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Zápis 

21. jednání Rady města Ústí nad Labem 

dne 19. 8. 2019 

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

 

Omluveni:                             Lukáš Konečný 

 

Ověřovatelé zápisu:   Ing. Pavel Tošovský 

    Mgr. Tomáš Vlach 

    

 

 

Zapisovatelka:   Kateřina Nedvíková, KP 

 

Hlasování o programu:         8,0,0 

Program byl schválen. 

 

 

V kolovadle: 

 

Materiály k bodům č. 6, 7 

 

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

Program:  

 

1. Veřejné zakázky „Veterinární péče pro Zoologickou zahradu Ústí nad Labem, 

p. o.“ a „Veterinární péče pro Centrum pro zvířata v nouzi ve spádové oblasti 

Statutárního města Ústí nad Labem“ 

     Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

2. Úprava usnesení RM č. 415/17R/19 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

3. Souhlas s umístěním sídla společnosti Fotbalový klub Ústí nad Labem, a. s. 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

4. Souhlas s převodem rohů uhynulého nosorožce 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

5. Informace o soudním sporu 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 
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6. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení Plánu udržitelné městské mobility 

města Ústí nad Labem 

Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

7. Projektové návrhy a rozpočtové opatření Participativního rozpočtu „Ústečané 

společně“ 

Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

8. Smlouva o přeúčtování nákladů za provádění úklidu veřejně přístupných prostor 

v Ústí nad Labem – Hlavní nádraží – Dodatek č. 2 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

9. Rozpočtové opatření ODM 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

  

10. Darování pozemků vč. staveb garáží v k. ú. Ústí nad Labem 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

11. Prodej pozemku p. č. 4850/2 v k. ú. Ústí nad Labem 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

12. Rozpočtové opatření OIÚP- „Vybudování zimní sportovní haly pro beach 

volejbal“ – plynovodní přípojka 

Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí OIÚP 
 

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

1. Veřejné zakázky „Veterinární péče pro Zoologickou zahradu Ústí nad Labem, 

p. o.“ a „Veterinární péče pro Centrum pro zvířata v nouzi ve spádové oblasti 

Statutárního města Ústí nad Labem“ 

     Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: bez úvodního slova 

Mgr. Ševcovic - podjatost, příbuzný v pozici náhradníka 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení:   8,0,0 

510/21R/19 

Veřejné zakázky „Veterinární péče pro Zoologickou zahradu Ústí 

nad Labem, p. o.“ a „Veterinární péče pro Centrum pro zvířata 

v nouzi ve spádové oblasti statutárního města Ústí nad Labem“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  ro zh odu j e  
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1. o zrušení veřejné zakázky s názvem „Veterinární péče pro Zoologickou zahradu 

Ústí nad Labem, p. o.“ s předpokládanou hodnotou plnění 3 500 000,- bez DPH 

formou zjednodušeného podlimitního řízení 

2. o zrušení veřejné zakázky s názvem „Veterinární péče pro Centrum pro zvířata 

v nouzi ve spádové oblasti statutárního města Ústí nad Labem“ s předpokládanou 

hodnotou plnění ve výši 2 800 000,- Kč bez DPH formou zjednodušeného 

podlimitního řízení 

B )  s ch va lu j e  

1. opětovné vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Veterinární péče pro 

Zoologickou zahradu Ústí nad Labem, p. o.“ s předpokládanou hodnotou plnění 

3 500 000,- bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení 

2. opětovné vyhlášení veřejné zakázky s názvem „Veterinární péče pro Centrum pro 

zvířata v nouzi ve spádové oblasti statutárního města Ústí nad Labem“ 

s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 2 800 000,- Kč bez DPH formou 

zjednodušeného podlimitního řízení 

3. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Veterinární péče pro Zoologickou 

zahradu Ústí nad Labem, p. o“ 

4. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Veterinární péče pro Centrum pro 

zvířata v nouzi ve spádové oblasti statutárního města Ústí nad Labem“ 

C )  p o v ě ř u j e 

1. Ing. Anetu Tínkovou, referentku oddělení veřejných zakázek právního odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnými zakázkami 

s názvy „Veterinární péče pro Zoologickou zahradu Ústí nad Labem, p. o“ 

a „Veterinární péče pro Centrum pro zvířata v nouzi ve spádové oblasti 

statutárního města Ústí nad Labem včetně případného vylučování dodavatelů 

 

