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Vážení spoluobčané,

v  současné  době  prožíváme  čas 
adventu, během kterého se všichni 
připravujeme  na  nejkrásnější  svát-
ky roku, na Vánoce. Město je, jako 
každý  rok,  v  rámci  daných  mož-
ností  vyzdobeno,  na  náměstích 
(Lidické  a  Mírové)  i  v  atriu  před 
Úřadem  našeho MO  svítí  vánoční 
stromy a na Mírovém náměstí byly 
zahájeny tradiční vánoční trhy.
Našemu městskému  obvodu  letos 
darovali  krásné  smrky  manželé 
Božena a Jaromír Štvánovi z Knínice 
u  Úštěka  a  paní  Eva  Šrámková 
z Velkého Března. Tímto bych  jim 
chtěl  ještě  jednou  za  nás  všechny 
upřímně poděkovat. 
My na ÚMO ÚL  - město  jsme  za-
čátkem  adventu  dokončili  práce 
na  rozpočtu  MO  na  rok  2010  a 
dne  8.12.  2009  byl  rozpočet MO 
projednán  a  schválen  Zastupi-
telstvem  MO.  Nebyla  to  práce 
jednoduchá,  vzhledem k očekáva-
ným sníženým příjmům, ale mohu 
Vás ubezpečit, že i přes nutné sní-
žení výdajů bude činnost Úřadu MO 
zajištěna v potřebném rozsahu a také 

v  investiční  části  rozpočtu  budeme 
pokračovat  v    rekonstrukcích  a  opra-
vách chodníků, které máme ve sprá-
vě,  vybudujeme další  nová parko-
vací místa  a  dětská  hřiště  vylepší-
me o nové prvky a další vybavení.
Opravy chodníků a stavební práce 
v  zeleni  (schody,  opěrné  zdi 
a  pod.)  jsou  jedinými  položkami, 
kde došlo ke zvýšení rozpočtované 
částky proti roku 2009.
Do    rámce  úspor  výdajů,  které 
zatím dosahují 10 % proti rozpoč-
tu 2009, jsme bohužel museli zařa-
dit  i  naš  Radniční  hlasatel,  který 
proto  nebude  v  roce  2010  vydá-
ván. Informace, jež jsme Vám jeho 
prostřednictvím  sdělovali,  budou 
v roce 2010 prezentovány na úřed-
ní desce, na informačních tabulích 
(jejich rozmístění po MO viz dále) 
a na WEB stránkách našeho MO.
V září letošního roku jsem Vás čás-
tečně informoval o stavbách, které 
probíhají v našem MO. 
Jsem opravdu rád, že jedna, ta nej-
větší, již byla ukončena a že FORUM 
Vám  již  slouží.  Potěšil  mne  Váš 
velký  zájem  i  změna  v  hodnocení 
této stavby. Zejména to bylo vyjá-

dření  pana  arciděkana  Miroslava 
Šimáčka,  který  stavbě  požehnal 
a  vyslovil  spokojenost  s  novým 
okolím kostela Nanebevzetí Panny 
Marie, který se nyní stal skutečným 
srdcem  nového  centra města  Ústí 
nad Labem. 
Věřím, že i ostatní stavby po jejich 
dokončení přijmete stejně.
Měl  jsem  radost  z  Vašeho  zájmu 
a hojné účasti na vítání Martinského 
vína  na  Lidickém  náměstí. 
Po  schválení  rozpočtu  Vám mohu 
slíbit, že i v roce 2010 bude 11.11. 
v 11 hodin Martinské víno pro Vás 
opět připraveno. 
Jednou  z  připomínek  na  setkání 
s občany v  letošním  roce bylo,  že 
město  není  dostatečně  pokryto 
signálem pozemní  digitální  televi-
ze. Ing. Tomáš Leman z AVI servisu 
nám  předal  zpracovaný  návrh  na 
dokrytí města Ústí nad Labem DVB 
– T  signálem 1 a 2. Vedení města 
bude  nyní  o  dokrytí  jednat  s  pří-
slušnými televizemi, abyste po vyp-
nutí  analogového  vysílání  měli 
po celém městě pěkný a nerušený 
obraz. 
Je  mi  velice  líto,  že  na  stránkách 
Radničního  hlasatele  Vás  oslovuji 
naposledy,  ale  to  nic  nemění 
na  tom,co  jsem  Vám  vždy  připo-
mínal  a  co  stále  platí  -  uvítám 
každý  Váš  podnět  a  připomínku 
a  pokud mi  je  budete  chtít  sdělit 
osobně, dohodněte si s mým sekre-
tariátem (tel.: 475220693)  termín 
Vaší návštěvy, nebo pište na e-mail: 
verner@ul-mesto.cz. 
Na  závěr  mi  dovolte,  abych  Vám 
popřál, za sebe  i své spolupracov-
níky, radostné Vánoce, takové jaké 
mají  být  –  plné  pohody,  klidu 
a splněných přání.
 
