková: historicky neměl pan Šauer pohledávky vůči městu?
Ing. Dařílek: pan Šauer byl předchozím provozovatelem krematoria
- byla s ním ukončena smlouva za nedodržení podmínek ve vztahu k investicím
- v současné době vedeme řízení, pohledávka jako taková zatím určena není
JUDr. Žákovská, PhD.: má město s tímto pozemkem již nějaké plány?
- jednalo se s vlastníkem o ceně?
PhDr. Ing. Nedvědický: zájem je jako rozvojová plocha ve vztahu k plánovaným úpravám 
terminálu VRT a zároveň do té doby doplnění sběrového dvora tak, aby byl dostupný z míst, kde 
dnes chybí
- jednání o ceně doplní pan Hausenblas, MBA
p. Blažej: dotaz na Ing. Dařílka, jestli se neuvažuje o zápočtu pohledávek, jestli to tak časově 
nevyjde
Ing. Dařílek: záleží na dnešním rozhodnutí ZM
Ing. Tošovský: cena obvyklá, která byla určena znaleckým posudkem je 8 581 110,- Kč
- nemáme jistotu, že pan Šauer tuto částku odsouhlasí
- pokud bychom tyto pozemky nabyli, mohli bychom je řešit jako brownfield (50% dotace)
- kromě VRTky možnost vybudování sběrného dvoru
p. Janeček: zábazek pana Šauera zatím soudem nebyl určen
- nebylo by lepší počkat na výsledky soudního jednání?
p. Anýž: jakým způsobem se bude plocha kromě sběrného dvora využívat?
PhDr. Ing. Nedvědický: v bodě a) je kupní cena dle znaleckého posudku, v bodě b) nemovitosti 
budou vyklizeny a bez ekologické zátěže, v bodě c) nemovitosti nebudou zatíženy žádnými 
zástavními ani podobnými závazky
- nachází se tam garážový blok, který by byl eventuálně využitý pro jednotlivé položky sběrného 
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dvora
p. Vodseďálek: člověk, se kterým se soudíme nějakou dobu, který město Ústí nad Labem podvedl, 
navrhuji tento bod stáhnout a odložit na později
PhDr. Hladík, CSc.: místo jsou ruiny zarostlé kopřivami, při hlasování se zdržím
JUDr. Žákovská, PhD.: pokud bychom to kupovali, částka je poměrně vysoká, z jaké položky
rozpočtu by to bylo hrazeno?
PhDr. Ing. Nedvědický: využití úvěrového rámce, který byl schválen, protože v rozpočtu v tomto 
momentě zdroje nejsou
p. Blažej: výše pohledávky města, která je uplatňovaná, je výrazně nižší než hodnota nemovitosti
PhDr. Ing. Nedvědický: tento bod předkládám v zastoupení za pana Hausenblase, který vedl 
veškerá jednání s panem Šauerem
- chápu strategickou polohu pozemků, ale projednávat to musíme, přikazuje nám to zákon, protože 
jsme byli osloveni s nabídkou, v tento moment ji nemůžeme zahodit
- problematická spolupráce s panem Šauerem
- návrh na usnesení v předloženém znění
PhDr. Hladík, CSc.: navrhuji nabídnout panu Šauerovi poloviční cenu z částky 8 581 110,- Kč

Hlasování o protinávrhu PhDr. Hladíka, CSc.: 3, 0, 25

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

Hlasování o usnesení: 1. pro 16, proti 9, zdržel se 3 Návrh nebyl přijat

4. Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 14/1 v k. ú. Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 5

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

Ing. Tošovský: MK doporučila schválit bezúplatné nabytí pozemku p. č. 14/1 o výměře
125 m2 v k. ú. Ústí nad Labem
- přílohou je schválení bezúplatné smlouvy o převodu
- návrh na usnesení v předloženém znění

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

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

266/19Z/21
Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 14/1 v k. ú. Ústí nad Labem

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. bezúplatné nabytí pozemku p. č. 14/1 o výměře 125 m2 v k. ú. Ústí nad Labem do 
vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem od České republiky - Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, IČ 69797111
2. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 
04/U/Kos/2021 dle bodu A) 1.
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5. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Vaňov od ÚZSVM
Původní číslo materiálu: 6

