
Z á p i s

z 85. jednání Rady města Ústí nad Labem,
dne 4. 8. 2021

Omluveni: PhDr. Ing. Petr Nedvědický
Mgr. Tomáš Vlach
Mgr. Michal Ševcovic
Mgr. Martin Krsek

Ověřovatelé zápisu: Ing. Eva Outlá, náměstkyně 
primátora 

Ing. Pavel Tošovský, náměstek 
primátora 

Zapisovatelé: Kateřina Nedvídková, KP
Zahájení

Jednání zahájila a řídila náměstkyně primátora Ing. Eva Outlá.

Schválení programu

Ing. Eva Outlá, náměstkyně primátora předložila členům Rady ke schválení program 85. schůze 
Rady.

Diskuse neproběhla .

         

         

Schválený program:

1. Změna účelu schválené dotace pro MO Střekov na kulturní aktivity

2. Rozpočtové opatření FO a KP vyčlenění finančních prostředků na poskytnutí peněžitého 
daru 

3. Výpůjčka Městské sady 

Hlasování: 1 pro 5, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1. Změna účelu schválené dotace pro MO Střekov na kulturní aktivity
Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 

Diskuse proběhla.

Ing. Jakubec: materiál navazující na usnesení, které bylo přijato v květnu – poskytnutí dotací MO
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- MO Střekov nemohl realizovat akci z důvodu pandemie, žádá o změnu účelu poskytnuté dotace
- předložen návrh na schválení změny účelu poskytnuté neinvestiční dotace pro MO Střekov ve 
výši 120 tis. Kč z neinvestiční akce „Otevírání řeky“ na neinvestiční kulturní akci „Loučení s 
létem“
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2008/85R/21
Změna účelu schválené dotace pro MO Střekov na kulturní aktivity

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. změnu účelu poskytnuté neinvestiční dotace pro MO Střekov ve výši 120 tis. Kč z 
neinvestiční akce „Otevírání řeky“ na neinvestiční kulturní akci „Loučení s létem“

2. Rozpočtové opatření FO a KP vyčlenění finančních prostředků na poskytnutí peněžitého 
daru 

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 
Diskuse proběhla.

Ing. Jakubec: materiál navazuje na usnesení z 12. 7. 2021 - schválení daru ve výši 20 tis. Kč, bylo 
v kompetenci RM
- částka nad 20 tis. Kč musí být schválena ZM
- vedení města rozhodlo navrhnout RM a ZM poskytnout pozůstalým dětem peněžitý dar v úhrnné 
výši 120 tis. Kč – pro tento účel se navrhuje o tuto částku navýšit rozpočet odboru kanceláře 
primátora dle návrhu usnesení
Ing. Outlá: schválení poskytnutí tohoto daru ve výši 100 tis. Kč bude předloženo 18. 8. 2021 na 
mimořádném ZM
Ing. Jakubec: návrh na usnesení v předloženém znění

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

2009/85R/21
Rozpočtové opatření FO a KP vyčlenění finančních prostředků na poskytnutí 
peněžitého daru 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
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1. rozpočtové opatření finančního odboru a kanceláře primátora v celkové výši 120 tis. Kč 
takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 120 tis. Kč v položce 
Finanční rezerva
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KP o celkovou částku 120 tis. Kč v 
položce Provozní výdaje (na poskytnutí peněžitého daru pozůstalým dětem po smrtelném 
úrazu jejich rodičů Martinu Bohušovi a Gabriele Válové)

3. Výpůjčka Městské sady 
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Diskuse proběhla.

Ing. Hlávka: jedná se o standardní smlouvu o výpůjčce v prostranství v Městských sadech, na akci 
pořádanou společností Dream PRO, s.r.o.
Ing. Outlá: tato smlouva o výpůjčce mi byla v zástupu za pana primátora předložena k podpisu
- nebylo předloženo generální pověření, že může podepisovat tento dokument pan primátor
- výpůjčky má oprávnění podepisovat Ing. Dařílek?
Ing. Hlávka: ano, pověření má Ing. Dařílek, v době jeho nepřítomnosti podepisuje pan primátor, já 
pověření nemám
Ing. Outlá: v případě nepřítomnosti Ing. Dařílka, podepisuje primátor se souhlasem RM
- nutné kolektivní rozhodnutí RM
Ing. Hlávka: návrh na usnesení v předloženém znění

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

2010/85R/21
Výpůjčka Městské sady 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemků p.č. 721/1 a p.č. 742/1 v k. ú. Ústí nad 
Labem (Městské sady) v rozsahu 2 768 m2 se společností Dream PRO, s.r.o., Holečkova 
789/49, 150 00 Praha, která je přílohou tohoto usnesení

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Eva Outlá, náměstkyně primátora 

Ing. Pavel Tošovský, náměstek primátora 
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Ing. Eva Outlá
náměstkyně primátora

Seznam použitých zkratek:

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