2. Bc. Kateřinu Lysákovou, referentku oddělení veřejných zakázek právního odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnými zakázkami názvy 

„Veterinární péče pro Zoologickou zahradu Ústí nad Labem, p. o“ 

a „Veterinární péče pro Centrum pro zvířata v nouzi ve spádové oblasti 

statutárního města Ústí nad Labem“ včetně případného vylučování 

dodavatelů, v případě nepřítomnosti Ing. Anety Tínkové 

D )  j m e n u j e   o b á l k o v o u    a   h o d n o t í c í   k o m i s i   pro  VZ 

„Veterinární péče pro Zoologickou zahradu Ústí nad Labem, p. o. ve složení: 

1. řádní členové: 

a) Ing. Roman Končel – ředitel Zoo 

b) Ing. Lukáš Štěrba – hlavní zoolog 

c) Ing. Aneta Tínková – referentka odd. veřejných zakázek, PO 

d) Mgr. Miloš Studenovský – vedoucí PO 

e) JUDr. Karolína Žákovská, Ph.D. – zastupitelka 

2. náhradníci: 

a) Lukáš Ševcovic – zoolog 

b) Ing. Eliška Barcalová – zoolog (registrátor)  

c) Bc. Kateřina Lysáková – referentka odd. veřejných zakázek, PO 

d) Mgr. Ivana Vítová – vedoucí OSP PO 

e) Lukáš Konečný – radní města 

E )  j m e n u j e   o b á l k o v o u    a   h o d n o t í c í   k o m i s i    pro VZ 

„Veterinární péče pro Centrum pro zvířata v nouzi ve spádové oblasti 

statutárního města Ústí nad Labem ve složení: 

1. řádní členové: 
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a) Ing. Roman Končel – ředitel Zoo 

b) Jaroslava Ježková – vedoucí útulku 

c) Ing. Aneta Tínková – referentka odd. veřejných zakázek, PO 

d) Mgr. Miloš Studenovský – vedoucí PO 

e) JUDr. Karolína Žákovská, Ph.D. - zastupitelka 

2. náhradníci: 

a) Lukáš Ševcovic – zoolog 

b) Ing. Lukáš Štěrba – hlavní zoolog 

c) Bc. Kateřina Lysáková – referentka odd. veřejných zakázek, PO 

d) Mgr. Ivana Vítová – vedoucí OSP PO 

e) Lukáš Konečný – radní města 

 

2. Úprava usnesení RM č. 415/17R/19 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: změna ve složení komise, referentka odešla na mateřskou dovolenou 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

511/21R/19 

Úprava usnesení RM č. 415/17R/19 

 
Rada města po projednání 

 
A )  rev oku j e  

1. usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 415/17R/19 v bodě C) a D) 

B )  p ov ěřu j e  

1. Ing. Anetu Tínkovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou  

s názvem „Stavební úpravy objektu pro pečovatelskou službu Neštěmická 

795/34, K. Březno“, včetně případného vylučování dodavatelů 

2 .  Bc. Kateřinu Lysákovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou  

s názvem „Stavební úpravy objektu pro pečovatelskou službu Neštěmická 

795/34, K. Březno“, včetně případného vylučování dodavatelů, v případě 

nepřítomnosti Ing. Anety Tínkové 

C )  j men u je  o bá lk ov ou  a  hodn o t í c í  ko mis i  v e  s lo žen í :  

1. řádní členové: 

a) Ing. Eva Šartnerová, vedoucí OIÚP  

b) Bc. Jana Ušáková, referentka odd. přípravy a realizace investic OIÚP 

c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO  

d) Ing. Aneta Tínková, referentka oddělení veřejných zakázek PO 

2. náhradníci: 

a) Lenka Klevarová, vedoucí odd. přípravy a realizace investic OIÚP 

b) Mgr. Vít Zíka, referent odd. přípravy a realizace investic OIÚP 

c) Ing. Ivana Vítová, vedoucí oddělení správy pohledávek PO 

d) Bc. Kateřina Lysáková, referentka oddělení veřejných zakázek PO 
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3. Souhlas s umístěním sídla společnosti Fotbalový klub Ústí nad Labem, a. s. 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: FK  ÚL, a.s. žádá o změnu sídla ze současné adresy Magistrátu města 