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

Ing. Tošovský: od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových byla předložena
nabídka bezúplatného převodu 6 pozemků do vlastnictví statutárního města Ústí nad
Labem v k. ú. Vaňov
- návrh na neschválení nabytí těchto pozemků
- návrh na usnesení v předloženém znění

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

Hlasování o usnesení: 1. pro 27, proti 0, zdržel se 2 Návrh byl přijat

267/19Z/21
Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Vaňov od ÚZSVM

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
  

1. bezúplatné nabytí pozemků
a) p. č. 96/4 o výměře 695 m2, trvalý travní porost
b) p. č. 96/5 o výměře 376 m2, trvalý travní porost
c) p. č. 97 o výměře 28 m2, trvalý travní porost
d) p. č. 102 o výměře 262 m2, ostatní plocha - neplodná půda
e) p. č. 127/2 o výměře 135 m2, zahrada
f) p. č. 138 o výměře 120 m2, trvalý travní porost
vše 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, příslušného 
hospodařit s majetkem státu

6. Darování pozemků p. č. 663/1 a 680/1 v k. ú. Brná nad Labem od Povodí Labe
Původní číslo materiálu: 7

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

Ing. Tošovský: ODM požádal státní podnik Povodí Labe o darování pozemků pod
místními komunikacemi do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem
- na základě této žádosti Povodí Labe předložilo městu návrh darovací smlouvy
- komise a RM doporučila nabytí těchto pozemků od Povodí Labe
- návrh na usnesení v předloženém znění

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

Hlasování o usnesení: 1. pro 29, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
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268/19Z/21
Darování pozemků p. č. 663/1 a 680/1 v k. ú. Brná nad Labem od Povodí Labe

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. nabytí pozemků p. č. 663/1 o výměře 3 m2 a p. č. 680/1 o výměře 57 m2 v k. ú. Brná nad 
Labem formou darování od Povodí Labe, státní podnik, IČO 708 90 005, do vlastnictví 
statutárního města Ústí nad Labem

7. Darování části pozemku p. č. 2431/1 v k. ú. Ústí nad Labem Ústeckému kraji
Původní číslo materiálu: 8

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

Ing. Tošovský: Ústecký kraj požádal o darování části pozemku p. č. 2431/1 o výměře
cca 149 m2 v k. ú. Ústí nad Labem za účelem sloučení s pozemkem p. č. 2431/6 ve
vlastnictví žadatele, čímž by se utvořila ucelená plocha před budovou „A“ Krajského
úřadu Ústeckého kraje, jejíž údržbu také krajský úřad zajišťuje a je zde mimo jiné
umístěna betonová kostka
JUDr. Žákovská, Ph.D.: ta parkovací místa v současné době někomu pronajímáme?
PhDr. Ing. Nedvědický: parkovací místa nejsou součástí tohoto pozemku, jsou v zálivu
- ano, ta parkovací místa zpoplatňujeme ve vztahu ke kraji, jedná se o 8 parkovacích míst, které 
jsou celoročně vyhrazeny pouze pro kraj za 36 tis. Kč/rok
Ing. Dařílek: píšeme část, která bude oddělovat, parkovací místa zůstanou i nadále ve vlastnictví
statutárního města Ústí nad Labem
- bude odděleno a kraj obdrží jen tyto části
Ing. Tošovský: návrh na usnesení v předloženém znění

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

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

269/19Z/21
Darování části pozemku p. č. 2431/1 v k. ú. Ústí nad Labem Ústeckému kraji

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. převod části pozemku p. č. 2431/1 o výměře cca 149 m2 v k. ú. Ústí nad Labem formou 
darování pro Ústecký kraj, IČO 708 92 156, za těchto podmínek:
a) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem
b) 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
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8. Prodej části pozemku p. č. 1826 v k. ú. Brná nad Labem Severočeské vodárenské 
společnosti a. s.
Původní číslo materiálu: 9

