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U s n e s e n í   na WEB 

 

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

údajů podle Obecního nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019Sb. O ochraně osobních údajů.  

z 57. schůze rady městského obvodu Ústí nad Labem - město, 

dne 4. 10. 2021 
Usnesení č. 972/57R/21 - 1004/57R/21 

 

972/57R/21 
Rozpočtové opatření RO221010 

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - město po projednání 

A) bere na vědomí  

předložený materiál dle důvodové zprávy 

B) schvaluje  

rozpočtové opatření č. RO221010 v rozpočtu MO Ústí n. L. – město na rok 2021 

spočívající ve změně schváleného rozpočtu na následující hodnoty: 

celkové příjmy rozpočtu …………………..…………..…………...... 65 303,30 tis. Kč 

celkové výdaje rozpočtu ………………………..…………….……......74 105,48 tis. Kč 

financování ……………………………...……..………….…………………... 8 802,18 tis. 

Kč 

 

973/57R/21 
Rozpočtové opatření RO221011 

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - město po projednání 

A) bere na vědomí 

předložený materiál dle důvodové zprávy  

B) schvaluje  

rozpočtové opatření č. RO221011 v rozpočtu MO Ústí n. L. – město na rok 2021 

spočívající ve změně schváleného rozpočtu na následující hodnoty: 

celkové příjmy rozpočtu …………………..…………..…………...... 65 428,50 tis. Kč 

celkové výdaje rozpočtu ………………………..…………….……......74 238,68 tis. Kč 

financování ……………………………...……..………….…………………... 8 810,18 tis. 

Kč 
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974/57R/21 
Úprava plánu VHČ  

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - město po projednání 

A) bere na vědomí  

předložený materiál dle důvodové zprávy  

B) schvaluje úpravu plánu VHČ na rok 2021 spočívající ve změně plánu VHČ na 

následující hodnoty: 

celkové výnosy: 10 856,00 tis. Kč, celkové 

náklady: 10 526,00 tis. Kč, hospodářský 

výsledek - zisk: 330,00 tis. Kč 

975/57R/21 
Zavedení platebního terminálu na pokladně ÚMO Ústí nad Labem - město  

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - město po projednání 

A) bere na vědomí 

 předložený materiál  

B) schvaluje 

zavedení platebního terminálu na pokladně ÚMO Ústí nad Labem - město včetně výdajů  

spojených s touto službou dle důvodové zprávy dle nabídky ČSOB. 

976/57R/21 
Žádost o poskytnutí finanční dotace - dle důvodové zprávy ( Základní organizace 

Českého zahrádkářského svazu Ovčí vrch Ústí nad Labem ) 

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - město po projednání  

A) bere na vědomí  

předložený materiál  

B) neschvaluje 

1) poskytnutí finanční dotace dle důvodové zprávy pro Základní organizaci Českého 

zahrádkářského svazu Ovčí vrch Ústí nad Labem, 

2) uzavření veřejnoprávní smlouvy dle důvodové zprávy pro Základní organizaci 

Českého zahrádkářského svazu Ovčí vrch Ústí nad Labem. 

C) ukládá 

Ing. Evě Kodetové, vedoucí EO informovat 

žadatele o neschválení finanční dotace. 

T: 31. 12. 2021 
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977/57R/21 
Předběžná informace k žádostem o prodej/pronájem pozemkových parcel v majetku 

Statutárního města Ústí n. L., ve správě MO ÚL – město a nabídce bezúplatného 

převodu: 

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - město po projednání 
A) bere na vědomí  

předběžnou informaci k žádostem o prodej/pronájem pozemkových parcel v majetku 

Statutárního města Ústí n. L., ve správě MO ÚL – město a nabídce bezúplatného převodu: 

1. Žádost o prodej 

2. Žádost o prodej 

3. Žádost o prodej 

4. Nabídku od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 

B) ukládá 
Jitce Ulrychové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL - město 

1. postoupit žádost č. 3., 4. na Magistrát města Ústí n. L., odbor dopravy a majetku k 

zajištění stanoviska k nabytí, prodeji, pronájmu pozemkových parcel. 