ÚL na adresu Městského stadionu 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení:  8,0,0 

512/21R/19 

Souhlas s umístěním sídla společnosti Fotbalový klub Ústí nad 

Labem, a. s. 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1. s umístěním sídla společnosti Fotbalový klub Ústí nad Labem, a. s., IČ 27274055 

v objektu fotbalového stadionu na adrese Masarykova 1091/228a v Ústí nad Labem 

 

 

4. Souhlas s převodem rohů uhynulého nosorožce 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: Mgr. Václav Houfek - ředitel muzea má zájem o rohy uhynulého 

nosorožce  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

513/21R/19 

Souhlas s převodem rohů uhynulého nosorožce 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1. s bezúplatným převodem rohů uhynulého nosorožce tuponosého (jménem Zamba) 

z majetku příspěvkové organizace Zoologická zahrada Ústí nad Labem, 

IČ 00081582, na příspěvkovou organizaci Muzeum města Ústí nad Labem, 

IČ 00361321 

B )  uk lád á  

1. Ing. Končelovi, řediteli ZOO Ústí nad Labem 

a) zajistit protokolární předání rohů uhynulého nosorožce dle bodu A) 1. tohoto 

usnesení ve smyslu platné legislativy 

b) požádat na Krajském úřadě Ústeckého kraje o vydání potvrzení o výjimce ze 

zákazu obchodních činností pro účely vystavovaní exempláře veřejnosti bez 

možnosti prodeje 
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2. Mgr. Houfkovi, řediteli Muzea Ústí nad Labem 

a) přijmout nezbytné kroky k zabezpečení přejímaných rohů uhynulého nosorožce 

dle bodu A) 1. tohoto usnesení před případným odcizením 

b) umožnit výzkum předmětných rohů uhynulého nosorožce ze strany Akademie 

věd ČR 

 

5. Informace o soudním sporu 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: žaloba ze strany společnosti DONOR v.o.s. proti městu Ústí n./L. 

- předmětem sporu byla náhrada škody v řádném nevypořádání skončeného smluvního 

vztahu mezi společností DONOR v.o.s. a MO ÚL – Neštěmice 

- vedla se diskuze o sporu a o možnosti mimosoudního řešení 

- byl podán návrh, aby DONOR v.o.s. vyčíslil veškeré náklady 

- jednání s JUDr. Rákosovou, která má plnou moc, ona má konat 

 

Ing. Nechybová: spor je s Neštěmicemi, ne s městem 

- zdržím se, protože potřebuje více písemných informací, nemám informace o stavu 

Mgr. Studenovský: máme pouze k dispozici žalobu 

- oni zažalovali město 

Ing. Tošovský: Kolik město už zaplatilo? 

Mgr. Studenovský: 2 miliony v roce 2016 

Ing. Nechybová: starostka Tomková na zastupitelstvu sdělila, že už nebude mít žádné 

nároky 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení:  7,0,1 (Ing. Nechybová) 

514/21R/19 

Informace o soudním sporu 

 
Rada města po projednání 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o stavu sporu ve věci DONOR v. o. s. proti městu Ústí nad Labem (týká 

se MO Ústí nad Labem – Neštěmice) 

2.  právní zastoupení města Ústí nad Labem ve výše uvedeném sporu ze strany JUDr. 

Soni Rákosové, advokátky sídlem v Ústí nad Labem 

 

6. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení Plánu udržitelné městské mobility 

města Ústí nad Labem 

Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

a času plnění závazků 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 
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515/21R/19 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení Plánu udržitelné 

městské mobility města Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení Plánu udržitelné městské 

mobility města Ústí nad Labem mezi statutárním městem Ústí nad Labem  

a společnostmi HaskoningDHV Czech Republic, spol. s. r. o., se sídlem 

Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 a Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., se 

sídlem Líšeňská 33a, 636 00 Brno 

 