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

Ing. Tošovský: Severočeská vodárenská společnost a.s. požádala o prodej části
pozemku p. č. 1826 v k. ú. Brná za účelem výstavby čerpací stanice odpadních vod
včetně odstavné plochy pro obslužné vozidlo pro údržbu stanice
- SVS připravuje investiční akci na výstavbu ČSOV z důvodu odkanalizování této části města
- Rekonstrukce ČSOV souvisí s plánovanou stavbou statutárního města Ústí nad Labem 
„Kanalizace – III. etapa – Brná“
- nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem
- podél místní komunikace zůstane manipulační pás v majetku města
- stavbou nedojde ke zúžení průjezdního profilu komunikace
- poskytnutí součinnosti pro napojení kanalizace do nově vybudované čerpací stanice odpadních 
vod a souhlasu s umístěním kanalizace na pozemcích kupujícího
- v současné době jednáme s SVS o odkanalizování všech neodkanalizovaných částí
města Ústí nad Labem včetně Brné
- návrh na usnesení v předloženém znění

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

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

270/19Z/21
Prodej části pozemku p. č. 1826 v k. ú. Brná nad Labem Severočeské vodárenské 
společnosti a. s.

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. prodej částí pozemku p. č. 1826, označených dle GP č. 1859-157/2021 jako pozemek p. 
č. 1826/8 o výměře 51 m2 a pozemek p. č. 1826/9 o výměře 22 m2 v k. ú. Brná nad Labem, 
pro společnost Severočeská vodárenská společnost a. s., IČO 490 99 469, za těchto 
podmínek:
a) kupní cena ve výši 60.000,- Kč
b) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem vč. znaleckého posudku
c) podél místní komunikace v ulici Mečíková zůstane manipulační pás o min. šíři 0,5 m v 
majetku města
d) stavbou nedojde k zúžení průjezdního profilu komunikace
e) vyhražená plocha pro fekální vůz musí být zpevněná a vodou omyvatelná
f) poskytnutí součinnosti pro napojení kanalizace do nově vybudované ČSOV a souhlasu s 
umístěním kanalizace na pozemcích kupujícího
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9. Předkupní právo ke stavbě č. p. 780 v k. ú. Klíše
Původní číslo materiálu: 10

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

Ing. Tošovský: Tělovýchovná jednota Spartak předložila statutárnímu městu Ústí nad Labem 
nabídku k využití předkupního práva ke stavbě v k. ú. Klíše, kterou prodává za kupní cenu ve výši 
4.000.000,-Kč
- návrh na neschválení využití předkupního práva k odkoupení stavby od TJ Spartak
- jako vlastník pozemku máme přednostní právo k nákupu budovy
- v tuto chvíli neexistuje projektový záměr na využití této stavby, tak bychom mohli vyjít vstříc 
Spartaku, protože má o tuto budovu zájem Retros, který provozuje restauraci
p. Křivan: v historii byl s tímto pozemkem nějaký problém, když se rekonstruoval zimní stadion
- do budoucna k zamyšlení, jestli nezcelit tento pozemek se stadionem
- za mě je škoda tuto budovu prodávat
JUDr. Žákovská, Ph.D.: jaká je obvyklá cena té stavby?
- nebylo by zajímavé toto strategicky vlastnit?
PhDr. Ing. Nedvědický: nenechali jsme si dělat posudek
Ing. Dařílek: cena dle posudku byla vyšší
- vycházíme z navržené smlouvy, kterou mají mezi sebou uzavřenou Spartak a Retros, to znamená 
4 mil. Kč
Ing. Tošovský: Retros zaplatí 4 mil. Kč
- nevím, jestli by město mělo podnikat v restauratérství
- bude lepší, když to bude provozovat vlastník, který má více zkušeností
- o žádném záměru jsem zatím neslyšel
- umožnit prodej objektu, aby sloužil veřejnosti
p. Křivan: vedl někdo jednání s fotbalovým klubem, jestli by neměl zájem?
JUDr. Žákovská, Ph.D.: ráda bych se o této záležitosti pobavila s kolegy z klubu, prosím o
přestávku
PhDr. Ing. Nedvědický: nechme dojít diskuzi a poté bych vyhlásil přestávku
p. Karika: pamatuji si, že jsme tento pozemek mohli koupit za 8 mil. Kč
- dnes jsme hledali místo pro šachisty, kteří tam jsou ubytovaní
- myslím, že bychom to neměli za tuto cenu odmítat
p. Anýž: pozemek + budova za 4 mil. Kč
PhDr. Ing. Nedvědický: pozemek je náš, budova se prodává
p. Křivan: budu předkládat protinávrh o promění tohoto odkupního práva za tuto cenu
Ing. Tošovský: po domluvě bod stahuji – domluvíme návštěvu na místě a posuneme bod na
příští ZM konané 28. 6. 2021

