
Z á p i s

z 27. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem,
dne 7. 3. 2022

Přítomno: 30 členů Zastupitelstva města Ústí nad Labem

Omluveni: Martin Hausenblas, MBA
JUDr. Žákovská, Ph.D.
MUDr. Lenka Jírová Dragounová - pozdější příchod
Milan Anýž - pozdější příchod
Ivana Kurljuková - pozdější příchod
Lukáš Blažej - pozdější příchod
Gabriela Hubáčková

Ověřovatelé zápisu: Mgr. David Cihlář Ph.D. Karel Karika, místostarosta

Zapisovatelé: Kateřina Nedvídková, KP
Zahájení

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

Schválení návrhové a volební komise

Mgr. Petra Holasová (předseda)
Mgr. Alena Pinkasová
Ing. Pavel Tošovský
MUDr. Jiří Madar
Mgr. Renata Zrníková
PhDr. René Hladík, CSc.
Pavel Vodseďálek

Hlasování:  pro 28, proti 0, zdržel se 2 Návrh byl přijat

Schválení programu

PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města předložil členům zastupitelstva ke schválení návrh 
programu 27. zasedání Zastupitelstva.

Dodatečně byly zařazeny body:

2. Postoj města k válečnému konfliktu na Ukrajině
Předkládá: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města
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Na 17 hodinu zařazuji bod „Diskuse a podněty občanů města Ústí nad Labem“

Mgr. Vonka Černá: návrh na zařazení bodu Přejmenování ulice Moskevská do programu jednání a 
jeho zařazení jako bod č. 2 (po bodu č. 1 Návrh rozpočtu)

Hlasování o doplnění bodu Postoj města k válečnému konfliktu na Ukrajině a jeho zařazení za bod 
č. 1: 26, 0, 4

Hlasování o zařazení bodu Přejmenování ulice Moskevská do programu jednání a jeho zařazení v 
pořadí jako bod číslo 2:
23, 0, 7

Informace:

Do mailu vám byla zaslána Informaci z valné hromady Severočeského divadla s.r.o., konané dne 
28. 1. 2022“
Na stole: upravené usnesení k původnímu bodu č. 3

Pozvánka na jednání ZM byla zveřejněna 24. 2. 2022.
Materiály na dnešní jednání byly zveřejněny na internetu 23. 2. 2022.
Dnešní jednání 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 30, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

Schválený program:

1. Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu pro rok 2022 a střednědobý výhled 
rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu na období r. 2023 až r. 2025

2. Přejmenování ulice Moskevská

3. Postoj města k válečnému konfliktu na Ukrajině

4. Majetkoprávní vypořádání v rámci stavby "I/62 OK Krásné Březno" 

5. Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. - stanovy společnosti

6. Poskytnutí individuální dotace v oblasti kultury 2022

7. Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021-2027 
(koncepční část – předfinální verze)

8. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Ústí nad Labem od ÚZSVM

9. Vydržení části pozemku p. č. 22/1 v k. ú. Brná nad Labem
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10. Prodej části pozemku p. č. 181/1 a odkoupení částí pozemků za účelem majetkoprávního 
vypořádání OK Petrovická, vše v k. ú. Božtěšice

11. Poskytnutí dotací v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v roce 
2022 "Tradiční kolektivní a individuální sporty"

12. Pověření Finančního výboru ZM

13. Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na p. p. č. 94/2 v k. ú. Vaňov

14. Diskuse a podněty občanů města Ústí nad Labem

15. Různé

1. Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu pro rok 2022 a střednědobý výhled 
rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu na období r. 2023 až r. 2025

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

PhDr. Ing. Nedvědický: předložen návrh rozpočtu na r. 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na 
uvedené období
- rozpočet byl řádně vyvěšen na EUD v předepsaném termínu
- návrh rozpočtu vycházel z původního návrhu Ing. Outlé, kdy byl původně stažen z programu 
jednání
- došlo v něm ke změnám vzhledem k výsledkům hospodaření města (2x zreálňování rozpočtu)
- následně byl projednán se všemi vedoucími odborů na MmÚ, se zástupci všech MO, s 
jednotlivými politickými kluby a reagoval na některé vznesené požadavky
- posílal jsem zastupitelům výsledné znění, kde byly požadavky zapracovány
- pokud budete předkládat změny v návrhu rozpočtu, uvádějte vždy kam a zároveň také odkud, 
rozpočet byl předložen jako vybalancovaný

p. Loskot: rozpočet v části investic - 30 mil. Kč dotace pro MO Neštěmice - je zde částka na 
přestavbu bývalých jeslí na služebnu policie – požádal bych o představení záměru
- jesle jsou umístěny v centru sídliště, přestavbou na služebnu policie se zvýší dopravní obslužnost 
v tomto místě
- stále máme ve městě nedostatek míst pro umístění malých dětí (kapacity jsou přeplněné) – zdá se 
mi nevhodné využití tohoto objektu jeslí
- zvážit umístění služebny např. v objektu Corsa
- jaká je návratnost investice ve formě nájmu od policie?
- bude tato služebna sloužit v místě a tím se zvýší bezpečnost přímo v místě?
- výjezdy MP skrz sídlištní infrastrukturu – nevhodné a nebezpečné (všude parkují auta)

p. Karika: MO město je dlouhodobě podfinancované – zeleň, mzdy a provoz – velmi složité 
sestavit rozpočet MO – nárůst cen je téměř o 10 mil. Kč – musí již vzniknout klíč ke 
spravedlivému rozdělení prostředků pro MO
- současný návrh je o 13 mil Kč nižší (tabulka č. 1)
- na zeleň o 3,2 mil. Kč méně (tabulka č. 2)
- nutná změna statutu města (je zastaralý, nepřehledný)
- nedostatek finančních prostředků na MO město – nebude žádné nové hřiště, nové investice, 
nebudou pracovníci VPP
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PhDr. Ing. Nedvědický: změna statutu – vzal si za úkol p. Hausenblas – nedotáhl do zdárného 
výsledku
- byla mu předložena stanoviska z jednotlivých MO s návrhy úprav
- potřeba sloužit všem občanům města – zdroje jsou omezené, očekáváme nárůst příjmů jen o 8 %, 
proto není možné uspokojit požadavek MO město s nárůstem o 20 %

Ing. Outlá: s původně předkládaným návrhem rozpočtu jsem ztotožněná nebyla, nebyl nakonec 
projednáván a byl stažen z programu jednání ZM
- změna statutu – je to zásadní dokument pro město, je neaktualizovaný od r. 2012
- původní rozpočet sestavován v turbulentní době, nárůst cen za energie, pohonné hmoty
- dnes předložený návrh rozpočtu nepodpořím – uvedení důvodů (SF – nyní odvod ve výši 5,5 %, 
interní auditor – za jeho fungování je odpovědný ředitel organizace)
- optimálně využít a rozdělovat finanční prostředky – chybí nám spravedlivě nastavený statut 
města
- dotace na zeleň – MO musí zajistit pořádek ve svých MO
- investice – vypadla řada záležitostí, které by tam měly být

PhDr. Ing. Nedvědický: při druhém jednání s MO – dohoda mezi MO centrum a zástupci Střekova 
– došlo k předání prostředků ve prospěch MO centra
- posílení dalším 1 mil. Kč z původně plánovaných prostředků pro DPmÚ
- SF – byl plánován v původní výši 3 %, počítali jsme navýšení, se kterým počítala vláda – forma 
odměn pro zaměstnance města – odliv pracovníků na místa s vyššími platovými třídami

