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Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

zveřejňovaných osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679  

a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 

 
U S N E S E N Í 

z 56. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – město konané dne 15. září 2021 

 

usnesení č. 967/56R/21 

Schválení programu 

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - město 

schvaluje 

program jednání 56. schůze RMO ÚL – město. 

 

usnesení č. 968/56R/21 

Rozpočtové opatření RO 221009 

1. 

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – město 

(a) bere na vědomí 

předložený materiál, 

(b) schvaluje 

rozpočtové opatření č. RO221009 v rozpočtu MO Ústí n. L. – město na rok 2021 spočívající  

ve změně schváleného rozpočtu na následující hodnoty: 

celkové příjmy rozpočtu …………………..……………..…..…………...... 63 315,00 tis. Kč 

celkové výdaje rozpočtu ………………………..…………….……............. 71 767,18 tis. Kč 

financování ……………………………...……..………….………………..   8 452,18 tis. Kč 
(c) ukládá 

Mgr. Haně Štrymplové, starostce MO ÚL – město, požádat Radu města Ústí nad Labem  

o změnu neinvestiční dotace ve výši 300 tis. Kč na kontejnerové stání na dotaci investiční. 

 

usnesení č. 969/56R/21 

Záměr změny NS č. 857 o pronájmu p. p. č. 339/1v k. ú. Hostovice u Ústí nad Labem  

2. 

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – město 

(a) schvaluje 

záměr změny  nájemní smlouvy č. 857 uzavřené s SK Pronako Hostovice, Ústí nad Labem, 

zast. P. Liborem Toušem o pronájmu pozemkové parcely 339/1  

o výměře 12467 m2 v k. ú. Hostovice u Ústí nad Labem v  tom smyslu, že bude  prodlouženo 

nájemné z 31. 12. 2030  a to do 31. 12. 2040 a bude provedena  změna názvu nájemce ze SK – 

PRONAKO Hostovice, Ústí nad Labem, na SK Hostovice z. s., Ke Hřišti 102, 400 02 Ústí nad 

Labem. IČO 442 26 829 zůstává stejné.  Další podmínky se nemění, 

(b) ukládá 

pí Jitce Ulrychové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL – město, zajistit zveřejnění oznámení o změně 

v NS č. 857 dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. 

 

 

 

 



 2 

usnesení č. 970/56R/21 

Žádost o výjimku z OZV č. 2/2018, kterou se mění OZV č. 1/2017, o zákazu požívání 

alkoholických nápojů na veřejném prostranství 

3. 

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – město 

u d ě l u j e  

na základě ust. čl. 4 odst. 2 obecně závazné vyhlášky Statutárního města Ústí nad Labem  

č. 2/2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o zákazu požívání alkoholických 

nápojů na veřejném prostranství výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů pro níže 

uvedeného žadatele:   

žádost č. 12/2021 

Československá romská unie z. s. 

Název pořádané akce:                 Romfest        

Místo konání:                              Letní kino, Ústí n. L. 

Termín:                                        19. 9.  2021                             

Čas konání akce:                         12.00 – 21.00 hodin  

 

 

Ústí nad Labem dne 15. září 2021 

 

 

 

 

Mgr. Hana Štrymplová     

starostka MO ÚL – město   

 

 

 

 

Karel Karika 

místostarosta MO ÚL - město   