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

10. Dohoda o narovnání mezi SMÚL a spol. Develop plus s.r.o.
Původní číslo materiálu: 11

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

Ing. Tošovský: jedná se o dlouhodobou záležitost – podchod na Kamenném vrchu
- vysoutěženo, v únoru podepsána smlouva v 3/2018
- v materiálu soupis negativních věcí, ke kterým došlo – vady, nedodržení pokynů objednatele, 
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nakonec bylo odstoupeno od smlouvy
- jako objednatel jsme nezaplatili fakturu, která nám byla zaslána – návrh na narovnání tak, 
abychom se zdlouhavě nesoudili – tato dohoda pro nás není nevýhodná
- řešili jsme to s právníky – dohoda je taková, že za provedené práce zaplatíme 750 tis. Kč, nikoliv 
3,2 mil. Kč
- budeme moci vyhlásit soutěž na dodělání podchodu – zvláště v ranních hodinách se podchod 
hojně využívá
- vyhlášení VŘ na II. etapu po schválení – dokončí se nejprve I. etapa a pak tedy celá akce vč. III. 
etapy, kdy se zohlední i požadavky cyklistů
- návrh na usnesení v předloženém znění

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

Hlasování o usnesení: 1. pro 26, proti 0, zdržel se 4 Návrh byl přijat

271/19Z/21
Dohoda o narovnání mezi SMÚL a spol. Develop plus s.r.o.

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření dohody o narovnání mezi statutárním městem Ústí nad Labem a společností 
Develop plus s.r.o., která je přílohou důvodové zprávy

11. Dodatek č. 1 k zřizovací listině ZŠ Rabasova
Původní číslo materiálu: 12

Předkládá: Mgr. Michal Ševcovic, neuvolněný náměstek
Diskuse proběhla.

Mgr. Ševcovic: ZŠ Rabasova již několik let nevykonává činnost zájmového vzdělávání
nebo-li školní klub, neboť o toto zájmové vzdělávání není ze strany žáků na druhém
stupni zájem
- tato škola již několik let nevykonává školní činnost = školní družina pro starší děti
- p. ředitel požádal o výmaz školního klubu z rejstříku
- RM projednala a souhlasí – vypouští se bod 5) Školní klub: předmět činnosti zájmového 
vzdělávání
- uvedení do souladu se skutečností a zřizovací listiny
- návrh na usnesení v předloženém znění

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

Hlasování o usnesení: 1. pro 30, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

272/19Z/21
Dodatek č. 1 k zřizovací listině ZŠ Rabasova
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Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje s účinností od 1. 9. 2021
  

1. změnu zřizovací listiny Základní školy Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvkové 
organizace, formou dodatku č. 1 ke zřizovací listině, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové 
zprávy

12. Poskytnutí dotací v oblasti sportu 2021 - Mimořádné žádosti o dotace
Původní číslo materiálu: 13

Předkládá: Mgr. Michal Ševcovic, neuvolněný náměstek
Diskuse proběhla.

Mgr. Ševcovic: v tomto materiálu 2 žádosti – HC NORTH WINGS Ústí nad Labem - původně
v žádosti požadavek na 240 tis. Kč, pracovní skupina doporučila 120 tis. Kč
- hodnocení 52 bodů ze 100
- u druhé žádosti se vyskytl během posledních dnů problém – 4. kolo českého poháru – byla 
podána v určitém čase – v pátek jsem dostal informaci, že se jedná o požadavek p. Eckerta, který 
zastupuje, požádal o změnu
- akce bude pouze pro dospělé, bez účasti mládeže a akce změnila též název
- navrhuji změnu v bodě b) – po dohodě s Ing. Kohlem vypracujeme nový materiál, kde budou 
obsažené změny a předloženo bude na dalším ZM 28. 6. 2021
p. Blažej: proč bylo bodové hodnocení takovéto (52 bodů) a zda nebyla žádost nadhodnocena
Ing. Kohl: hranice je stanovena běžně na 25-30 bodů
- tato žádost univerzitního hokejové týmu – hodnocení je poměrně nízké
- pronájem ledu – 80 tis. Kč a zásadní položka je dopravné, poté ještě propagace a pořadatelská 
činnost
- je to první žádost, proto poměrně nízké hodnocení
- komise při projednávání žádosti „srazí“ na reálnou hodnotu
Mgr. Cihlář, PhD.: nahlášení podjatosti
p. Anýž: jedná se o univerzitní klub, proč nefinancuje hlavně UJEP?
PhDr. Ing. Nedvědický: univerzitní klub platí plnou cenu za jednu hodinu na rozdíl od našich
vlastních hokejistů
PhDr. Hladík, CSc.: v materiálu uvedeno - bez nároku na rozpočet – z jakých peněz?
Ing. Kohl: je to z rozpočtu našeho odboru, nerozpouští se žádná rezerva