Bc. Tomková: služebna policie v KB – příprava akce téměř 2 roky, apel státní policie – PČR obv. 
odd. Krásné Březno nyní sídlí na Předmostí – dojezdové vzdálenosti a možnost obhospodařit část 
Krásného Března je tedy pro P ČR velmi složité
- v objektu nejsou jesle již léta – je tam večerka a restaurace, na tomto místě chybí služebna 
policie, bezpečnost je pro nás na 1. místě
- již byla přidělena zakázka, v nejbližší době dojde k její realizaci
- sídliště to nezatíží, naopak - stávající komunikace se rozšíří, nebude mít negativní dopady na 
dopravu v této ulici – potřebujeme tam služebnu policie nutně
- jesle jsou v Neštěmicích – nejsou plně obsazené, je tam 1 volná třída k dispozici, je možnost 
otevřít další třídu – město to může řešit v případě potřeby
- finance byly uvolněny na tento záměr, kvitují to občané i politici – nyní jsou tam velké problémy
- VHČ Neštěmice – příjmy máme, ale také je zapojujeme a prostředky nám chybí (zateplování, 
nová okna, pláště domů, střechy - opravy bytového fondu a majetku svěřeného MO)
- údržba zeleně – museli jsme o dofinancování žádat, stále nám prostředky, které by zde pomohly, 
chybí
- Statut města – nebyla ani 1 schůzka – připravili jsme návrh pro spravedlivé rozdělení prostředků 
pro MO – návrh změny jsme tedy předložili

PhDr. Ing. Nedvědický: v r. 2020 jsme předali služebnu PČR v MO Střekov – investováno 5,5 mil. 
Kč – programová potřeba obnovy služeben policie

Ing. Nechybová: zreálnění rozpočtu – vidíme, proč některé věci nebyly v loňském roce realizovány
- máme ve městě obrovský dluh – opravy a údržba majetku města
- řeší se průběžně – přerozdělení přebytku města – příprava investičních akcí trvá – má časovou 
náročnost
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- služebny policie – již slouží v ul. Truhlářova, v Neštěmicích je velmi potřeba

p. Vodseďálek: podrobné projednávání návrhu rozpočtu na FV – doporučujeme ho ke schválení
- byl předjednán včas vč. navržených změn

Mgr. Studenovský: mzdové prostředky – lehce navýšeno osobní ohodnocení, velká fluktuace 
zaměstnanců, především na KÚ, počítáno i s odchodným pro zastupitele (letos na podzim 
komunální volby)
- stanovení výše odvodů - SF - odměny pro zaměstnance MmÚ i MP – od prosince jsme přešli na 
bezhotovostní formu – SF řádně čerpán tak, jak má být

Mgr. Krsek: připravenost města zafinancovat projekty do ITI – investice, které se městu vrátí
- RP – nebyla v něm tato položka zmíněna, objevila se 1 položka s výší 12,5 mil. Kč – jde o reakci 
na naši připomínku?
- nový depozitář v Muzeu města – bude o něj žádat, město zakoupilo budovu bývalé trafostanice 
od Spolchemie – bude přestavěna na veřejně přístupný depozitář
- letos budou vyhlášeny výzvy do ITI – kdo nebude mít rozpracované PD – bude vyřazen
- vypadl projekt půdní vestavby v FZŠ České Mládeže – řešil by odborné učebny pro školu a 
opravu střechy

PhDr. Ing. Nedvědický: ano, tato investiční rezerva má sloužit na vytvoření PD pro depozitář 
muzea - s tím, že záleží na čase, kdy předloží muzeum žádost, kterou bude schvalovat ZM - 
uvolnění prostředků
- v případě zdržení – jsou další projekty ITI v menším rozsahu, které bychom tedy případně 
podpořili
- požadavky jednotlivých politických klubů – představoval jsem je, byly řádně projednány

Mgr. Ševcovic: reakce na p. Loskota - umisťování dětí v Krásném Březně, Neštěmicích – jsou zde 
volné kapacity
- u MŠ a ZŠ – je přetlak na vybrané školky a školy – kapacity nechybí – jsou to informace ověřené 
aktuálně
- půdní přestavba FZŠ – studie je velmi pěkně zpracovaná, obdobný projekt v ZŠ Předlice, projekt 
je chvályhodný
- návrh rozpočtu podpoříme

Ing. Outlá: SF – státní zaměstnanci mohou čerpat ve výši 2 % odvodů z hrubých mezd
- u samosprávných celků – zvolená výše u MmÚ – otázka, zda je to efektivní, čerpání přes karty – 
je v pořádku, ale finanční prostředky v rozpočtu chybí na jiné věci

MUDr. Madar: informace o financování projektů v oblasti sportu – s návrhy jsme souhlasili, návrh 
rozpočtu podpoříme

Mgr. Vlach: chceme podpořit rozpočet tak, jak je navržen – rozvoj aktivit ve městě, nejen 
kulturních, sportovních, ale i sociální oblast – dnes pracují dnem i nocí- pomoc lidem z Ukrajiny
- podpora vzniku služebny policie v Krásném Březně – nutné zde zajistit pořádek a bezpečnost

p. Karika: MO město bylo přidáno 1,3 mil. Kč – budu navrhovat změnu v rozpočtu – navýšení pro 
MO město na provoz o 4 mil. Kč
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p. Lazarová: veškeré finanční prostředky na zeleň vždy MO profinancují a nestačí jim

p. Loskot: služebna policie v Krásné Březně – manipulativnost argumentů, umístění je v jádru 
sídliště nevhodné
- komunikace je doposud vedena jako chodník a je to vedle školky = neumisťovat do občanského 
vybavení

Bc. Tomková: umístění PČR – bylo to s nimi projednáno vč. vedení policie, techniků – souhlas s 
umístěním právě zde, pokud by to nevyhovovalo – nesouhlasili by, nedostali bychom stavební 
povolení, PD je v pořádku – nikdo nic nenamítal, zakázka je již
přidělená, uzavření „předdohody“ o nájmu s PČR

PhDr. Ing. Nedvědický: návrh na usnesení v předloženém znění

p. Karika: protinávrh: navýšení dotace pro MO město v kap. 33.1. na provoz o 4 mil. Kč na 11 350 
tis. Kč z kap. 8.2 DPmÚ

Občané v tomto bodě svá stanoviska vyjádřili.

         

Hlasování o usnesení: 1. pro 27, proti 1, zdržel se 4 Návrh byl přijat
Hlasování o protinávrhu p. Kariky: 2, 20, 11

Hlasování o původním návrhu na usnesení: 27, 1, 4

347/27Z/22
Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu pro rok 2022 a střednědobý 
výhled rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu na období r. 2023 až r. 2025

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. důvodovou zprávu podrobně popisující jednotlivé části návrhu rozpočtu pro rok 2022
(NR 2022) a střednědobý výhled rozpočtu na období r. 2023 až r. 2025 (SVR) města Ústí 
nad Labem – Magistrátu

B) souhlasí
  

1. s celkovými příjmy v rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu pro rok 2022
ve výši 2 063 708,70 tis. Kč

2. s celkovými výdaji v rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu pro rok 2022
ve výši 2 350 278,70 tis. Kč, z toho:
a) neinvestiční část výdajového rozpočtu ve výši 1 993 984,70 tis. Kč,
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z toho dotace pro městské obvody 175 000 tis. Kč
b) investiční část výdajového rozpočtu ve výši 356 294 tis. Kč

3. s oblastí financování v celkové výši 286 570 tis. Kč, z toho:
- splátky úvěrů -102 047 tis. Kč
- změna stavu na bank. účtech MmÚ 388 617 tis. Kč

C) schvaluje
  

1. rozpočet města Ústí nad Labem – Magistrátu pro rok 2022 dle § 84 odst. 2 písm. b) 
zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění dle Příloh usnesení č. 1 až 4