7. Projektové návrhy a rozpočtové opatření Participativního rozpočtu „Ústečané 

společně“ 

Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

Mgr. Jiří Starý: předložen návrh o výběru projektových záměrů k realizaci a rozpočtové 

opatření 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 (nepřítomna - M. Lazarová) 

516/21R/19 

Projektové návrhy a rozpočtové opatření Participativního 

rozpočtu „Ústečané společně“ 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s c h v a l u j e 

1. realizaci projektových návrhů participativního rozpočtu „Ústečané společně“ 

v celkové výši 4.200.000,- Kč. Konkrétně se jedná o tyto akce: 

a) Vybudování parkovacích míst v ulici Hilbertova  350.000,- Kč  

b) Oprava chodníku MŠ Vaňov     350.000,- Kč  

c) Úprava a zpevnění komunikace ve Skoroticích  350.000,- Kč  

d) Zatraktivnění parku Mánesovy sady    350.000,- Kč 

e) Veřejné grilovací místo – Sektorové centrum  350.000,- Kč 

f) Vyhlídka na Mariánské skále     350.000,- Kč  

g) Vybudování vyhlídkového altánu v Krásném Březně 350.000,- Kč 

h) Rozšíření mobiliáře dětského hřiště Brná   350.000,- Kč 

i) Přístřešek pro společenské a kulturní aktivity v Sebuzíně 350.000,- Kč 

j) Vyhlídka na kopci na Střekově    350.000,- Kč 

k) Vrchlického sady - úprava     350.000,- Kč  

l) Renovace dětského hřiště Vrchlického sady   350.000,- Kč   

B )  s c h v a l u j e 

1. rozpočtové opatření ODM v rámci participativního rozpočtu „Ústečané společně“ 

v celkové výši 2 100 tis. Kč, takto: 
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a) snížení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 ve výši  

2 100 tis. Kč - Investiční rezerva na „Participační projekty“ 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu ODM, sk. č. 01 ve výši 350 tis. Kč 

na investiční akci „Vybudování parkovacích míst v ulici Hilbertova - PD“ 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM ve výši 350 tis. Kč 

v položce Údržba a opravy místních komunikací (Oprava chodníku MŠ Vaňov) 

d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu ODM, sk. č. 03 ve výši 350 tis. Kč 

na investiční akci „Úprava a zpevnění komunikace ve Skoroticích“ 

e) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu ODM, sk. č. 03 ve výši 350 tis. Kč 

na investiční akci „Zatraktivnění parku Mánesovy sady“ 

 

f) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu ODM, sk. č. 03 ve výši 350 tis. Kč 

na investiční akci „Veřejné grilovací místo – Sektorové centrum“ 

g) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu ODM, sk. č. 01 ve výši 350 tis. Kč 

na investiční akci „Vyhlídka na Mariánské skále - PD“ 

2. rozpočtové opatření FO – účelové investiční a neinvestiční dotace pro MO 

v celkové výši 2 100 tis. Kč v rámci participativního rozpočtu „Ústečané společně“, 

takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 ve výši  

2 100 tis. Kč - Investiční rezerva na „Participační projekty“ 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 ve výši 350 tis. Kč 

na investiční akci „MO Neštěmice – Vybudování vyhlídkového altánu 

v Krásném Březně“ 

c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 ve výši 100 tis. Kč 

na investiční akci „MO Střekov – Rozšíření mobiliáře dětského hřiště Brná“ 

d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 ve výši 300 tis. Kč 

na investiční akci „MO Střekov – Přístřešek pro společenské a kulturní aktivity 

v Sebuzíně“ 

e) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 ve výši 90 tis. Kč na 

investiční akci „MO Střekov – Vyhlídka na kopci na Střekově“ 

f) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO ve výši 560 tis. Kč 

v položce dotace pro MO Střekov na provoz takto: 