- nahlášení podjatosti: p. Blažej, Mgr. Krsek, Mgr. Ševcovic, Ing. Fialová, Mgr. Vlach
Mgr. Ševcovic: návrh na usnesení v upraveném znění – bez bodu b, zůstává jen bod a)

Hlasování o upraveném usnesení: 25, 0, 6

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

Hlasování o usnesení: 1. pro 25, proti 0, zdržel se 6 Návrh byl přijat

273/19Z/21
Poskytnutí dotací v oblasti sportu 2021 - Mimořádné žádosti o dotace
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Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury, sportu a sociálních 
služeb (OŠKS) určených na oblast sportu „Mimořádné žádosti o dotaci – Mimořádné 
žádosti nad rámec“ a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:

a) University Sport Agency z. s., IČ: 091 47 063 na „Podpora sportovní reprezentace 
univerzitního hokejového týmu HC NORTH WINGS Ústí nad Labem“ ve výši 124.000,- 
Kč

13. Dodatek č. 3 zřizovací listiny Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové organizace
Původní číslo materiálu: 14

Předkládá: Martin Hausenblas MBA, náměstek primátora
Diskuse proběhla.

p. Hausenblas, MBA: vysvětlení dodatku č. 3 – vše uvedeno v důvodové zprávě – umístění
elektro pilíře na pozemkové parcele č. 4114/2 v k. ú. Střekov a umístění čerpadla
v šachtě na pozemkové parcele č. 4114/1 v k. ú. Střekov
- návrh na usnesení v předloženém znění

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

Hlasování o usnesení: 1. pro 31, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

274/19Z/21
Dodatek č. 3 zřizovací listiny Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. změnu zřizovací listiny Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, 
formou dodatku č. 3 ke zřizovací listině, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, kterým 
bude k vyjmut z hospodaření této příspěvkové organizace následující movitý majetek:
- elektro pilíř umístěný na pozemkové parcele č. 4114/2 v k. ú. Střekov
- čerpadlo umístěné v šachtě na pozemkové parcele č. 4114/1 v k. ú. Střekov

14. Poskytnutí dotací v oblasti kultury 2021 – dotační kategorie „Realizace kulturních akcí a 
projektů“
Původní číslo materiálu: 15