Nový rok 2010, ať je pro Vás šťast-
ný a úspěšný a všichni ať jste stále 
zdraví. 

Ing. Václav Verner
starosta Městského obvodu 

Ústí nad Labem - město 
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Vánoce 2009
Stejně  jako  v  minulých  letech  stojí 
i  letos  v  centru  města  dva  velké 
vánoční  stromy,  a  to  na  Lidickém 
a Mírovém náměstí. Třetí v atriu mají 
tradičně  pro  své  potěšení  a  radost 
pracovníci okolních institucí, ale také 
občané na ně přicházející. 

Stříbrný smrk na Lidické náměstí starý 
37  let  věnovala  paní  Eva  Šrámková 
z  Velkého  Března,  stříbrný  smrk 
na Mírové náměstí  pan Bela  Tsoche 
z Krupky a smrček vysoký cca 6 m je 
od manželů Štvánových z Knínic.
Na  kácení,  dopravě  a  instalaci  stro-
mů se podílely firmy Panocha, která 
poskytla své služby zdarma, dále pak 
Kused a AVE Ústí nad Labem. S káce-
ním a instalací stromku v atriu pomá-
hali  pracovníci  veřejně  prospěšných 
prací.
Vánoční výzdobu v centru města již 
pravidelně  zajišťuje  firma  pana 
Františka Panochy.   
Zahájení vánočních oslav a rozsvícení 
vánoční  výzdoby proběhlo  28.  listo-
padu 2009.

Miloslava Bohuslavová
ref. odboru správy obecního majetku 

Rekonstrukce
chodníků v roce 2009

Ke  konci  roku  2008  byly  do  rekon-
strukcí  chodníků,  které  spočívají 
ve změně příčného sklonu chodníku, 
zvýšení  nosnosti  chodníku,  instalaci 
bezpečnostních  prvků  a  naklopení 

obrubníků,  zařazeny  tyto  chodníky: 
Stará před blokem 37 – 45, Kosmo-
nautů  podél  restaurace  Junior,  Stará 
u zastávky MHD, Malátova za blokem 
2414 – 2418, Malátova - Hoření přes 
zeleň,  Stará  oblouk  a  Na  Spojce 
II. etapa.
V rámci  rekonstrukce chodníku Stará 
u  zastávky  MHD  byla  provedena 
i  úprava  zastávkového  zálivu  podle 
požadavků Dopravního podniku s tím, 
že byly i osazeny zastávkové bezbarié-
rové  obrubníky  typu  CSBHK.  V  sou-
časné  době  byl  dokončen  chodník 
Stará oblouk a budou zahájeny práce 
na  chodníku  Na  Spojce  II.  etapa. 
Po  jeho  dokončení  bude  tímto  zre-

konstruován  celý  navazující  chodník 
v  dané  lokalitě.  Při  rekonstrukcích 
a  opravách  chodníků  jsou  zároveň 
i opravovány popřípadě vyměňovány 
systémy odvodnění  chodníků.  Zatím 
bylo v  rámci  rekonstrukcí provedeno 
2 594 m2 nového povrchu. 

