
ÚřaD mĚsTsKÉHO OBVODU ÚsT í  NaD LaBEm-mĚsTO

Č. 1 • březen • 2009

Úvodní slovo starosty 2

Rozpočet městského obvodu 

Ústí n. L. – město na rok 2009 3

Oznámení občanům 5

Dětská hřiště  5

Blahopřejeme 6

Vánoční sbírka 6

Poškozené sochy, pomníky a kašny 7

Nalezli či ztratili jste klíče, peněženku, tašku? 7

CzechPOINT 8



2 březen > 2009

Vážení spoluobčané,

nejprve bych Vás chtěl v novém 
roce pozdravit a popřát Vám ještě 
jednou vše nejlepší.

Při přípravě rozpočtu na rok 2009 
jsme také, mimo jiné v rámci 
úsporných opatření, zvažovali zda 
budeme náš Radniční hlasatel 
vydávat i v roce 2009. Těší mě, že 
rozhodnutí bylo kladné a že Vám 
opět budeme jeho prostřednic-
tvím předávat aktuální informace 
o našem městském obvodu Ústí 
n. L. – město. Radniční hlasatel 
bude vycházet jako čtvrtletník.
Dne 17. února 2009 se uskutečni-
lo XIII. zasedání Zastupitelstva 
městského obvodu a byl schválený 
rozpočet na rok 2009. 
Jak jistě víte z  denního tisku, začí-
nali jsme letošní rok opět v režimu 
rozpočtového provizoria. Tentokráte 
to bylo způsobeno tím, že rozpočet 
Města byl schválenZastupitelstvem 
města dne 18. 12. 2008 a nejbližší 
následné jednání Zastupitelsva MO 
ÚL – město bylo určeno až na 
17. 2. 2009. Schválení rozpočtu 
Města je pro nás důležité zejména 
proto, že jsou v něm schvalovány 
finanční prostředky pro městské 
obvody.
Rozpočet, který jsem předložil 

našemu zastupitelstvu dne 17. 2., 
je rozpočtem schodkovým, vzhle-
dem k tomu, že příjmy běžného 
roku jsou nižší než výdaje běžné-
ho roku. Můžeme si to ale podle 
příslušného zákona dovolit, pro-
tože schodek jsme schopni uhra-
dit vlastními finančními prostřed-
ky z minulých let (zákon č. 250/2000 
Sb., §4, odst. (5), bod a)).
Rozpočet je zpracován tak, aby byl 
srozumitelný nejen zastupitelům 
MO Ústí n. L. – město, ale i obča-
nům městského obvodu.
Ty z Vás, kteří by se chtěli s celým 
rozpočtem seznámit, rádi přivítáme 
na ÚMO ÚL – město, kde u vedoucí 
ekonomického odboru obdržíte veš-
keré informace. Celý rozpočet je také 
zveřejněn na WEB stránkách MO ÚL 
– město (adresa: www.ul-mesto.cz, 
kliknout na Úřední deska). 
Světová finanční krize se projevila 
i do našeho rozpočtu snížením 
objemu dotací. I přes silně omeze-
né finanční zdroje bude činnost 
Úřadu MO zajištěna v  potřebném 
rozsahu a také v investiční části 
rozpočtu budeme pokračovat 
v  rekonstrukcích a opravách chod-
níků, které máme v naší správě. 
Předpokládáme vybudovat další 
nová parkovací místa v lokalitách 
Vašeho bydlení a vylepšíme někte-
rá dětská hřiště. Větším zásahem 