Předkládá: Mgr. Martin Krsek
Diskuse proběhla.
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Mgr. Krsek: výše podpory a jednotlivé příjemce v oblasti kultury – pro realizaci kulturních akcí a 
projektů – pro tento program vyčleněny 2 mil. Kč
- RM podpořila kompletní seznam tak, jak byl doporučen pracovní skupinou, dnes kulturní komisí
- v materiálu máte uvedeny i vyřazené projekty
- materiál obsahuje stanovisko kulturní komise (KK)
- účastním se zasedání pravidelně – nově zřízena KK – zastoupen každý politický klub ze ZM
- při hodnocení akcí dochází v KK ke koncensu – žádám o schválení v takto navrženém znění
JUDr. Žákovská, PhD.: akce Barevný region – letos pořádáme v rámci akce Barevná planeta – 
neslyšela jsem o této akci, ať jsem předsedkyně spolku pro národnostní menšiny
- město by tuto akci nemělo podpořit – podporuje ji kraj
p. Janeček: náš klub se při hlasování zdrží – obměna lidí v KK – jiný názor na směřování kultury 
ve městě – chceme podpořit akce ve městě, ale je platný dotační program, který má jasně 
stanovena kritéria, která je nutné dodržet
- byla nově jmenovaná KK – v tomto materiálu v porovnání body nesedí – nedodržení dotačních 
kritérií
- poděkování za osobní schůzku, kde jsme si to vyjasnili
- v příštím roce bude dotační program nastaven jinak
Mgr. Krsek: Barevný region – konzultoval jsem s krajem, projednáno v KK a s kolegou p. 
Janečkem – kde je hranice mezi kulturou a volným časem – bodování bylo dodrženo dle daných 
kritérií, budou se nadále ještě precizovat
Ing. Kohl: v předchozích letech byla akce organizována s krajem – v žádosti nemá vykázané žádné 
prostředky
- žádost je na 90 tis. Kč – návštěvnost tam je poměrně vysoká, je organizováno národnostní 
menšiny – vysoké bodové krácení je zde na 35 tis. Kč
p. Vodseďálek: předseda výboru Barevný region - tuto akci jsem zavedl já, dělal to výbor pro 
národnostní menšiny – nevidím důvod, aby tyto peníze byly poskytnuty – prostředky případně 
poskytnout přímo p. Kubíčkovi – řediteli integračního centra, který vše organizuje
JUDr. Žákovská, PhD.: dohoda s p. Kubíčkem o posun vzhledem ke covidu až v září v rámci 
Barevné planety
- jsem v kontaktu s představiteli národnostních menšin – nemám informace o tom, že by měla 
probíhat paralelní akce – nepodporovat
Mgr. Vlach: žádost o hlasování o odděleném hlasování – bod f) hlasovat zvlášť - jako protinávrh
Mgr. Krsek: shrnutí diskuse kolem této žádosti v KK – ponížená podpora byla přiznána
- navrhuji pozměněné znění návrhu – bod f) vyjmout z bodu A) a přeřadit do bodu B) neschvaluje
p. Anýž: zdržím se hlasování
p. Pém: nahlášení podjatosti
Ing. Kohl: v předchozích letech tento žadatel spolupracoval s krajem, Ing. Morstadt žádal pod 
agenturou, která je zde uvedena
- není uvedeno, že žádali na kraji
p. Vodseďálek: výbor funguje jinak – p. Morstadt organizoval 7 let a jednal vždy s krajem
- kraj přispíval finanční prostředky
- tato akce se konala vždy v květnu
- pokud to neorganizuje výbor, tak organizuje kancelář hejtmana, podporuji návrh o vyřazení 
žádosti
Mgr. Krsek: jednalo se o standardní žádost, která proběhla standardním procesem
- KK vydala doporučení, tím se řídila RM
JUDr. Žákovská, PhD.: žádost je napsaná jako pokračující spolupráce s Ústeckým krajem
PhDr. Hladík, CSc.: nesouhlasím se zařazením této akce ani s Festivalem Sudety – zavádění tohoto 
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pojmu není žádoucí

Mgr. Krsek: návrh na usnesení v upraveném znění - v bodě A) 1. se vyjímá bod f), který je zařazen 
do bodu B) neschvaluje

PhDr. Hladík, CSc.: vyřadit Festival Sudety – kvůli názvu – ostatní zůstává v upraveném znění dle 
Mgr. Krska

Hlasování o protinávrhu PhDr. Hladíka, CSc.: 5, 6, 20

Hlasování o původním upraveném návrhu Mgr. Krska: 26, 0, 5

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

Hlasování o usnesení: 1. pro 26, proti 0, zdržel se 5 Návrh byl přijat

275/19Z/21
Poskytnutí dotací v oblasti kultury 2021 – dotační kategorie „Realizace 
kulturních akcí a projektů“