– Rozšíření mobiliáře dětského hřiště Brná ve výši 250 tis. Kč 

–  Přístřešek pro společenské a kulturní aktivity v Sebuzíně ve výši 50 tis. Kč 

–  Vyhlídka na kopci na Střekově ve výši 260 tis. Kč 

g) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 ve výši 350 tis. Kč 

na investiční akci „MO město – Vrchlického sady – úprava“ 

h) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 ve výši 350 tis. Kč 

na investiční akci „MO město – Renovace dětského hřiště Vrchlického sady“ 

C )  u k l a d á  

1. příslušným realizátorům (ODM a MO) projektových záměrů Participativního 

rozpočtu „Ústečané společně“  

a) ukončit realizaci všech výše uvedených akcí do 30. 9. 2020 

2. příslušným realizátorům projektových záměrů (ODM a MO) Participativního 

rozpočtu „Ústečané společně“  

a) vyúčtovat a doložit potřebné doklady do 31. 10. 2020 a nevyužité finanční 

prostředky vrátit do rozpočtu poskytovatele 

 

 



                                                                                                                                                                         21. RM 

9 
 

8. Smlouva o přeúčtování nákladů za provádění úklidu veřejně přístupných prostor 

v Ústí nad Labem – Hlavní nádraží – Dodatek č. 2 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: dochází ke sloučení partnera do jedné osoby 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

517/21R/19 

Smlouva o přeúčtování nákladů za provádění úklidu veřejně 

přístupných prostor v Ústí nad Labem – Hlavní nádraží – 

Dodatek č. 2 

 
Rada města po projednání 
 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 2 Smlouvy E650-S-13553/2016 ke smlouvě o přeúčtování 

nákladů za provádění úklidu veřejně přístupných prostor v Ústí nad Labem hlavní 

nádraží mezi statutárním městem Ústí nad Labem a Správou železniční dopravní 

cesty, státní organizací 

 

9. Rozpočtové opatření ODM 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: jedná se o doplnění finančních prostředků na úklid města a na zimní údržbu 

komunikací 

- položky jsou rozepsané v důvodové zprávě 

- požadavek na doplnění rozpočtu 

- po dohodě s paní náměstkyní a panem náměstkem Ing. Tošovským doplnění usnesení 

o bod 2 - Rozpočtové opatření ODM a FO o (350 tis. Kč) – na investiční akci veřejné 

grilovací místo na Střekově 

- návrh usnesení v upraveném znění 

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

518/21R/19 

Rozpočtové opatření ODM 

 
Rada města po projednání 
 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku a finančního odboru ve výši 

3 960,00 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 3 960,00 tis. Kč 

v položce Finanční rezerva  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o 

částku 1 650,00 tis. Kč v položce Čištění chodníků a vozovek 
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c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o 

částku 2 310,00 tis. Kč v položce Zimní údržba chodníků a vozovek 

2. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku a finančního odboru ve výši 350,00 

tis. Kč takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 ve výši 350,00 tis. Kč 

- Investiční rezerva  

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 

03 ve výši 350,00 tis. Kč na investiční akci „Veřejné grilovací místo – Střekov“ 

 

10. Darování pozemků vč. staveb garáží v k. ú. Ústí nad Labem 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: obdržena nabídka na převod pozemku vč. garáží formou darování  

- na základě projednání majetkové komise jsme oslovili zbylé vlastníky nemovitostí 

v garážovém dvoře s nabídkou možnosti převodu jejich nemovitostí do vlastnictví 

statutárního města ÚL formou darování 

- zájem o darování nemovitostí potvrdili vlastníci 8 garáží 

- všechny jsou v dezolátním stavu 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

519/21R/19 

Darování pozemků vč. staveb garáží v k. ú. Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1. s nabytím pozemku p. č. 350/3 o výměře 21 m2, zastavěná plocha a nádvoří, včetně 

na něm jako jeho součást situované stavby garáže bez čp/če v k. ú. Ústí nad Labem, 

formou darování od manželů Zdeňka a Jany Číhalových, bytem Werichova 2741/2, 

400 11 Ústí nad Labem, do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem 

2. s nabytím pozemku p. č. 350/7 o výměře 20 m2, zastavěná plocha a nádvoří, včetně 

na něm jako jeho součást situované stavby garáže bez čp/če v k. ú. Ústí nad Labem, 

formou darování od paní Dagmar Friedlové, bytem Tuchomyšlská 237, 403 39 

Chlumec, do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem 

3. s nabytím pozemku p. č. 350/9 o výměře 20 m2, zastavěná plocha a nádvoří, včetně 

na něm jako jeho součást situované stavby garáže bez čp/če v k. ú. Ústí nad Labem, 

formou darování od manželů Josefa a Lieselotte Najbrtových, bytem Třída Svobody 

576, 403 17 Chabařovice, do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem 