do rozpočtu bude rekonstrukce 
ústředního topení a rozvodů vody 
v objektu Churchillova č. 4, které je 
v havarijním stavu a bez možnosti 
jakékoliv regulace. Jak víte, v tomto 
objektu pořádáme svatební obřady 
a je zde i Základní umělecká škola, 
kde se Vaše děti učí nejen hrát 
na různé hudební nástroje, ale i zpí-
vat, malovat a tančit. 
Z iniciativy pana primátora bylo 
na společném jednání rozhodnu-
to, že bude vyhodnocen stav stro-
mů v majetku města, s cílem snížit 
na co nejmenší míru riziko ohrože-
ní zdraví a života obyvatel. V našem 
MO se jedná cca o 48 000 stromů, 
a proto bych Vás chtěl požádat 
o spolupráci v tom smyslu, že nás 
upozorníte na, podle Vás, nebez-
pečné stromy, které ve svém okolí 
nebo na procházkách uvidíte. 
Vážení spoluobčané, tady jsem 
chtěl se svým dnešním Slovem 
končit, ale skutečnosti, se kterými 
jsem právě seznámen, mě nutí 
ještě přidat apel na Vás všechny. 
Co se stalo? Nic nového, jen nám 
vandalové v Palachově ulici zlomi-
li již šestou lípu a polámali větve 
na dalších lípách a v Božtěšicích 
zdemolovali opravenou kapličku. 
Je mi líto každé poničené zeleně, 
ale u lípy mě to bolí nejvíce. 
Od školních let mám k lípám sil-
nější vztah. Tak jako javor patří 
ke Kanadě, patří lípa k nám 
Čechům. Lípa je svázána s naší 
historií. O lípách se dočtete 
ve Starých pověstech českých, 
v Jiráskových románech a zmínku 
o nich najdete v libretu Smetanovy 
opery. 
Nevím, jak moc se naše děti učí 
o naší historii, kolik z nich si o ní 
něco čte, že nemají k tomuto stro-
mu odpovídající úctu a dokáží jej 
zničit. 
Jsem rád, že lípa patří mezi druh 
stromů, který se do městské zástav-
by hodí a že ji proto můžeme vysa-
zovat. 
Žádám Vás proto a prosím o pomoc 
a spolupráci, nebuďte lhostejní 
k našemu městu, využívejte linku 
městské policie č. 156 a volejte, 
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Rozpočet městského obvodu
Ústí n. L. – město na rok 2009 

Na XIII. zasedání Zastupitelstva 
městského obvodu dne 17. února 
2009 byl schválen rozpočet 
Městského obvodu Ústí n. L. – 
město na rok 2009, který je 
základním materiálem pro hos-
podaření městského obvodu 
v rozpočtovém roce 2009. Byl 
zpracován v souladu se zákonem 
č. 128/2000 Sb., o obcích, záko-
nem č. 250/2000 Sb., o rozpoč-
tových pravidlech územních roz-
počtů a rozpočtem města Ústí 
nad Labem pro rok 2009.

Rozpočet byl schválen jako schod-
kový (příjmy 80 586,10 tis. Kč, 
výdaje 98 936,46 tis. Kč, financo-
vání 18 350,36 tis. Kč) a záporné 
saldo příjmů a výdajů vyrovnává 
oblast financování vlastními pro-
středky z minulých let. Souhrnné 
údaje jsou uvedené v přiložené 
tabulce a celé znění rozpočtu MO 
ÚL – město na rok 2009 je k nahléd-
nutí na ekonomickém odboru ÚMO 
ÚL – město a na internetových 
stránkách www.ul-mesto.cz.

Rozpočet obsahuje, jak příjmo-
vou, tak výdajovou část, vždy 
komentář a příslušnou tabulku.

Příjmová část rozpočtu shrnuje 
možné zdroje financování hospo-

daření MO v roce 2009. Jedná se 
o vlastní příjmy (daňové a nedaňo-
vé) a dále o přijaté dotace (z roz-
počtu města, z rozpočtu Krajského 
úřadu a ze státního rozpočtu), dále 
pak zůstatky na účtech hlavní čin-
nosti a finanční prostředky z výsled-
ku hospodaření ve vedlejší hospo-
dářské činnosti.

Výdajová část rozpočtu uvádí, jak 
pravidelné provozní (neinvestič-
ní) výdaje MO, tak předpokláda-
né výdaje investiční.

Jedná se o výdaje na vlastní čin-
nost MO v samostatné působ-
nosti, zejména výdaje spojené 
s péčí o majetek obce a jeho roz-
voj, výdaje spojené s výkonem 
státní správy, ke které je MO 
pověřen Statutem města, dále 
pak výdaje vyplývající pro MO 
z uzavřených smluvních vztahů 
a další výdaje na činnosti, které 
MO vyplývají z obecně závaz-
ných právních předpisů.

V investičních výdajích se předpo-
kládají úhrady za investiční akce 
jako je rekonstrukce chodníků 
(např. ul. Stará, Kosmonautů, 
Široká), budování nových parko-
vacích míst (např. ul. Lisztova), 
oplocení dětských hřišť (např. 

hřiště Skorotice a hřiště OPAVIA 
v ulici Plynárenská), rekonstrukce 
ústředního topení a rozvodů teplé 
vody W. Churchilla 4 a městský 
kamerový systém na křižovatce 
Hvězda.