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 „realizaci kulturních akcí a projektů“ a následné uzavření smlouvy s 
těmito subjekty takto:
a) Beran Michal (nar. 13.8.1993) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „After 
Cruelty – koncert pro restart kultury v Ústí nad Labem“ ve výši 20.000,-Kč
b) CAFÉ PANAV, spol. s r. o. (IČ 03865363) na částečnou úhradu nákladů akce „Hudební 
večery prostor Zanádraží Ústí nad Labem“ ve výši 30.000,- Kč
c) DREAM PRO ÚSTÍ s. r. o. (IČ 4929888) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Ústecké autokino“ ve výši 65.000,- Kč
d) Dream PRO, s. r. o. (IČ 24265951) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Andělé pomáhají“ ve výši 45.000,- Kč
e) Dream PRO, s. r. o. (IČ 24265951) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Vína 
v Sadech“ ve výši 45.000,- Kč
f) Kušej Pavel (IČ 46730672) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Mácháč – 
Club tour 2021“ ve výši 90.000,- Kč
g) Mgr. Kymlička Zdeněk (IČ 13473158) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Střekovská Forbína“ ve výši 90.000,- Kč
h) Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o. p. s. (IČ 25049011) na částečnou 
úhradu nákladů spojených s akcí „MIMO GALERII projekty do veřejného a virtuálního 
prostoru města Ústí nad Labem“ ve výši 65.000,- Kč
i) Malcherová Věra (IČ 73860255) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Café 
Max na ulici 2021“ ve výši 50.000,- Kč
j) Mgr. Nepivoda Pavel (IČ 1398172) na částečnou úhradu nákladů spojených s projektem 
„Nahrávání nové desky skupiny Houpací Koně“ ve výši 50.000,- Kč
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k) Pém Jaroslav (IČ 87075288) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Ústecké 
slavnosti 2021“ ve výši 90.000,- Kč
l) POST BELLUM, z. ú. (IČ 26548526) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Venkovní expozice pamětníků města Ústí nad Labem“ ve výši 50.000,- Kč
m) Poradna pro integraci, z. ú. (IČ 67362621) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
akcí „Etnické večery – představování kultur cizinců žijících na Ústecku a okolí“ ve výši 
50.000,- Kč
n) Římskokatolická farnost – arciděkanství Ústí nad Labem (IČ 44226349) na částečnou 
úhradu nákladů spojených s akcí „Výstava betlémů“ ve výši 40.000,- Kč
o) spolek The Boom (IČ 27017931) na částečnou úhradu nákladů akce „Letní koncert 
skupiny The Boom and Orchestra“ ve výši 40.000,- Kč
p) spolek The Boom (IČ 27017931) na částečnou úhradu nákladů akce „31. Vánoční 
koncert skupiny The Boom and Orchestra“ ve výši 90.000,- Kč
q) Ústecká kulturní platforma 98, z. s. (IČ 68298587) na částečnou úhradu nákladů akce 
„Festival Sudety 2021 – 13. ročník“ ve výši 60.000,- Kč
r) Vágner Martin (IČ 86934741) na částečnou úhradu nákladů akce „Ústí live!“ ve výši 
40.000,- Kč
s) Vaverková Jolana (IČ 48309788) na částečnou úhradu nákladů akce „Čajů fest 2021“ ve 
výši 80.000,- Kč
t) Veselá Brná z.s. (IČ 4411307) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „VI. 
Indiánský den Karla Maye“ ve výši 50.000,- Kč

B) neschvaluje
  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury, sportu a sociálních 
služeb, určených na „realizaci kulturních akcí a projektů“ těmto subjektům:
a) DREAM PRO ÚSTÍ s. r. o. (IČ 4929888) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Ústecký Gastrofest 2021“
b) Mgr. Nepivoda Pavel (IČ 1398172) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „30 
let skupiny Houpací koně – propagace“
c) Ústecká kulturní platforma 98, z. s. (IČ 68298587) na částečnou úhradu nákladů projektu 
„Historické turistické stezky – 1. informační katalog“
d) European Press Holding a. s. (IČ 28409329) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
akcí „Barevný region“

15. Diskuse a podněty občanů města Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 16
Diskuse neproběhla.

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

16. Změna v obsazení dozorčí rady společnosti SVS a.s.
Původní číslo materiálu: 2

Předkládá: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor
Diskuse proběhla.
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PhDr. Ing. Nedvědický: po projednání spolupráce mezi společností SVS, kterou v současné době 
zastupuje Pavel Štěpař v dozorčí radě SVS jsme se rozhodli iniciovat změnu v orgánech tak, aby 
zastupoval město někdo důraznější, se zkušenostmivedení velkých firem
- předkládáme společný koaliční návrh na jmenování Martina Hausenblase, MBA do funkce člena 
DR společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s.
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování: 17,0, 9
Návrh nebyl přijat.