2. střednědobý výhled rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu na období r. 2023 až r. 
2025 dle Přílohy usnesení č. 5

3. příděl z rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu do peněžních fondů města v r. 2022 
takto:
- Fond pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem ve výši 20 000 tis. Kč
- Sociální fond ve výši 12 937 tis. Kč

D) zmocňuje
  

1. Radu města Ústí nad Labem
a) v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, § 102 odst. 2 písm. a) 
schvalovat jednotlivá rozpočtová opatření do výše 5 mil. Kč
b) v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, § 102 odst. 2 písm. a) 
ke schvalování rozpočtových opatření i nad limit 5 mil. Kč z důvodu zvýšení výdajové části 
rozpočtu MmÚ, a to zapojením přijatých účelových prostředků

2. Přejmenování ulice Moskevská
Diskuse proběhla.

Mgr. Vonka Černá: Krajské asistenční centrum – vyzdvihnutí profesionální a efektivní práce v 
rámci řízení KACPU (název centra), co se zde odehrává, pomoc Ukrajině
- vyzdvihnutí dvou složek: policisté MP, kteří se starají o zázemí, do kterého přichází stovky lidí, 
vytváří efektivní práci, humanitární organizace: péče o seniory, skupiny hluchoněmých
- vážím si práce Metropolnetu: instalace logistického zázemí
- navrhuji přejmenování ulice Moskevská s plným vědomím, co je v DZ napsáno
- je to symbolické gesto pro všechny ukrajinské lidi bez rozdílu
- vážím si solidarity a pomoci lidí
- návrh na nový název ulice Ukrajinská
- 22. 2. 2022 došlo ze strany Ruské federace k invazi na sousední Ukrajinu
- Ruskem vyvolaný konflikt si vyžádal už tisíce mrtvých, miliony lidí utíkají před válkou
- dopad ruské agrese vidíme v celé Evropě
- přejmenování ulice, která nese název ruské metropole na ulici Ukrajinskou, je gestem, kterým 
může město Ústí nad Labem ukázat, že pevně stojí za Ukrajinou a jejími obyvateli
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- náklady na přejmenování ulice se budou pohybovat pro město v řádech nižších tisíců korun
- přejmenování sebou nese byrokratické nepříjemnosti pro obyvatele ulice, stejně tak pro 
podnikatele a firmy, kteří zde mají sídlo
- i přes tuto jednorázovou nepříjemnost, za kterou velmi prosím, toto rázné gesto převažuje v 
dlouhodobých pozitivech a jasném vzkazu statutárního města Ústí nad Labem a jeho zastupitelů

Mgr. Vlach: k návrhu, který se týká přejmenování Moskevské ulice
- v nadcházejícím bodu mám připraveno velmi jasné vyjádření našeho klubu o tom, že ta agrese, 
válka na Ukrajině Ruské federace za podpory Běloruska je něco nepřijatelného a 
opovrženíhodného
- přejmenovat ulici Moskevská v situaci, kdy je spousta obyvatel Moskvy zatýkána, velká represe 
ze strany orgánů vůči těm, kteří se nebojí ozvat a kteří jasně říkají, že Putinův režim nemá u všech 
obyvatel Moskvy podporu, tak my jako klub tento návrh nepodpoříme
- je to z toho důvodu, že Moskva je staré město, které má obrovskou historii, to, že dnes Moskvu 
unesl tento režim, který páchá zlo a rozpoutal válku, podle našeho názoru není důvodem k tomu 
tuto změnu akceptovat
Mgr. Studenovský: materiály, které se týkají přejmenování, je nutné projednat s muzeem a 
archivem tak, aby nedošlo k historické nebo věcné kolizi
- předpokládám, že tento materiál takto konzultován nebyl, navrhuji odložit tuto záležitost na příští 
ZM a mezitím tyto zkušenosti prověřit
- na adrese sídlí mnoho firem a obyvatel a pro všechny tyto osoby fyzické nebo právnické by toto 
byl diskomfort, co se týče změny dokladů, změny sídel apod.

Mgr. Krsek: podobný návrh je nutné podrobit standardnímu procesu, prozkoumání
- připravím protinávrh připravit do příštího ZM odborný posudek archivem města Ústí nad Labem
- myslím, že Moskevská ulice není úplně nejlepší adept na přejmenování
- v Ústí nad Labem jsou i jiné ulice s názvy Koněvova, Žukovova
- protinávrh: uložit úřadu, aby do příštího ZM připravil podklady pro tyto návrhy, na základě 
těchto podkladů, aby ZM rozhodovalo

Ing. Tošovský: tímto potrestáme firmy a lidi, kteří v této ulici žijí
- mnohem lepší gesto je zrušení smlouvy s Vladimirem a poslání peněz ve výši 1mil. Kč

Ing. Fialová: chápu předkladatelku, co vede k takto rychlému gestu, nicméně Moskva vždy zůstane 
hlavním městem
- kolik lidí v této ulici trvale žije? Jaké to pro ně budou náklady, vyměnit všechny doklady a 
související s tím?
- neznám ekonomickou situaci jednotlivých občanů, poprosím k podkladům do příštího ZM 
souhlas občanů, zda jsou ochotni tyto náklady za sebe nést, včetně firem
- toto gesto nepovažuji za úplně rozumné

PhDr. Hladík, CSc.: máte nějakou petici nebo vyjádření místních občanů?

Mgr. Vonka Černá: ne, jedná se o rychlé, jednorázové gesto
- jsem si vědoma diskomfortu vůči firmám a obyvatelům této ulice, ale s porovnáním 
diskomfortem, který zažívají lidé na Ukrajině, je pro mě nesouměřitelné
- úmyslně jsem vybrala tuto ulici, která je v centru města a je známá
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Mgr. Ševcovic: přimlouval bych se koncepčně řešit komplexně celé město, ne jednotlivě
- pro mě Moskva zůstane Moskvou vždy, není to věc lidí, je to politická garnitura, která vládne v 
Rusku
- měli bychom řešit praktické věci: otázky, kam umístit děti do MŠ?
- přimlouvám se za to, řešit to, co nás teď čeká, okamžitá pomoc

MUDr. Madar: souhlasím s protinávrhem Mgr. Krska
- doplnit do usnesení: poptat se lidí ze jmenovaných tří ulic, jestli jsou ochotni přistoupit k této 
změně

Mgr. Vonka Černá: apeluji na rychlost, je to jasný signál a gesto

p. Janeček: gesto je krásná věc, ale ten diskomfort, který tento konflikt přinese, pociťují nejen 
Ústečané, ale obyvatelé celé ČR již nyní, a my jim budeme přidávat další diskomfort

PhDr. Ing. Nedvědický: máme zde dva adepty ulice Koněvova, Žukovova, které by si změnu 
zasloužily více
- návrh Mgr. Krska považuji za nejlepší řešení tohoto vašeho návrhu a samozřejmě se to může 
rozšířit o tyto dvě ulice

Mgr. Vonka Černá: návrh na usnesení: ZM Ústí nad Labem po projednání: schvaluje přejmenování 
ulice Moskevská na ulici Ukrajinská
- ukládá informovat o přijatém usnesení dotčené orgány a zajistit výrobu a osazení orientačního 
označení, termín 30. 4. 2022

Mgr. Krsek: ZM Ústí nad Labem po projednání: ukládá připravit podklady pro projednání návrhu 
na přejmenování ulic Moskevská, Koněvova, Žukovova, včetně odborného posudku archivu města 
Ústí nad Labem a to do příštího zastupitelstva.
- aby úřad navrhl, jak usnadnit tamním občanům případné řešení komplikací spojených se změnou 
názvů ulic