Součástí návrhu rozpočtu je i plán 
vedlejší hospodářské činnosti 
na rok 2009, kde se plánují:
výnosy v celkové výši
16 490,00 tis. Kč,
náklady v celkové výši
9 318,90 tis. Kč,
očekávaný hospodářský výsledek
ve výši 7 171,10 tis. Kč.

Rozpočet je zpracován tak, aby byl 
srozumitelný nejen zastupitelům 
MO ÚL – město, ale i obyvatelům 
města Ústí nad Labem. Obsahuje 
veškeré příjmy a výdaje, které MO 
v rozpočtovém roce 2009 očekává 
a které může v rámci daných norem 
uskutečnit. K financování nečeka-
ných výdajů a kompenzaci nižších, 
než očekávaných příjmů bude 
možno použít zůstatky peněžních 
fondů MO ÚL – město (FVHČ 
a FOR), které si MO zřídil a kde jsou 
kumulovány výsledky hospodaření 
z minulých let.

Bc. Eva Zelenková
vedoucí ekonomického odboru 

i anonymně, pokud vidíte vanda-
la, že něco ničí (stromy, odpadko-
vé koše, fasády domů, lavičky, 
chodníky, trávníky, keře, dětská 
hřiště, atd.). Nemáme tolik stráž-
níků, aby byli všude. V Teplicích 
to již začíná fungovat a město 
proti těmto jevům může uplatňo-
vat postihy.
Věřím, že většina z nás chce, aby 
naše město bylo stále hezčí, aby si 

bylo kde v klidu sednout, třeba 
pod vonící, kvetoucí lípu, projít se 
čistými ulicemi, dívat se na opra-
vené hezké domy, apod. 
Proto opět připomínám co stále platí 
- uvítám každý Váš podnět a připo-
mínku (e-mail: verner@ul-mesto.
cz), pokud mi je budete chtít sdělit 
osobně, dohodněte si s mým sekre-
tariátem (tel.: 475 220 693) ter-
mín Vaší návštěvy.

Rád se s Vámi setkám. 
Přeji Vám všem hezké a pohodové 
dny!

Ing. Václav Verner
starosta Městského obvodu 

Ústí nad Labem – město 
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PříjmOVá čásT

Daňové příjmy celkem 20 442,00

Z toho: a) správní poplatky 1 200,00

b) správní poplatky za VHP 3 500,00

c) poplatky za psy 800,00

d) popl. za zábor veřej. prostr. 1 442,00

e) poplatek za provozovaný VHP 6 500,00

f) výtěžek z loterií a jiných podobných her 7 000,00

Nedaňové příjmy celkem 155,00

Z toho: a) příjmy z úroků 35,00

b) ostatní nedaňové příjmy 30,00

c) pokuty za přestupky 90,00

Příjaté dotace celkem 59 989,10

PříjmY CELKEm 80 586,10

VýDajOVá čásT

NEINVEsTIčNí VýDajE celkem 85 776,46

Z toho: výdaje na sbor dobrovolných hasičů 86,00

provozní výdaje na chod úřadu 6 989,00

sociální odbor 40 660,00

kultura 90,00

členové zastupitelstva - výdaje dle zákona 3 017,00

správa celkem 27 919,46

v tom: mzdy úředníků 16 500,00

příspěvky neziskovým organizacím 150,00

výdaje sociálního fondu 768,00

výdaje na udržování čistoty MO 1 217,00

výdaje na údržbu a obnovování zeleně 450,00

údržba dětských hřišť 710,00

výdaje ostatní (vánoční výzdoba a trhy) 370,00

údržba a opravy chodníků, stav. práce v zeleni 2 000,00

nákup a opravy mobiliáře 1 350,00

INVEsTIčNí VýDajE celkem 13 160,00

Z toho: rekonstrukce ÚT a rozvodů vody W. Churchilla 4 5 000,00

parkovací místa 3 000,00

rekonstrukce chodníků 4 300,00

městský kamerový systém 160,00

dětská hřiště 700,00

VýDajE CELKEm 98 936,46

ROZDíL PříjmŮ a VýDajŮ -18 350,36

FINaNCOVáNí CELKEm • 18 350,36

Vysvětlivka: VHP - výherní hrací přístroje  

• zůstatky na účtech z minulých let 

ROZPOčET mO ÚL – mĚsTO Na ROK 2009 (v tis. Kč)
sCHVáLENý ZmO ÚL – mĚsTO DNE 17. 2. 2009
(základní údaje)
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Oznámení občanům
Na základě ROZHODNUTí PREZIDENTa REPUBLIKY se volby do

EVROPsKÉHO PaRLamENTU

budou konat v pátek 5. června 2009 a v sobotu 6. června 2009.