ve 12:51 – příchod pana Mgr. Cihláře a Mgr.Pinkasové

JUDr. Žákovská, Ph.D.: v bodě 2. nebylo přijato žádné usnesení – navrhuji vrátit do programu
jednání ZM
- p. Hausenblas, MBA by více odůvodnil změnu
Hlasování o opětovném zařazení bodu 2 do programu jednání ZM: 23, 0, 7

PhDr. Ing. Nedvědický: z uvedených důvodů navrhujeme výměnu členu DR a to p.
Hausenblase, MBA
p. Hausenblas, MBA: omluva za nepřítomnost v úvodu jednání – zahraniční návštěva ve městě
- SVS – vysvětlení motivace – město Ústí nad Labem je významným akcionářem v SVS, 
docházelo jen k opravám sítí, nedávno bylo uzavřeno memorandum – dohlédnout na realizaci
- máme jedno z nejvyšších vodných a stočných – vykazuje výrazný investiční deficit v obnově 
inženýrských sítí a investice do těch stávajících
- mám zkušenosti s působením ve Správní radě a DR – uvedení současných aktivit
- informace o prosazování priorit – extenzívní výstavba sítí, finanční zdroje pro rozvody v menších 
městech a obcích ORP, rezervy v pravidlech pro převody majetku, stabilizace vodného a stočného, 
důraz na obnovu infrastruktury – nedochází ani k základní obnově
- pokud budu zvolen, budu tuto funkci vykonávat zdarma
JUDr. Žákovská, Ph.D.: současné obsazení DR SVS – jedná se o starosty, primátory nebo 
zastupitele příslušných měst, za ÚL je tam p. Štěpař – v současné době není již zastupitelem, měl 
by tam být někdo ze současného vedení města
PhDr. Ing. Nedvědický: existuje pravidlo – 22 dalších obcí našeho ORP musí dát většinově 
podporu p. Hausenblase, MBA na VH, aby se stal členem DR (schválení nominace p. Hausenblase, 
MBA do SVS)
PhDr. Hladík, CSc.: jak bude pan náměstek kontrolovat hospodaření této organizace? A jak chce 
zabránit dalšímu zvyšování vodného, stočného?
p. Hausenblas, MBA: cena pro vodné a stočné – je dána zákonem, jedná se o regulovanou cenu, 
investice do obnovy infrastruktury – je to právnická osoba, která má své orgány
- jako člen DR můžu žádat o jakékoliv doklady a kontrolovat hospodaření společnosti
- nastavení SVS – je to anomálie, podívat se na to, proč to tak je např. po vzoru Českých 
Budějovic, kde dochází k investování výnosů do rozvoje společnosti
PhDr. Ing. Nedvědický: formulace návrhu na usnesení – schválení nominace p. Martina 
Hausenblase, MBA do DR SVS
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Hlasování o návrhu: 23, 0, 7

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

Hlasování o usnesení: 1. pro 23, proti 0, zdržel se 7 Návrh byl přijat

276/19Z/21
Změna v obsazení dozorčí rady společnosti SVS a.s.

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání

A) navrhuje
  

1. jmenování Martina Hausenblase, MBA, nar. **************, do funkce člena dozorčí 
rady společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ 49099469

17. Různé
Diskuse proběhla.

JUDr. Žákovská, Ph.D.: rekonstrukce ul. Na Spálence – v jakém je stadiu, práce tam nyní stojí – 
problémy s potrubím v silnici – zda bude pro město znamenat zvýšené náklady a jak je řešeno 
parkování během těch úprav, jak dlouho ještě investiční akce bude trvat?
- u méně mobilních občanů jim umožnit parkování blíže jejich nemovitostí
Bc. Žirovnická: stavba je pozastavená, kvůli potrubí plynařů, výstavba – plánováno na rok tj.
do 3/2022, pro rezidenty bylo vyčleněno parkoviště u haly, nyní se řeší povolenky
Ing. Dařílek: došlo zde k porušení územního rozhodnutí - odstranění starého plynovodního potrubí 
– vytyčili původní, čímž ohrozili investiční akci města

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

Ověřovatelé zápisu:

Bc. Yveta Tomková, starostka

Jan Janeček

PhDr. Ing. Petr Nedvědický
primátor města

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