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

Hlasování o usnesení: 1. pro 30, proti 0, zdržel se 4 Návrh byl přijat
Hlasování o protinávrhu Mgr. Krska: 30, 0, 4

348/27Z/22
Přejmenování ulice Moskevská

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání

A) ukládá
  

Radě města

a) připravit podklady pro projednání návrhu na přejmenování ulic Koněvova, Moskevská a 
Žukovova včetně odborného posouzení zástupcem Archivu města Ústí nad Labem, a to do 
příštího jednání zastupitelstva města
b) navrhnout, jak usnadnit občanům tam žijícím řešení případných komplikací se změnou 

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 9 z 27



názvu

 Termín: 4. 4. 2022

3. Postoj města k válečnému konfliktu na Ukrajině
Původní číslo materiálu: 12

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

PhDr. Ing. Nedvědický: prosím o informaci OSS, zastoupený paní Mgr. Jaremovou, o všech 
krocích, které město konalo od prvního dne, kdy došlo ke zjištění, že Rusko napadlo Ukrajinu

Mgr. Jaremová: jednat jsme začali již v pátek, příprava na uprchlickou vlnu zatím ve velmi mírném 
počtu, než se očekává
- s EUC klinikou jsme domluvili bezplatnou péči, s kolejemi domluveno jedno patro, které bude 
celé pro ukrajinské válečné uprchlíky
- v sobotu vydána výzva pro možné ubytovatele (majitelé hotelů, penzionů), otevření KACPU, 
jedna z možností je i nabídka ubytování
- ODM začal rychle pracovat na tom, aby v ulici Hoření byla připravena dvě patra pro případné 
válečné uprchlíky
- až se vyčerpají tyto ubytovací kapacity KACPU, tak zodpovědnost zřejmě přejde na jednotlivá 
ORP a jednotlivé obce
- maminky, které máme ubytované na koleji, mají ubytování jen dočasné, potřeba pro zahraniční 
studenty, kteří zde budou najíždět v rámci ERASMU
- v tuto chvíli máme připravené pokoje v ulici Hoření, přijímáme materiální dary, sbírka
- část potravin jsme dali charitě, aby bylo připraveno občerstvení pro uprchlíky, kteří do KACPU 
přicházejí
- město v pondělí v 6 hodin ráno bylo naprosto připravené ubytovat je, dát jim jídlo a pomoci jim
- humanitární sbírka pod taktovkou MP, která ji perfektně roztřídila a zaevidovala

Ing. Dařílek: příprava budovy města v Hoření ulici
- v nájemním stavu město s univerzitou, spodní patra jsou v nájmu univerzity, včetně tělocvičen, 
menza v nájmu města
- na základě žádosti hasičů jsme se byli podívat v budově
- zajištění doprovodných místností: sociální zařízení, sprchy
- v průběhu prací, které tam probíhaly, bylo zajištěno MP fungování parkoviště
- zajištění úklidu sociálních prostor, prostor menzy – výuka malých dětí
- dovybavení technických věcí, obě tělocvičny slouží pro soustřeďování odbavených klientů
- zajištěna 24hodinová ostraha prostoru za pomoci MP
- prostory jsou zajištěny po technické stránce: úklid, voda, sociální věci, to vše město zajistilo, 
vnitřní obsah si diriguje ÚK
- v ubytovací části: dvě patra, oprava sanitárních zařízení

PhDr. Ing. Nedvědický: nedostatky – neexistovalo rozhodnutí o zásobení uprchlíků, kteří sem 
přicházejí, jídlem, úkolu jsme se ujali jako město
- tento servis by měla převzít ústecká charita, otázky registrace do zdravotní pojišťovny nejsou 
vyřízeny, nutná návštěva emergenci, kde bude služba zajištěna
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Mgr. Ševcovic: na ZŠ máme připraveno několik desítek míst pro děti z Ukrajiny, k tomuto dni 
nastoupilo 10 dětí do různých ZŠ
- máme připravenou ve spolupráci se školou zřizovanou krajem, speciální a praktickou školou Pod 
Parkem jednu třídu včetně ukrajinsky mluvícího personálu pro nejmenší děti
- s národním pedagogickým institutem dostávají školy metodické materiály, včetně materiálů v 
ukrajinském jazyce
- s UJEP jsme se dohodli, že během dnešního dne pošle seznam ukrajinsky mluvících studentů, 
kteří budou k dispozici pro ZŠ, MŠ
- situaci se snažíme promýšlet i z pohledu dlouhodobého hlediska

pí Kurljuková: službu v krizovém centru jsem si vyzkoušela, připomínka - nedostatek tašek, do 
kterých si lidé dávají jídlo, hygienické potřeby nebo věci

Mgr. Vonka Černá: nutná pomoc s tlumočením (dobrovolná pomoc)
- vzniká sbírkové materiální místo v bývalém TUKANU, o potravinovou stránku se stará Charita 
Ústí nad Labem
- děkuji humanitárním organizacím, Člověk v tísni, Poradna pro integraci

Mgr. Vlach: spousta lidí zde zůstane delší dobu, nutná příprava z pohledu péče
- mnoho lidí je ve věku 65+, město plánuje podporu těchto osob (pečovatelské služby, domovy pro 
seniory)
- děkuji všem neziskovým organizacím
- spolupráce mezi městem a komunitou je nadstandartní a my jsme připraveni pomáhat, jak 
budeme moct

PhDr. Ing. Nedvědický: představení aktivit, které jsou spojeny s touto agresí
- jedná se o akt nevyprovokované a neomluvitelné agrese, při níž umírají nevinní lidé a který 
narušil mír na našem kontinentu
- RM a předpokládám, že i celé ZM jednoznačně odsoudí agresi a vyjádří solidaritu s Ukrajinou a 
jejím lidem
- v rámci rychlé akce navrhujeme ZM vypovědět partnerskou smlouvu s městem Vladimir
- využití peněz z rezervy a jeho přesun na odbor sociální práce
- poskytnutí velkorysého finančního daru od pana Ing. Grafa, MBA ve výši 10 mil. Kč
- návrh na usnesení v předloženém znění

Mgr. Krsek: náš klub podporuje to, co navrhuje vedení města, vypovězení smlouvy o partnerství
- věříme, že se budeme moci ke spolupráci s lidmi ve Vladimiru vrátit, ale možná až v době, kdy 
bude ruská společnost demokratizovaná
- podporujeme poskytnutí finanční částky válečným uprchlíkům
- MP 4. 3. povolala hasiče, aby odstranili ukrajinskou vlajku z pomníku Rudé armády v Městských 
sadech
- jak takovou věc MP vyhodnotila?
- četl jsem, že MP předala tuto věc šetření PČR
- nechápu důvod, proč bylo nutné tuto vlajku odstranit?
- tento pomník je tradičním místem k vyjádření Ústečanů represím ze strany Sovětského svazu
- chci vyzvat, aby RM nechala znovu osadit pomník ukrajinskou vlajkou
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Ing. Bakule: vše, co jste řekl, je pravda
- současná situace, která vyvstala, tak vyžaduje určitá gesta na podporu Ukrajiny
- vy, politici, byste k tomu měli dát nějaký impuls a měli říct, co se v současné době může a co se 
nemůže
- o situaci jsem věděl, policie mě o tom informovala, že tam byli hasiči, vylezli nahoru po žebříku 
a sundali ukrajinskou vlajku

Mgr. Vlach: vyjádření a odsouzení útoku Ruské federace za pomoci sousedního Běloruska
- jako klub podporujeme vypovězení partnerské smlouvy s městem Vladimir
- v rámci meziměstské smlouvy je bod, který mluví o založení vzájemné úcty a svrchovanosti 
států, Rusko touto invazí na Ukrajinu dalo jasný signál, že dohody nerespektuje a demokratické 
principy jsou mu cizí, je to situace, kterou nemůžeme akceptovat
- žádám vás o podpoření tohoto bodu, včetně pomoci na zmírnění dopadů