Logo voleb do Evropského parlamentu

Při každých volbách nám s jejich průběhem a zjišťováním výsledků pomáhá řada občanů.
Za tuto jejich práci v okrskových volebních komisích a jejich pomoc jim moc děkujeme. 

I při těchto volbách Vás chceme požádat o pomoc. Pokud budete mít zájem a budete se chtít 
stát členy okrskových volebních komisí, můžete si již vyzvednout přihlášky na Úřadu 

městského obvodu Ústí nad Labem – město, Velká Hradební 8A (vchod z atria)
u paní Málkové nebo u paní Parýzkové. 

Jitka Parýzková 
vedoucí správního odboru 

Dětská hřiště
Na podzim roku 2008 zakoupil 
Městský obvod Ústí nad Labem – 
město nové hrací prvky na dětská 
hřiště ve Skoroticích a Na Konečné. 
Kolem dětského hřiště ve Vaňově 
bylo vybudováno nové oplocení 
a vysázeny okrasné keře. 
V ulici Spartakiádní ve Všebořicích 
byla z důvodu stavby zrušena dvě 
stávající pískoviště, která však 
nahradila zcela nová pískoviště 
umístěná přímo v areálu dětského 
hřiště ve Spartakiádní ulici. 
V letošním roce centrální obvod 
plánuje rozšíření dětského hřiště 

Opávia v ul. Zahradní a zakoupení 
nových herních prvků na dětská 
hřiště i v dalších lokalitách. 
Bohužel je smutné, že čím dál čas-
těji dochází k poškozování herních 
prvků vandaly a každoročně tak 
musí vynaložit Městský obvod Ústí 
nad Labem – město ze svého roz-
počtu nemalé množství finančních 
prostředků na opravy těchto poško-
zených prvků.

Miloslava Bohuslavová
úředník odboru správy

obecního majetku 
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Blahopřejeme!
Dne 16. 2. 2009 oslavila paní 
Marie Novotná z Ústí nad Labem 
své krásné šestadevadesáté na- 
rozeniny. Pogratulovat jí přišli 
za Úřad městského obvodu Ústí 
nad Labem – město starosta měst-
ského obvodu pan Ing. Václav 
Verner, místostarosta pan Mgr. Jan 
Tvrdík a matrikářka paní Kamila 
Doušová.

Z oslavenkyně, při gratulaci, vyza-
řoval pozitivní přístup ke všemu 
dění kolem sebe, nezapomněla 
zdůraznit, že za dožití se takto 
úctyhodného věku vděčí péči své 
rodiny, zejména však své dcery 
Marie Morvayové.
Paní Marii Novotné přejeme ještě 
jednou pevné zdraví, spokojenost 
a radost ze života.

Pozvánka pro občany
V úterý dne 21. dubna 2009 se bude konat od 13.00 hodin

v zasedací místnosti budovy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 

(vchod z Mírového náměstí) 

veřejné zasedání

Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem – město.

jste srdečně zváni!

Vánoční
         sbírka
Každým rokem realizuje Městský 
obvod Ústí nad Labem – město, 
v rámci předvánočních akcí, veřejnou 
sbírku pro děti z dětských domovů, 
kdy vybraná finanční částka slouží na 
přípravu a realizaci oslav Vánočních 
svátků pro děti z dětských domovů 
Severní Terasa, Střekov a Tisá. Sbírka 
se konala v termínu do 30. listopadu 
2008 do 22. prosince 2008. V průbě-
hu tohoto období se vybrala finanční 

hotovost ve výši 13 332,- Kč, kdy 
k této částce ještě přibyl příspěvek 
1 878,- Kč, jako finanční dar z akce 
Vánoční kamion. Celková částka 
15 210,- Kč se rozdělila mezi uvedené 
tři dětské domovy na shodnou částku 
a každý z nich obdržel 5 070,- Kč. 
Všem, kteří přispěli, děkujeme! 