2. informovat žadatele podaných žádostí č. 1., a 2. o tom, že Městský obvod Ústí n. L. – 

město nemá zájem uvedené pozemkové parcely prodat/pronajmout. 

T: 31. 10. 2021 

978/57R/21 
Záměr prodeje p. p. č. 1769/10 v k. ú. Ústí n. L.  

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - město po projednání 
A) schvaluje  

záměr prodeje pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L.: 

- p. p. č. 1769/10 o výměře 73 m2, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Ústí n. L.,min. 

nabídková cena 450,-Kč/m2 za níže uvedených smluvních podmínek: 

- využití pozemku musí být v souladu s platným Územním plánem města Ústí n. L., 

- kupující uhradí náklady spojené s prodejem, 

B) ukládá 
Jitce Ulrychové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL - město 

zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na 

úřední desce. 

 

T: 4. 11. 2021 
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979/57R/21 
Záměr prodeje p. p. č. 443/6 v k. ú. Ústí n. L.  

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - město po projednání 
A) schvaluje  

záměr prodeje pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L.: 

- p. p. č. 443/6 o výměře 41 m2, ostatní plocha, k. ú. Ústí n. L., 

min. nabídková cena 600,-Kč/m2 za níže uvedených 

smluvních podmínek: 

- využití pozemku musí být v souladu s platným Územním plánem města Ústí n. L.,- v 

případě, že se na pozemku nachází zařízení veřejného osvětlení, bude při prodeji zřízena 

služebnost inženýrské sítě, 

- kupující uhradí náklady spojené s prodejem, 

upozornění: 

- pozemek se nachází na území archeologických nalezišť – ÚAN II., ve vnější zóně 

havarijního plánování Spolchemie, v ochranném pásmu trolejbusové tratě, na území 

zvláštní povodně pod vodním dílem a v ochranném pásmu vlečky, 

B) ukládá 
Jitce Ulrychové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL - město 

zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na 

úřední desce. 

T: 31. 10. 2021 

980/57R/21 
Záměr prodeje p. p. č. 879/1 v k. ú. Ústí n. L.  

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - město po projednání 
A) schvaluje  

záměr prodeje pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L.: 

- p. p. č. 879/1 o výměře 1574 m2, zahrada, k. ú. Ústí n. L., 

min. nabídková cena 150,-Kč/m2 za níže uvedených 

smluvních podmínek: 

- využití pozemku musí být v souladu s platným Územním plánem města Ústí n. L.,- v 

případě, že se na pozemku nachází zařízení veřejného osvětlení, bude při prodeji zřízena 

služebnost inženýrské sítě, 

- kupující uhradí náklady spojené s prodejem,upozornění: 

- na pozemku se mohou nacházet limity využití území, 

B) ukládá 
Jitce Ulrychové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL - město 
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zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na 

úřední desce. 

T: 4. 11. 2021 

981/57R/21 
Záměr prodeje části p. p. č. 3551/1 dle GP č. 3551/4 v k. ú. Ústí n. L.  

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - město po projednání 
A) schvaluje  

záměr prodeje části pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L.: 

- p. p. č. 3551/1 dle GP č. 3551/4 o výměře 78 m2, ostatní plocha, k. ú. Ústí n. L., 

min. nabídková cena 1500,-Kč/m2 za 

níže uvedených smluvních podmínek: 

- využití pozemku musí být v souladu s platným Územním plánem města Ústí n. L.,- v 

případě, že se na pozemku nachází zařízení veřejného osvětlení, bude při prodeji zřízena 

služebnost inženýrské sítě, 

- kupující uhradí náklady spojené s prodejem,upozornění: 

- na pozemku se mohou nacházet limity využití území, 

B) ukládá 
Jitce Ulrychové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL - město 

zajistit zveřejnění záměru prodeje části pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na 

úřední desce. 

T: 4. 11. 2021 

982/57R/21 
Záměr prodeje p. p. č. 115/2, 115/5, 115/13 a 115/16 v k. ú. Ústí n. L.  