Mgr. Ševcovic: tento bod bez výhrad podpoříme
- chování a jednání politiků Ruské federace považujeme za zcela nepřijatelné pro celou Evropu, 
pro celý svět

Mgr. Cihlář, PhD.: solidarita je nezbytná

p. Vodseďálek: KSČM odsuzujeme invazi v Rusku - pomník – ctění památek
- podpora souhlasu s poskytnutím peněžité pomoci ve výši 1 mil. Kč a vypovězení partnerské 
smlouvy s městem Vladimir

p. Kolář: náš klub také podporuje kroky vedení města, invazi do suverénního státu ze strany Ruska 
odsuzujeme
- podporuji kroky na pomoc ukrajinskému lidu

Ing. Outlá: řešíme následek, nutné odstranit příčinu
- město zveřejnilo odkaz na ambasádu Ukrajiny a číslo konta
- nevíme, co se stane, žijeme v období, kdy jsme si mysleli, že nám žádný válečný konflikt nehrozí, 
informace ohledně civilní ochrany
- máme síť krytů a je na místě sdělit veřejnosti, jak se v případě jaderného útoku chovat
- tuto informaci osobně postrádám

PhDr. Ing. Nedvědický: požádal jsem HZS, který zodpovídá za kryty bývalé civilní obrany, o 
zpřesnění jejich počtů, protože došlo k celé řadě zrušení a dnes nefungují jako kryty
- HZS doporučil, abychom žádné informace k tomuto nepodávali, protože vzniká velká panika 
mezi občany města
- vydáno doporučení, že za kryt je možné považovat jakýkoli sklep – nouzové opatření

Ing. Outlá: děkuji za tuto informaci

PhDr. Ing. Nedvědický: návrh na usnesení v předloženém znění

Mgr. Krsek: doplnění usnesení o bod 4) schvaluje umístění ukrajinské vlajky na pomník Rudé 
armády v Městských sadech jako připomínku účasti ukrajinských vojáků na osvobození města Ústí 
nad Labem
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MUDr. Madar: reakce na protinávrh, jiný přístup než k předchozím záležitostem
- návrh na projednání na příštím ZM společně s bodem přejmenování ulic

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

Hlasování o usnesení: 1. pro 31, proti 0, zdržel se 1 Návrh byl přijat
Hlasování o protinávrhu Mgr. Krska: 6, 0, 26

Hlasování o původním návrhu: 31, 0, 1

Hlasování o předřazení bodu č. 5: 30, 0, 2

349/27Z/22
Postoj města k válečnému konfliktu na Ukrajině

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1) vypovězení smlouvy o partnerství mezi městem Ústí nad Labem a partnerským městem 
Vladimir, uzavřené dne 23. 6. 2006.

2) poskytnutí částky ve výši 1.000.000,- Kč na pomoc válečným uprchlíkům

3) rozpočtové opatření finančního odboru a odboru sociálních služeb ve výši 1 000 tis. Kč 
takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 1 000 tis. Kč v položce 
Finanční rezerva
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSS o částku 1 000 tis. Kč v položce 
Oblast sociálních služeb - Pomoc Ukrajině

4. Majetkoprávní vypořádání v rámci stavby "I/62 OK Krásné Březno" 
Původní číslo materiálu: 5

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

Ing. Tošovský: předkládám ZM záměr prodeje částí pozemků v Krásném Březně
- připraveny finance ze státu a ŘSD je připraveno v tomto městě utratit několik desítek milionů 
korun
- poprosím pana Vacka o zodpovězení otázek, které zde byly podány

Ing. Vacek: máme připraveny peníze, soutěž na zhotovitele probíhá, zajištěno stavební povolení, 
tuto stavbu jsme komunikovali s městem
- došlo k úpravám dle požadavku města – zohledněno v projektu, zlepšení pohybu chodců a 
cyklistů
- poslední, co nám zbývá, abychom mohli uvolnit místo zhotoviteli, je získání pozemků, které jsou 
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v majetku města, MO Neštěmice
- věřím, že realizace bude pro město prospěšná, lokální zlepšení dopravní situace

p. Blažej: po minulém ZM jsem byl požádán panem primátorem, abych jednal s Ing. Dařílkem a 
abychom formulovali vůli ZM
- dříve byly různorodé názory, v tuto chvíli nikdo ze ZM nevyjadřuje názor, že by tam kruhový 
objezd neměl stát
- samotné napojení ulice Karolíny Světlé považuji za nežádoucí
- hlavní problém je, napojení pozemků, kde má stát obchodní centrum
- jakmile to napojíme na hlavní tah, tak místnímu území to vůbec nic nepřinese
- názor zastupitelů: aby nebyla větev A
- pokud by k předání pozemku nedošlo, jde o severní malou část, nemusela by být tak náročná

Bc. Tomková: důvodem mého minulého nehlasování byla bezpečnost
- s panem Dařílkem jsme se domluvili, že na úseku ulic Opletalova směr centrum a zpět budou 
umístěna dvě měřící zařízení, protože více než třetina lidí, tam jezdí rychlostí větší než 70 km/h

Ing. Vacek: ohledně napojení, napojení tam je, všechny stavby, které realizujeme, musíme zajistit i 
případnou náhradu škody
- napojení nahrazujeme na Karolínu Světlou
- možnost vzniku problémů v případě změn v projektu
- dopady do celkového procesu – změna povolení, změna PD
- do procesu nenastoupíme dříve, než budeme mít schváleno, že náhrada škody, která vzniká, musí 
být posvěcena, že náhrada škody nebude

p. Blažej: výrazně se mění charakter napojení
- napojení tam je, ale nemá tranzitní účel

Ing. Tošovský: návrh na usnesení v předloženém znění

p. Blažej: protinávrh: 1) neschvaluje prodej a 2) ukládá náměstku Ing. Tošovského jednat o 
odstranění větve A z Okružní křižovatky I 62

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

Hlasování o usnesení: 1. pro 24, proti 0, zdržel se 8 Návrh byl přijat
Hlasování o protinávrhu pana Blažeje: 7, 1, 24

Hlasování o původním návrhu: 24, 0, 8

350/27Z/22
Majetkoprávní vypořádání v rámci stavby "I/62 OK Krásné Březno" 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
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1. prodej
a) části pozemku p.č. 1167/1, označené geometrickým plánem č. 1809-97-2020 jako p.p.č. 
1167/40 o výměře 127 m2
b) části pozemku p.č. 1167/1, označené geometrickým plánem č. 1809-97-2020 jako p.p.č. 
1167/41 o výměře 231 m2
c) části pozemku p.č. 1167/16 a p.č. 1167/22, označené geometrickým plánem č. 
1809-97-2020 jako p.p.č. 1167/16 o výměře 110 m2,
vše v k.ú. Krásné Březno, dotčených trvalým záborem stavby "I/62 OK Krásné Březno", 
společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, po uplynutí zákonné lhůty 
zveřejnění záměru, za cenu dle znaleckého posudku č. 5609-099/21 ze dne 22.7.2021 ve 
výši 86.368,-Kč.

5. Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. - stanovy společnosti
Původní číslo materiálu: 2

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

PhDr. Ing. Nedvědický: uvedení souladu v počtu členů DR se zákonem, protože počet členů DR 
musí být dělitelný třemi
- návrh na usnesení v předloženém znění

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

Hlasování o usnesení: 1. pro 24, proti 0, zdržel se 9 Návrh byl přijat

351/27Z/22
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. - stanovy společnosti

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

v souladu s ustanovením §84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

1. Stanovy akciové společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 2022

6. Poskytnutí individuální dotace v oblasti kultury 2022
Původní číslo materiálu: 3

Předkládá: Mgr. Tomáš Vlach, náměstek primátora 
Diskuse proběhla.