Jitka Parýzková
vedoucí správního odboru 
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Nalezli či ztratili
 jste klíče, peněženku, tašku?
Pokud někdo nalezne ztracenou 
věc, je povinen ji vydat vlastníkovi. 
Není-li vlastník znám, je nálezce 
povinen ji odevzdat příslušnému 
státnímu orgánu. Původní vlastník 
věci je stále ještě vlastníkem.
Úřad městského obvodu Ústí nad 
Labem – město, správní odbor, přebí-
rá věci nalezené na území Městského 
obvodu Ústí nad Labem – město, a to 
zejména od občanů, Městské Policie, 
Policie ČR a dále také zavazadla 
z úschovy Českých drah.
Pokud uvedená věc obsahuje kon-
takt na majitele, je majitel vyzván 

k vyzvednutí věci.
Pokud uvedený údaj neobsahuje, 
je popis věci vyvěšen na úřední 
desku ÚMO ÚL – město a na elek-
tronickou úřední desku, kde se 
občan může informovat. 
Dále se lze dotázat u odpovědného 
pracovníka správního odboru ÚMO 
ÚL – město, zda nebyla ztracená 
věc předána do úschovy úřadu. 
Evidenci těchto ztrát a nálezů vede 
p. Němcová, telefon 475 241 269.
Přihlásí-li se v zákonné lhůtě o věc 
její vlastník, je povinen nejdříve pro-
kázat totožnost, upřesnit dobu, kdy 

byla věc ztracena a také uvedenou 
věc co nejpřesněji popsat.
Občanské, řidičské, další průkazy, 
bankovní a jiné karty jsou obratem 
předávány těm institucím, které je 
vydaly. 
Nepřihlásí – li se vlastník o věci 
nalezené a opuštěné do 6 měsíců 
od jejich odevzdání, dle §135 záko-
na č. 40/1964 Sb., občanský záko-
ník, v platném znění, stávají se 
vlastnictvím obce.

Radka Němcová
úředník SO ÚMO ÚL – město 

Poškozené sochy,
 pomníky a kašny
V letošním roce vyčlenil Městský 
obvod Ústí nad Labem – město 
ze svého rozpočtu část finanč-
ních prostředků na opravu pomní-
ků, soch a kašen poničených pře-
devším vandaly a sprejery. 
Centrální obvod začne na jaře 
opravovat zcela nově zrekonstru-
ovanou kašnu a dětské hřiště 
ve Vrchlického sadech, které byly 
poškozeny sprejery v listopadu 
2008, o čemž jsme Vás již infor-
movali. 
Další opravy jsou plánovány 
u pomníků a soch v Městských 
sadech, Všebořicích, v Parku Míru 
v ul. Malátova a jejich výše je 
odhadnuta na částku téměř 
400 000,- Kč. 

Miloslava Bohuslavová
úředník OSOM 
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Kontakty:
adresa
ÚMO Ústí nad Labem – město 
Velká Hradební 8A
400 02 Ústí nad Labem

Telefony:
Spojovatelka 475 241 111
Sekretariát starosty 475 241 277
Fax - sekretariát starosty 475 241 350
Sekretariát tajemník 475 241 377
Fax – sekretariát tajemníka 475 211 240
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Na pracovištích Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – město,
které jsou označeny logem CzechPOINT lze získat tyto ověřené výpisy: 

Rejstřík trestů
Obchodní rejstřík

Živnostenský rejstřík
Katastr nemovitostí

Výpis z bodového hodnocení řidiče
seznamu kvalifikovaných dodavatelů

a dále 
Přijetí podání podle živnostenského zákona (§72)

Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků IsOH

Za výpis z Rejstříku trestů se vybírá vždy poplatek 50 Kč.
Poplatek v tomto případě nezáleží na počtu stran.

Cena ostatních výpisů za první stranu 100 Kč, za každou další stranu 50 Kč.

Výpisy lze získat v 1. poschodí Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – město,
se sídlem Velká Hradební 8A, v pracovních dnech a to:

 pondělí, středa   8.00 – 17.00 hod.
 úterý, čtvrtek   8.00 – 15.00 hod.
 pátek   8.00 – 13.30 hod.
 polední přestávka 11.30 – 12.30 hod.