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - město po projednání 
A) bere na vědomí 

 sdělení ČEZ Teplárenské, a.s., Bezručova 2212/30, Říčany ke směně pozemkových 

parcel č. 115/2, 115/5, 115/13 a 115/16 v k. ú. Ústí n. L: ve vlastnictví Statutárního města 

Ústí n.  

L. za pozemkovou parcelu č. 126/1 v k. ú. Ústí n. L. ve vlastnictví ČEZ Teplárenská, a.s.,  

Bezručova 2212/30, Říčany, 

B) ukládá 
Jitce Ulrychové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL - město 

požádat Magistrát města Ústí n. L., odbor dopravy a majetku o přehodnocení stanoviska k 

prodeji pozemkových parcel č. 115/2, 115/5, 115/13 a 115/16 v k. ú. Ústí n. L., 
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T: 31. 10. 2021 

983/57R/21 
Záměr směny částí pozemkových parcel v k. ú. Ústí n. L.  

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - město po projednání 
A) neschvaluje  

záměr směny části pozemkové parcely č. 736 o výměře cca 25 m2 v k. ú. Ústí n. L. ve 

vlastnictví Statutárního města Ústí n. L., ve správě MO ÚL – město za část p. p. č. 737 o 

výměře cca 25 m2 v k. ú. Ústí n. L. ve vlastnictví p.   

Ústí n. L., 

B) ukládá 
Jitce Ulrychové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL - město 

informovat o přijatém usnesení žadatele. 

T: 31. 10. 2021 

984/57R/21 
Prodej p. p. č. 241 v k. ú. Strážky u Habrovic, 

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - město po projednání 

A) souhlasí  

s prodejem pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L.: 

- p. p. č. 241 o výměře 234 m2, zahrada, k. ú. Strážky u Habrovic, celková kupní cena  

70.200,- Kč (300,-Kč/m2) 

uvedeným žadatelům:: 

, Ústí n. L.  

, Ústí n. L. 

za níže uvedených smluvních podmínek: 

- využití pozemku musí být v souladu s platným Územním plánem města Ústí n. L., 

- kupující uhradí náklady spojené s prodejem,upozornění: 

- pozemek se nachází na území archeologických nalezišť - ÚAN III, 

B) ukládá 

Karlu Karikovi, mistostarostovi MO ÚL - město předložit materiál na jednání 16. 

zasedání ZMO ÚL - město dne 15. prosince 2021. 

T: 15. 12. 2021 

985/57R/21 
Prodej p. p. č. 1470/8 a 1470/9 v k. ú. Ústí n. L.,  

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - město po projednání 

A) souhlasí  
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s prodejem pozemkových parcel z majetku města Ústí n. L.: 

- p. p. č. 1470/8 o výměře 8 m2, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Ústí n. L.(cena 

1000,Kč/m2) 

- p. p. č. 1470/9 o výměře 4 m2, trvalý travní porost, k. ú. Ústí n. L. 

(cena 700,--Kč/m2) 

- celková kupní cena 10.800,- Kč 

uvedenému žadateli: 

 403 40 Ústí n. L., 

za níže uvedených smluvních podmínek: 

- využití pozemku musí být v souladu s platným Územním plánem města Ústí n. L.,- na p. 

p. č. 1470/9 se nachází zařízení veřejného osvětlení, při prodeji bude zřízena služebnost 

inženýrské sítě, 

- kupující uhradí náklady spojené s prodejem, 

upozornění: 

- na dotčených pozemcích se mohou nacházet limity využití území, 

B) ukládá 

Karlu Karikovi, nístostarostovi MO ÚL - město předložit materiál na jednání 16. 

zasedání ZMO ÚL - město dne 15. prosince 2021. 