Mgr. Vlach: předkládám žádost CRAZY Production, s.r.o. na částečnou úhradu nákladů spojených 
s akcí „12. Ples Severočeských patriotů“
- tento materiál byl doplněn o tisk, který máte na stole
- tento tisk zapracovává doporučení rady zastupitelstvu, která doporučuje schválit dotaci ve výši 
200 tis. Kč
- veškeré informace včetně záznamu o jednání Kulturní komise jsou v DZ
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- tento materiál budu předkládat v upraveném znění

Mgr. Krsek: spojil jsem se se členy Kulturní komise ohledně jejich hlasování
- přimělo velkou část hlasovaných se zdržet – důvodem byla nedostatečně vypracovaná žádost 
pořadatele tohoto plesu, který nedodal jasné podklady
- plesy by se měly podporovat, jeden ze způsobu společenského vyžití
- tento ples by si určitě nějakou podporu zasloužil, ale ne v takové výši, ani radou navrhovaných 
200 tis. Kč
- odkud se vezmou finance: je zde návrh, že z 200 tis. Kč bude 150 tis. Kč převedeno z rozpočtově 
vyčleněné částky, 150 tis. Kč na akci Maker faire, což byla akce, která se měla uskutečnit už v 
loňském roce, akce, která podporuje aktuální a restrukturalizační formu kreativního průmyslu
- na tuto akci jsem žádal schválit 150 tis. Kč
- kolega L. Konečný chtěl pro tuto akci uvolnit pouze 50 tis. Kč
- organizátor se rozhodl ples neuspořádat, muselo by dojít k uvolnění částky
- plánuje ročník na příští rok, doufejme, že se podaří prosadit podporu tohoto festivalu
- k tomuto bodu budu předkládat protinávrh: podpora ve výši 100 tis. Kč

PhDr. Hladík, CSc.: napsáno, že se akce neuskuteční, tak proč se tedy financuje?
- hvězdné obsazení kapel, nestačila by místní kapela, která by nebyla tak drahá?

MUDr. Madar: náš klub podpoří částku ve výši 200 tis. Kč
- jedná se o mimořádnou dotaci a akce proběhne 11. 3.
- je zde ještě jedna žádost na akci, která proběhne 20. 3., která je sice sportovní, je to od All stars 
games, klasická akce, která zde byla již tři roky – proč zde ta žádost není zařazená na ZM?
- organizátor neví, jestli dostane podporu města

Mgr. Čmejlová: momentálně probíhá formální kontrola žádostí, bodové hodnocení sportovní 
komise, poté prochází RM a pak jdou k vám

Mgr. Vlach: akce, to, že se neuskuteční Maker faire, tak je důvod, proč bychom doporučili tuto 
částku využít na podporu v rámci kategorie kultura, je na zastupitelích, v jaké výši se většinově 
přikloní
- rada jednohlasně podpořila doporučení schválit výši 200 tis. Kč

Mgr. Krsek: akce Maker faire byla dimenzovaná pro dva až tři tisíce návštěvníků
- nevím, kolik se očekává hostů na plese, předpokládám, že to budou stovky
- výnosnost městské dotace
- budu navrhovat částku ve výši 100 tis. Kč
- doporučení vytvořit na plese sbírku pro podporu Ukrajiny

PhDr. Ing. Nedvědický: informace od pořadatele plesu, který chce zorganizovat charitativní sbírku, 
která by byla představena na plese

L. Konečný: přijde mi nehorázné, porovnávat tyto dně akce, ples Patriotů je reprezentativní akce a 
ta druhá akce je zde poprvé
- mělo by to jít postupně, investujme něco, a pokud uvidíme odezvu, tak pak něco víc žádejme

občan Hrubý: byl bych rád, abyste věděli, že my do Allstaru, který zmínil MUDr. Madar, půjdeme, 
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chceme prezentovat město na úrovni
- jsme si jistí, že akce bude celorepubliková, bude přenášena televizí Nova sport
- doufám, že na dalším ZM bude žádost Asociace ligových klubů
- doufám, že peníze od vás dostaneme zpětně, tímto vás na tuto akci zvu, bude se konat 20. 3. od 
16 hodin

Mgr. Vlach: návrh na usnesení v upraveném znění: 200 tis. Kč

Mgr. Krsek: protinávrh: částku 200 tis. Kč vyměnit za částku 100 tis. Kč

Občané v tomto bodě svá stanoviska vyjádřili.

občané svá stanoviska vyjádřili viz diskuze výše 

Hlasování o usnesení: 1. pro 22, proti 0, zdržel se 11 Návrh byl přijat
Hlasování o protinávrhu Mgr. Krska: 10, 0, 23

Hlasování o upraveném návrhu Mgr. Vlacha: 22, 0, 11

352/27Z/22
Poskytnutí individuální dotace v oblasti kultury 2022

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. poskytnutí individuální dotace z rozpočtu roku 2022 Odboru školství, kultury a sportu 
určeného na oblast kultury a následné uzavření smlouvy se společností CRAZY Production, 
s. r. o. (IČ 28363086) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí "12. Ples 
Severočeských patriotů" ve výši 200 000 Kč

2. zněním smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury v roce 2022 - 
dotace poskytovaná mimo dotační program dle přílohy tohoto usnesení

7. Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021-2027 
(koncepční část – předfinální verze)
Původní číslo materiálu: 4

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

Ing. Tošovský: jedná se o informativní materiál, je úmyslně předkládán před schvalovacím 
procesem koncepční části tak, aby byli zastupitelé průběžně informováni o stavu prací, mohli se 
seznámit s dosavadními návrhy s návrhem nastavení kompetencí
- chci upozornit, že tímto způsobem je možné vypořádat reálně i případné připomínky a komentáře
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

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

353/27Z/22
Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 
2021-2027 (koncepční část – předfinální verze)

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. stav přípravy koncepční části Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace 
pro programové období 2021-2027,
2. návrh implementace nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové 
období 2021-2027 vč. návrhu na rozdělení kompetencí ve schvalovacích procesech.

8. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Ústí nad Labem od ÚZSVM
Původní číslo materiálu: 6

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

Ing. Tošovský: předkládán návrh na bezúplatné nabytí tří pozemků od ÚZSVM
- jedná se o pozemky 6 m2, 31m2, 28 m2
- pozemky jsou pod místními komunikacemi, pod chodníky
- MK i RM jednomyslně návrh odsouhlasily
- návrh na usnesení v předloženém znění

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

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

354/27Z/22
Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Ústí nad Labem od ÚZSVM

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. bezúplatné nabytí pozemků
a) p. č. 3419/16 o výměře 6 m2, ost. plocha – jiná plocha,
b) p. č. 3419/18 o výměře 31 m2, ost. plocha – ost. komunikace,
c) p. č. 3419/19 o výměře 28 m2, ost. plocha – ost. komunikace,
vše v k. ú. Ústí nad Labem, do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem od České 
republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 697 97 111
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2. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 
17/U/Zi/2021 dle bodu A)1.