Vít Suchevič 
Odbor správy obecního majetku 
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Rozpočet městského obvodu
Ústí n. L. - město na rok 2010

Na  XVII.  zasedání  Zastupitelstva 
městského obvodu dne 8. prosince 
2009  byl  schválen  rozpočet 
Městského obvodu Ústí n. L. - město 
na  rok  2010,  který  je  základním 
materiálem  pro  hospodaření  měst-
ského  obvodu  v  rozpočtovém  roce 
2010.  Byl  zpracován  v  souladu  se 
zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, 
zákonem  č.  250/2000  Sb.,  o  roz-
počtových  pravidlech  územních 
rozpočtů a návrhem rozpočtu města 
Ústí nad Labem pro rok 2010.
Rozpočet  byl  schválen  jako  schod-
kový  (příjmy  30  991,00  tis.  Kč, 
výdaje 50 420,00 tis. Kč, financová-
ní 19 429,00 tis. Kč) a záporné saldo 
příjmů  a  výdajů  vyrovnává  oblast 
financování  vlastními  prostředky 
z minulých let. Souhrnné údaje jsou 
uvedené  v přiložené  tabulce  a  celé 
znění  rozpočtu  MO  ÚL  –  město 
na rok 2010 je k nahlédnutí na eko-
nomickém odboru ÚMO ÚL - město 
a na internetových stránkách www.
ul - mesto.cz. 
Rozpočet  obsahuje,  jak  příjmovou, 
tak  výdajovou  část,  vždy  komentář 

a příslušnou tabulku.
Příjmová  část  rozpočtu  shrnuje 
možné zdroje financování hospoda-
ření  MO  v  roce  2010.  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  (neinvestiční) 
výdaje  MO,  tak  předpokládané 
výdaje investiční. 
Jedná se o výdaje na vlastní činnost 
MO v samostatné působnosti, zejmé-
na výdaje  spojené  s péčí o majetek 
obce  a  jeho  rozvoj,  výdaje  spojené 
s výkonem státní správy, ke které je 
MO  pověřen  Statutem města,  dále 
pak výdaje vyplývající pro MO z uza-
vřených  smluvních  vztahů  a  další 
výdaje na činnosti, které MO vyplý-
vají  z  obecně  závazných  právních 
předpisů.
V  investičních  výdajích  se  předpo-

kládají úhrady za investiční akce jako 
je rekonstrukce chodníků a výstavba 
nových parkovacích míst.
Součástí  návrhu  rozpočtu  je  i  plán 
vedlejší hospodářské činnosti na rok 
2010, kde se plánují:
výnosy v celkové výši 18 555,00 tis. Kč,
náklady v celkové výši 10 096,00 tis. Kč,
očekávaný  hospodářský  výsledek 
ve výši 8 459,00 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 rozpočto-
vém roce 2010 očekává a které může 
v  rámci  daných  norem  uskutečnit. 
K  financování  nečekaných  výdajů 
a  kompenzaci  nižších,  než  očekáva-
ných  příjmů  bude  možno  použít 
zůstatky  peněžních  fondů  MO  ÚL  - 
město (FVHČ a FOR), které si MO zří-
dil  a  kde  jsou  kumulovány  výsledky 
hospodaření z minulých let. 

Eva Zelenková, Bc.
Vedoucí ekonomického odboru 

NÁVRH ROZPOČTU MO ÚL - MĚSTO NA ROK 2010 ( v tis. Kč ) 
(základní údaje)

Příjmová část
Daňové příjmy celkem 20 000,00

Z toho: a) správní poplatky 1 200,00

b) správní poplatky za VHP 3 800,00

c) poplatky za psy 680,00

d) popl. za zábor veřej. prostr.  1 520,00

e) poplatek za provozovaný VHP 6 300,00

f) výtěžek z loterií a jiných podobných her 6 500,00

Nedaňové příjmy celkem 305,00

Z toho: a) příjmy z úroků 15,00

b) ostatní nedaňové příjmy 40,00

c) pokuty za přestupky  100,00

d) příjmy z prodeje nekapitálového majetku 150,00

Příjaté dotace celkem 10 686,00

Příjmy celkem 30 991,00
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Výdajová část
Neinvestiční výdaje celkem 43 170,00