4. s nabytím pozemku p. č. 350/10 o výměře 20 m2, zastavěná plocha a nádvoří, včetně 

na něm jako jeho součást situované stavby garáže bez čp/če v k. ú. Ústí nad Labem, 

formou darování od paní Mileny Kušnírové, bytem U Jeslí 2190/10, 400 01 Ústí nad 

Labem, do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem 

5. s nabytím pozemku p. č. 351/4 o výměře 19 m2, zastavěná plocha a nádvoří, včetně 

na něm jako jeho součást situované stavby garáže bez čp/če v k. ú. Ústí nad Labem, 

formou darování od manželů Pavola a Stanislavy Hanuskových, bytem Jana 

Zajíce 2868/12, 400 11 Ústí nad Labem, do vlastnictví statutárního města Ústí nad 

Labem 
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6. s nabytím pozemku p. č. 351/5 o výměře 20 m2, zastavěná plocha a nádvoří, včetně 

na něm jako jeho součást situované stavby garáže bez čp/če v k. ú. Ústí nad Labem, 

formou darování od manželů Ing. Petra a Jaroslavy Vlčkových, bytem Újezd 302, 

400 02 Trmice, do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem 

7. s nabytím pozemku p. č. 351/6 o výměře 19 m2, zastavěná plocha a nádvoří, včetně 

na něm jako jeho součást situované stavby garáže bez čp/če v k. ú. Ústí nad Labem, 

formou darování od paní Jany Moravcové, bytem Palachova 406/24, 400 01 Ústí nad 

Labem, do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem 

 

8. s nabytím pozemku p. č. 351/7 o výměře 19 m2, zastavěná plocha a nádvoří, včetně 

na něm jako jeho součást situované stavby garáže bez čp/če v k. ú. Ústí nad Labem, 

formou darování od pana Vladimíra Procházky, bytem Sadová 1787/5, 400 01 Ústí 

nad Labem, do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem 

B )  uk l ádá  
1. Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora 

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

                                                                                                 T:  31. 12. 2019    

 

 

11. Prodej pozemku p. č. 4850/2 v k. ú. Ústí nad Labem 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: na RM byl předložen souhlas s prodejem pozemku státnímu podniku Povodí 

Ohře 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

520/21R/19 

Prodej pozemku p. č. 4850/2 v k. ú. Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1. s prodejem pozemku p. č. 4850/2 o výměře 57 m2 v k. ú. Ústí nad Labem státnímu 

podniku Povodí Ohře, IČ 708 89 988, za těchto podmínek:  

a) kupní cena ve výši 5.000,- Kč 

b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy 

c) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem 

B )  uk l ádá  

1. Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora 

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

                                                                                                  T:  31. 12. 2019    
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12. Rozpočtové opatření OIÚP- „Vybudování zimní sportovní haly pro beach 

volejbal“ – plynovodní přípojka 

Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí OIÚP 

 

Ing. Eva Šartnerová: v důvodové zprávě je napsáno, že jsme obdrželi na realizaci dvě 

nabídky, obě přesahují rozpočet stavby, proto žádáme o navýšení finančních prostředků na 

pokrytí akce. 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

521/21R/19 

Rozpočtové opatření OIÚP- „Vybudování zimní sportovní haly 

pro beach volejbal“ – plynovodní přípojka 
 

Rada města po projednání 

 

A) s c h v a l u j e 

1. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování ve výši 175,00 tis. Kč 

takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. č. 03, o částku 

175,00 tis. Kč - „Investiční rezerva OIÚP“ 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. č. 03, o částku 

175,00 tis. Kč na akci „Vybudování zimní sportovní haly pro beach volejbal“  
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Ověřovatelé zápisu:  

 

Ing. Pavel Tošovský …………………………………………… 

 

 

 

Mgr. Tomáš Vlach ………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Mgr. Ing. Petr Nedvědický 

                                                                                   primátor města    
 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam použitých zkratek: 

 

RM – rada města  

DZ – důvodová zpráva     

MO – městský obvod 

FK – fotbalový klub 

 

 