9. Vydržení části pozemku p. č. 22/1 v k. ú. Brná nad Labem
Původní číslo materiálu: 7

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

Ing. Tošovský: tento materiál navrhujeme neschválit
- názor PO, tam je řečeno, že parcela č. 22/1 dle katastru nemovitostí celistvá ve vlastnictví 
statutárního města Ústí nad Labem, tento údaj vylučuje dobrou víru pisatele o vydržení

Mgr. Krsek: proběhlo nějaké jednání o vydržení ve smyslu koupě toho pozemku?
- pozemek je jako cesta naprosto nevyužitelný, pro město je pozemek nezbytný

Ing. Dařílek: čekáme na rozhodnutí ZM o vydržení, poté předpokládám, že budeme jednat o 
případném odkoupení
- nutné rozhodnutí ZM ohledně vydržení

p. Křivan: vydržení mi připadá jako špatné řešení, ale pokračoval bych v jednání s majitelem 
pozemku
- navrhuji doplnění do usnesení ukládací úkol Ing. Tošovskému, aby pokračoval v jednání a 
pozemek se snažil prodat

p. Anýž: také bych podporoval tuto verzi, odprodej bych velice doporučoval

Ing. Tošovský: nebráním se tomu, pokud to bude ukládací část, tak se k tomu připojím

p. Křivan: protinávrh: ZM neschvaluje vydržení vlastnického práva v části pozemku p. č. 22/1 o 
výměře cca 90 m2 v k. ú. Brná nad Labem, panem Jaroslavem Kroutilem, xxxxx
- ukládá náměstku Ing. Tošovskému jednat o prodeji zmíněného území

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

Hlasování o usnesení: 1. pro 30, proti 0, zdržel se 2 Návrh byl přijat
Hlasování o usnesení v upraveném znění: 30, 0, 2

355/27Z/22
Vydržení části pozemku p. č. 22/1 v k. ú. Brná nad Labem

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
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1. vydržení vlastnického práva k části pozemku p. č. 22/1 o výměře cca 90 m2 v k. ú. Brná 
nad Labem, panem Jaroslavem Kroutilem, bytem 
************************************* 

B) ukládá
  

Pavlovi Tošovskému, náměstkovi primátora

a) jednat o prodeji předmětné části pozemku

 Termín: 31. 12. 2022

10. Prodej části pozemku p. č. 181/1 a odkoupení částí pozemků za účelem majetkoprávního 
vypořádání OK Petrovická, vše v k. ú. Božtěšice
Původní číslo materiálu: 8

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

Ing. Tošovský: bod je složený ze dvou bodů, které byly po sobě čtrnáct dní přijímány na RM
- týkají se stejné osoby, tak jsme udělali jeden materiál
- první část se týká prodeje části pozemku 181/1
- 1 m2/2 tis. Kč, narovnání majetkoprávních vztahů, které vznikly po digitalizaci
- druhá část usnesení je v rámci majetkoprávního vypořádání OK Petrovická – majitel byl požádán 
o prodej čtyř pozemků
- tato transakce by měla proběhnout za 10 tis. Kč
- 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
15:45 – odchod PhDr. Ing. Petra Nedvědického, náhradník za pana 
primátora Ing. Pavel Tošovský, který pokračoval ve vedení schůze ZM 

356/27Z/22
Prodej části pozemku p. č. 181/1 a odkoupení částí pozemků za účelem 
majetkoprávního vypořádání OK Petrovická, vše v k. ú. Božtěšice

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. prodej části pozemku p. č. 181/1 o výměře cca 1 m2 v k. ú. Božtěšice panu Josefu 
Rohoušovi, bytem **********************************, vlastníkovi pozemku p. č. 
178, vše v k. ú. Božtěšice za těchto podmínek:
a) kupní cena ve výši 2.000,- Kč/m2
b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy
c) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem
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2. odkoupení částí pozemků
a) p. č. 329/2 o výměře 14 m2 označené dle GP č. 505-370/2011 jako pozemek p. č. 329/46,
b) p. č. 329/2 o výměře 1 m2 označené dle GP č. 505-370/2011 jako pozemek p. č. 329/47,
c) p. č. 331 o výměře 1 m2 označené dle GP č. 505-370/2011 jako pozemek p. č. 331/2,
d) p. č. 331 o výměře 1 m2 označené dle GP č. 505-370/2011 jako pozemek p. č. 331/3,
vše v k. ú. Božtěšice, za celkovou kupní cenu ve výši 10.000,- Kč od pana Josefa Rohouše, 
bytem **********************************, do vlastnictví statutárního města Ústí 
nad Labem

11. Poskytnutí dotací v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v roce 
2022 "Tradiční kolektivní a individuální sporty"
Původní číslo materiálu: 9

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

Mgr. Ševcovic: v rámci dotačního programu pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 
2022, tento dotační program byl schválen dne 15. 12. 2021 příslušným usnesením RM
- žádosti v této kategorii byly podány v řádném termínu a prošly formální kontrolou
- vzhledem k situaci, kdy ZM schválilo rozpočtové provizorium na období leden až březen 2022, je 
v tomto materiálu počítáno s 50% dotací u dotační podkategorie tradiční olympijské sporty 
reprezentující město Ústí nad Labem: hokej, fotbal, volejbal, basketbal, florbal
- 16. 2. 2022 komise sportu a volnočasových aktivit projednala žádosti a doporučila nejdříve RM, 
kde tyto žádosti byly projednány a schváleny a následně ZM doporučeno je schválit

MUDr. Madar: jsem rád, že je zde tento materiál, že se podařilo do rozpočtu dostat peníze na jen o 
trochu nižší úrovni, než byly v minulých letech a že pokračujeme v koncepci, kterou jsme zde 
všichni zastupitelé schválili před třemi nebo čtyřmi lety
- prosím o podporu – nutné vrátit zpět děti
- většina klubů si dnes bohužel musela půjčit peníze, tato částka jim určitě pomůže a zachrání je
- rozdíl mezi schváleným dotačním titulem a částkou, kterou schvalujeme v rámci rozpočtu, rozdíl 
je 2 510 tis. Kč
- chtěl bych ústní garanci, tak jak bylo slíbeno, že navýšení této částky bude projednáno na 
nejbližší RM
- byl bych rád, kdyby se ta částka dorovnala, a klubům jsme dali to, co jsme jim slíbili

Mgr. Ševcovic: tímto veřejně slibuji, že takto bude předloženo RM, navýšení o tu částku, kterou 
jste zmínil
- ani na chvíli jsem nepochyboval, že 7. 3. tento materiál bude v ZM
- pokud bude tento materiál dnes schválen, tímto bych vás chtěl požádat o podporu
- předpokládám, že v průběhu příštího týdne by měly kluby obdržet peníze na své účty
- 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

357/27Z/22
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Poskytnutí dotací v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem 
v roce 2022 "Tradiční kolektivní a individuální sporty"

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2022 Odboru školství, kultury a sportu, 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 smlouvy 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 20 let“ ve výši 2.059.000,- 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 2022" ve výši 2.199.500,- 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 20 let“ ve výši 2.387.000,- 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 2022" ve výši 2.667.500,- 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 20 let“ ve výši 1.029.500,- 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 2022" ve výši 1.556.000,- 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 20 let“ ve výši 1.100.000,- 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 
subjektu za rok 2022" ve výši 1.556.000,- Kč
ch) 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 20 let“ ve výši 608.500,- Kč
i) Florbal Ústí, z. s. (IČ 01495615) na částečnou úhradu nákladů spojených s účelem 
poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních sportů - částečná 
úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 
2022" ve výši 444.500,- Kč

2. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2022 Odboru školství, kultury a sportu, určených na 
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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 smlouvy 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 2022" ve výši 235.000,- 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 2022" ve výši 235.000,- Kč

3. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2022 Odboru školství, kultury a sportu, 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 smlouvy 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 2022" ve výši 140.000,- 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 2022" ve výši 70.000,- 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 
2022" ve výši 70.000,- Kč

4. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2022 Odboru školství, kultury a sportu, určených na 
oblast sportu „Tradiční kolektivní a individuální sporty - individuální juniorské sporty" a 
následné uzavření smlouvy 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 2022" ve výši 120.000,- 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 - 
práce s mládeží do 20 let" ve výši 150.000,- 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 - práce s mládeží do 20 let" 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 20 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.
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12. Pověření Finančního výboru ZM
Původní číslo materiálu: 10

Předkládá: Pavel Vodseďálek
Diskuse proběhla.

p. Vodseďálek: žádám o pověření finančního výboru, po provedení plánované kontroly
- všechny kontroly, které byly zatím provedeny ve finančním výboru, jsou zveřejněny na našich 
webových stránkách
- návrh na usnesení v předloženém znění

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

Hlasování o usnesení: 1. pro 29, proti 0, zdržel se 2 Návrh byl přijat

358/27Z/22
Pověření Finančního výboru ZM

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání

A) pověřuje
  

1. Finanční výbor Zastupitelstva města Ústí nad Labem provedením kontroly hospodaření u 
organizace Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace 

13. Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na p. p. č. 94/2 v k. ú. Vaňov
Původní číslo materiálu: 11

Předkládá: Ing. Eva Fialová
Diskuse proběhla.