Z toho: výdaje na sbor dobrovolných hasičů 71,00

provozní výdaje na chod úřadu 6 372,00

sociální odbor 260,00

kultura 96,00

členové zastupitelstva - výdaje dle zákona 3 863,00

správa celkem 25 580,00

v tom:  mzdy úředníků 16 500,00

příspěvky neziskovým organizacím 125,00

výdaje sociálního fondu 575,00

výdaje na udržování čistoty MO 808,00

výdaje na údržbu a obnovování zeleně 0,00

údržba dětských hřišť 610,00

výdaje ostatní (vánoční výzdoba a trhy) 370,00

údržba a opravy chodníků, stav. práce v zeleni 4 040,00

nákup a opravy mobiliáře 400,00

Investiční výdaje celkem 7 250,00

Z toho: parkovací místa 750,00

rekonstrukce chodníků 6 500,00

Výdaje celkem 50 420,00
Rozdíl příjmů a výdajů -19 429,00

Financování celkem • 19 429,00

Vysvětlivka: VHP - výherní hrací přístroje  

• zůstatky na účtech z minulých let

Mílí a vážení občané, 
po  několik  let  jste  se  setkávali 
s Radničním hlasatelem, zpravoda-
jem,  jehož  smyslem  bylo  přiblížit 
činnost  a  práci  centrální  radnice 
a celého úřadu. 
Bohužel  vzhledem  k  omezeným 
finančním  prostředkům  městského 
obvodu na příští rok 2010 již nebude 
možné jej vydávat v písemném vydá-
ní,  nicméně  se  budeme  snažit  Vám 
i  nadále  přinášet  co  možná  nejvíce 
informací, pro Váš přehled. 
Informace  budeme  uveřejňovat 
na našich webových stránkách www.

ul-mesto.cz, na úřední desce, která se 
nachází  v  přízemí  budovy  Úřadu 
městského obvodu Ústí n. L. - město 
a  ve  všech  informačních  tabulích 
umístěných v našem územním obvo-
dě. 
Věříme, že tato změna se na informova-
nosti občanů nijak zvlášť nepromítne. 
Přehled všech informačních tabulí
1) V Jirchářích
2) Pražská – Vaňov
3) Hostovická – Hostovice
4) Hospodářská - Hostovice
5) Prostřední – Předlice
6) Hrbovická – Předlice

  7) Kolonka – Předlice
  8) Na Popluží – Hvězda
  9) Masarykova – Severka
10) Masarykova – naproti Zverimexu
11) Masarykova – Kpt. Jaroše
12) Plynárenská – u pošty
13) Lipová
14) Skorotice
15) Habrovice
16) Bánov
17) Strážky
18) Božtěšice
19) Stará
20) SNP
21) Městské sady

Radniční hlasatel
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a  Pojišťovny Ministerstva  vnitra  ČR. 
O příjemnou atmosféru  se postarali 
svým  hudebním  vystoupením  žáci 
ZUŠ Evy Randové v Ústí nad Labem.
Těší  nás,  že  se  v  našem  městě 
najdou  sponzorské  firmy,  které 
oceněným  zpříjemní  slavnostní 
podvečer a věnují občerstvení jako 
je firma Dorant, Inpeko, Coca-cola 
a Hospůdka U Lípy.

Bronzové plakety  se udělují  za 10 
odběrů krve, stříbrné za 20 odbě-
rů  krve,  zlaté  za  40  odběrů  krve 
a Zlatý kříž  III. třídy za 80 odběrů 
krve. 

Miluše Šimůnková
sekretariát starosty MO ÚL - město 

Slavnostní předávání
stříbrných plaket, zlatých plaket a zlatých křížů

Prof. MUDr. Jana Jánského

Dobrovolné  dárcovství  krve  je 
vysoce  humánní  činnost  a  pokud 
krev  někdo  daruje  bez  nároku 
na  odměnu,  je  to  projev  hluboké 
lidskosti. A právě těmto lidem ČČK 
uděluje morální ohodnocení – pla-
ketu prof. MUDr. Jana Jánského. 