T: 15. 12. 2021 

986/57R/21 
Prodej části p. p. č. 168 dle GP č. 168/2 v k. ú. Hostovice u Ústí n. L.,

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - město po projednání 

A) souhlasí 

s prodejem části pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L.: 

- p. p. č. 168 dle GP č. 168/2, výměra 56 m2, trvalý travní porost, k. ú. Hostovice u Ústí 

n. L., celková kupní cena 22.400,- Kč (400,-Kč/m2) uvedeným žadatelům: 

, Ústí n. L., 

za níže uvedených smluvních podmínek: 

- využití pozemku musí být v souladu s platným Územním plánem města Ústí n. L., 

- kupující uhradí náklady spojené s prodejem,upozornění: 

- pozemek se nachází na území archeologických nalezišť - ÚAN III, ve IV. zóně 

chráněné krajinné oblasti České středohoří a v bezpečnostním pásmu plynovodu, - na 

pozemku se nachází ochranné pásmo elektrické sítě, 
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B) ukládá 

Karlu Karikovi, místostarostvi MO ÚL - město předložit materiál na jednání 16. 

zasedání ZMO ÚL - město dne 15. prosince 2021. 

T: 15. 12. 2021 

987/57R/21 
Záměr pronájmu části p. p. č. 353/3 v k. ú. Ústí nad Labem  

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - město po projednání 

A) schvaluje 

záměr pronájmu částí pozemkové parcely 353/3 o výměře 2167 m2 z celkové výměry 

4900 m2 v ú. Ústí nad Labem. Minimální výše nájemného činí 100,-- Kč/m2/rok. Roční 

nájemné by činilo 216.700,-- Kč. s tím, že nájemné bude hrazeno až po vyklizení pozemku 

tj. 18 měsíců od uzavření nájemní smlouvy. 

Jedná se o odložení placení nájemného o 1,5 roku čímž náklady na odstranění skládky a  

vyklizení pozemku by činily 325.050,-- K 

Upozorňujeme, že p. p. č. 353/3 v k. ú. ÚL: 

- nachází se na území archeologických nalezišť – ÚAN III, v bezpečnostním pásmu 

plynovodu, v ochranném pásmu objektu zařízení elektrické sítě a v zóně havarijního 

plánování Spolchemie. 

- využití pozemku musí být v souladu se způsobem využití dle platného územního plánu 

Ústí nad Labem. 

- maloobchodní zařízení do 800 m2 odbytových ploch, neumožňuje velkoobchod 

B) ukládá 

pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku, Úřadu městského obvodu 

zajistit zveřejnění záměru pronájmu části pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení 

na úřední desce. 

T: 25. 10. 2021 

988/57R/21 
Záměr pronájmu p. p. č. 82,83,84 a 85 v k. ú. Předlice 

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - město po projednání 

A) schvaluje  

záměr pronájmu pozemkové parcely č. 82 o výměře 250 m2, p. p. č. 83 o výměře 213 m2, 

p. p. č. 84 o výměře 197 m2 a p. p. č. 85 o výměře 500 m2 vše v k. ú. Předlice. Minimální 

výše nájemného činí 10,-- Kč/m2/rok, roční nájemné činí 11.600,-- Kč/rok, za účelem 

zahrady. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 12měsíční výpovědní lhůtou. 



Městský obvod Ústí nad Labem - město 

Stránka 9 z 16 

B) ukládá 

Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku, Úřadu městského obvodu 

zajistit zveřejnění záměru pronájmu pozemkových parcel dle bodu (a) tohoto usnesení na 

úřední desce. 

T: 25. 10. 2021 

989/57R/21 
Záměr pronájmu části p. p. č. 4149/6 v k. ú. Ústí nad Labem  

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - město po projednání 

A) schvaluje  

záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 4149/6 o výměře 335 m2 z celkové výměry 

3835 m2 v k. ú. Ústí nad Labem. Minimální výše nájemného činí 10,-- Kč/m2/rok, roční 

nájemné činí 3.335,-- Kč/rok, za účelem zahrady. Smlouva bude uzavřena na dobu  

neurčitou s 12měsíční výpovědní lhůtou.  

B) ukládá 

pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku, Úřadu městského obvodu 

zajistit zveřejnění záměru pronájmu části pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení 

na úřední desce. 