Ing. Fialová: žádost o změnu ÚP ve Vaňově, kde majitel koupil pozemek v roce 2001 jako stavební 
parcelu, ale po znalosti sesuvného území v té dané oblasti, byl v roce 2011 přehodnocen pozemek 
jako soukromá zeleň a majitel žádá opět o převod na rodinnou výstavbu
- jedná se o sesuvnou oblast, doporučuji tuto žádost přehodnotit v novém ÚP
- navrhuji tuto žádost zamítnout
- návrh na usnesení v předloženém znění

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

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

359/27Z/22
Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na p. p. č. 94/2 v k. 
ú. Vaňov

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
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návrh pana Pavla Kudy na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na p. p. č. 94/2 
v k. ú. Vaňov.

14. Diskuse a podněty občanů města Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 13
Diskuse neproběhla.

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

15. Různé
Původní číslo materiálu: 14
Diskuse proběhla.

Ing. Nechybová: chtěla bych apelovat na kluby, které delegovaly své zástupce do kontrolního 
výboru, aby zjednaly nápravu, promluvily se svými nominanty, kteří jsou zvoleni a kteří nám na 
jednání kontrolního výboru opakovaně nedocházejí
- dochází k tomu, že jsme rádi, že jsme usnášeníschopní
- naposledy byl zúčastněn pouze pan Anýž, pan Blažej, paní Hubáčková, pan Janeček, tito 
pravidelně docházejí
- docházka je zveřejněna na webových stránkách města pod kontrolním výborem

PhDr. Hladík, CSc.: pravidelný report emisní povolenky – stále platí, že její zrušení by přineslo 
zlevnění centralizovaného tepla a elektřiny
- současná situace s plynem ukazuje na zdražování, je nutné přehodnotit konec uhlí
- do příštího ZM připravím odpovídající materiál
- máme tuzemský zdroj bez závislosti na dovozu, velice levný, výhodný, funkční
- jako ZM bychom měli vytvořit nějakou iniciativu vzhledem k vládě

Mgr. Krsek: těžba uhlí a jeho spalování nám zde ničí životní prostředí posledních 100 let a jeho 
ukončení používání je pro tento region obrovská naděje na to, aby nastoupila cesta zdravějšího 
životního prostředí
- nová cesta ke zlepšení kvality života v našem regionu

PhDr. Hladík, CSc.: zdroj, který je potřeba ze strategického důvodu nadále využívat a je to českém 
národním zájmu, být nezávislý na zahraničí
Mgr. Krsek: stačí se podívat do okolí, krajina Ústeckého kraje o tom mluví jednoznačně
- zdravotní stav populace v našem regionu, respirační onemocnění

p. Křivan: proběhl soud o Mariánský most – dovolání, odvolání
- žádám Ing. Tošovského, jestli bychom mohli dostat na příštím ZM materiál o stavu současných 
otevřených soudních sporech ohledně Mariánského mostu

Ing. Nechybová: je zde platné usnesení ZM z roku 2015 nebo 2016, kdy ZM nikdy nerevokovalo 
úkol daný vedením města informovat zastupitele o probíhajících soudních sporech a to pravidelně
- zasloužíme si, abychom alespoň jedenkrát v roce tuto informaci dostali
- k tomuto usnesení bylo i přidáno, že chceme být informováni o případných korekcích
- prosím dodat tyto informace na příští ZM
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p. Vodseďálek: to, o co tu dnes žádáte, projednáváme na finančním výboru každé dva měsíce za 
účasti vedoucí právního odboru, která nám dává celkové přehledy, takže by bylo dobré, aby vám 
členové finančního výboru tyto informace předávali

p. Loskot: dotaz na Ing. Bakuleho, týká se to vzniku černého vrakoviště v Žižkově ulici
- MP má nahlášené autovraky v Žižkově ulici již několik týdnů, vraky tam jsou stále, tak se chci 
zeptat, co s tím MP hodlá dělat?

Ing. Dařílek: odpovím za Ing. Bakuleho
- v Žižkově ulici jsou opravdu autovraky, MP k tomu udělala úřední záznam a ohledání a tento 
úřední záznam včetně ohledání byl odvezen na vlastníka komunikace – Správa a údržba silnic se 
sídlem v Trmicích a oni jsou tím, kdo musí provést další kroky, coby vlastník té komunikace, 
město v tom nemá žádné právní možnosti
- musí být dodrženy právní postupy, prvotní krok je na vlastníkovi

Ing. Bakule: včera jsem byl v Žižkově ulici, kromě autovraků nám přibyly na městské
komunikaci další tři autovraky směrem k myší díře
- ty, co jsou na Žižkově ulici, už v současné době za tu dobu co tam stojí, vytvářejí překážku 
silničního provozu hlavně ve vztahu k účastníkům a to jsou chodci
- dnes jsem na místo poslal strážníky, aby vše přeměřili
- pokud nebude na chodníku 120 cm jako průchozí, tak rozhodneme o tom, že je to překážka 
silničního provozu a budeme to předávat správě údržbě silnic do Trmic

Mgr. Krsek: chci podpořit tuto připomínku
- je to systémová snaha zbavovat se nejen vlastních vraků, ale i autodílů, které se nesmí ve 
sběrných dvorech zdarma vykupovat
- bylo by na místě vést nějaké šetření ve vztahu k původcům aut, zdrojem je nejspíš jeden pachatel

Ing. Dařílek: kroky činíme ty, které můžeme
- dali jsme podmět na KÚ na životní prostředí, poněvadž jedno z těch vozidel má evidentně 
ukončený protokol o likvidaci, to znamená, likvidace neproběhla, dali jsme KÚ podnět, aby jednali 
ve smyslu svých pravomocí s likvidátorem odpadů, proč je možné najít takovéto vozidlo, když 
mělo být ekologicky zlikvidováno, ale to nám stále nedává tu pravomoc vozidlo z té komunikace 
odstranit

p. Křivan: dotaz na Ing. Bakuleho, jestli není někde poblíž umístěna kamera nebo jestli nezkoušela 
policie vyšetřit, kdo tam ta auta nechává?
Ing. Bakule: v této lokalitě kamerový systém nemáme
- vlastníka vozidla, který nemá SPZ, dohledáte podle vin kódu
- ne všechna auta mají dnes vin kódy na viditelném místě

Občané v tomto bodě svá stanoviska vyjádřili.

občané svá stanoviska vyjádřili viz diskuze výše 

Ověřovatelé zápisu:
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Mgr. David Cihlář Ph.D.

Karel Karika, místostarosta

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
RP - rozpočtové provizorium 
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