Městský  obvod  Ústí  nad  Labem 
- město pořádá  taková  setkání  2x 
ročně. 
Dárcům  vyjádřili  díky  starostové 
městských obvodů města Ústí nad 
Labem,  za  přítomnosti  paní 
Nevenky  Černohorské  z  Českého 
červeného kříže v Ústí nad Labem, 
paní  doktorky  MUDr.  Zimové 
a  primáře  transfúzního  oddělení 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, MUDr. Masopusta. 
Z  rukou  starostky  Liany Wagnerové, 
starosty  Leo  Dittricha,  starosty 
Vlastimila Žáčka a starosty Ing. Václava 
Vernera  bylo  odměněno  celkem  91 
dárců  z  našeho města.  „Tímto slav-
nostním aktem chceme poděkovat 
a vyjádřit uznání všem, kteří svou 
krev odevzdali opakovaně, čímž usku-
tečnili nejhumánnější čin, když daro-
vali část svého těla – své krve, jinému 
člověku odkázanému na tuto pomoc,“ 
dodal  Ing.  Václav  Verner,  starosta 
městského  obvodu  Ústí  nad  Labem 
– město.
Další  formou  vyjádření  díků  bylo 
předání  dárků  svým  pojištěncům 
od  Oborové  zdravotní  pojišťovny 

Krátce ze zastupitelstva
MO Ústí n. L.-město

Zastupitelstvo MO Ústí n. L. - město na svém zasedání dne 8. prosince 2009 projednalo mimo jiné návrh roz-
počtu MO Ústí n. L. - město na rok 2010. Tento návrh byl zastupiteli schválen a je k nahlédnutí na webových 
stránkách úřadu, či u vedoucí ekonomického odboru ÚMO. Bližší informace na straně 4 a 5. 

Odsouhlaseny byly také termíny zasedání Zastupitelstva MO Ústí n. L. - město na příští rok 2010: 
9. 2. 2010, 20. 4. 2010, 22. 6. 2010, 21. 9. 2010. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.
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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

Informovanost pro občany je také zajištěna na www.ul-mesto.cz
Vydal: ÚMO Ústí n. L. - město, Velká Hradební 8A
Vytiskl NOESIS s.r.o. se sídlem: Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem
Fotografie: archiv ÚMO. Registrace: MK ČR E 17899

Milí občané,
chtěli bychom Vás opětovně upozornit na CzechPOINT.

 
Czech POINTy v současnosti nabízejí:

výpis z katastru nemovitostí 
výpis z obchodního rejstříku 
výpis z živnostenského rejstříku 

výpis z rejstříku trestů 
výpis z bodového hodnocení řidiče 

výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (SKD) 
podání podle živnostenského zákona (§ 72) 

podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH 
konverzi dokumentů z listinné do elektronické formy a naopak 

podání žádosti o zřízení datové schránky 

I vy máte možnost využít služeb CzechPOINTu na kontaktních místech  v budově naše-
ho Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – město, Velká Hradební 8A, vchod 
z atria, 1. poschodí, číslo dveří 165, 173 a 174. 
Pondělí a středa  od 8.00 – 11.30 hod.  a  od 12.30 – 17.00 hod.
Úterý a čtvrtek  od 8.00 – 11.30 hod.  a  od 12.30 – 17.00 hod.
Pátek  od 8.00 – 11.30 hod.  a  od 12.30 – 13.30 hod.

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

Chtěli bychom Vás upozornit, že 

od 28. prosince 2009 do 31. prosince 2009 

bude uzavřen Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – město 
z důvodu hromadného čerpání dovolené. 
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Ing. Václav Verner

Starosta Městského obvodu Ústí nad Labem - město

Přeji 

Vám i Vašim blízkým

příjemné prožití vánočních svátků 

a v novém roce

mnoho štěstí, zdraví 

a spokojenosti!