T: 25. 10. 2021 

990/57R/21 
Záměr pronájmu části p. p. č. 956/1 v k. ú. Ústí nad Labem  

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - město po projednání 

A) schvaluje  

záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 956/1 o výměře 530 m2 z celkové výměry 

7041 m2 v k. ú. Ústí nad Labem. Minimální výše nájemného činí 7,-- Kč/m2/rok, roční 

nájemné činí 3.710,-- Kč/rok, za účelem zahrady. Smlouva bude uzavřena na dobu 

neurčitou s 12měsíční výpovědní lhůtou.  

B) ukládá  

pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku, Úřadu městského obvodu 

zajistit zveřejnění záměru pronájmu části pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení 

na úřední desce. 

T: 25. 10. 2021 
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991/57R/21 
Záměr pronájmu části p. p. č. 216 v k. ú. Předlice  

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - město po projednání 

A) schvaluje  

záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 216 o výměře 200 m2 z celkové výměry 2435 

m2 v k. ú. Předlice. Minimální výše nájemného činí 10,-- Kč/m2/rok, roční nájemné činí 

2.000,-- Kč/rok, za účelem zahrady. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 12měsíční 

výpovědní lhůtou.  

B) ukládá  

pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku, Úřadu městského obvodu 

zajistit zveřejnění záměru pronájmu části pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na 

úřední desce. 

T: 25. 10. 2021 

992/57R/21 
Záměr prodeje p. p. č. 1025/5 v k. ú. Bukov  

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - město po projednání 

A) schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely z majetku města 

Ústí n. L.: 

- p. p. č. 1025/5 o výměře 402 m2, zahrada k. ú. Bukov, min. nabídková cena 

800,--Kč/m2 

za níže uvedených smluvních podmínek: 

- využití pozemku musí být v souladu s platným Územním plánem města Ústí n. 

L.,- kupující uhradí náklady spojené s prodejem, B) ukládá  pí Jitce Ulrychové, 

vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu zajistit zveřejnění 

záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce a 

informovat žadatele o přijatém usnesení. 

T: 25. 10. 2021 

993/57R/21 
Pronájem p. p. č. 859/1 v k. ú. Ústí nad Labem  

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - město po projednání 

A) schvaluje 

pronájem p. p. č. 859/1 o výměře 1973 m2 v k. ú. Ústí nad Labem pí  

Ústí nad Labem za účelem zahrady, na dobu neurčitou s 12měsíční výpovědní lhůtou. Výše 

nájemného bude činit 7,-- Kč/m2/rok a roční nájemné 13.811,-- Kč. 
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B) ukládá 

pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí 

nad Labem – město vypracovat NS ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení. 

T: 25. 10. 2021 

994/57R/21 
Pronájem části p. p. č. 4157 v k. ú. Ústí nad Labem  

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - město po projednání 

A) schvaluje  

pronájem části p. p. č. 4157 o výměře 1000 m2 z celkové výměry 4296 m2 v k. ú. Ústí nad 

Labem , Ústí nad Labem, za účelem zahrady, na dobu neurčitou s 

12měsíční výpovědní lhůtou. Výše nájemného bude činit 10,-- Kč/m2/rok a roční nájemné 

10.000,-- Kč.  

B) ukládá  

pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí 

nad Labem – město 

vypracovat NS ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení. 

T: 25. 10. 2021 

995/57R/21 
Záměr změny NS č. 269 o pronájmu části p. p. č. 758 v k. ú. Ústí nad Labem 

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - město po projednání 

A) schvaluje 

záměr změny nájemní smlouvy č. 269 uzavřené s , Ústí nad Labem 

o pronájmu části pozemkové parcely 758 o výměře 1 200 m2 z celkové výměry 2723 m2 v 

k. ú. Ústí nad Labem v tom smyslu, že bude připsán další spolunájemce , 

bytem tamtéž. Další podmínky NS zůstávají stejné. 

B) ukládá 

pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku, Úřadu městského zajistit 

zveřejnění oznámení o změně v NS č. 269 dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. 

T: 25. 10. 2021 

996/57R/21 
Uzavření dodatku č. 1 k NS č. 1448 o pronájju p. p. č. 4021 v k. ú. Ústí nad Labem  

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - město po projednání 

A) schvaluje 
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      uzavření dodatku č. 1 k NS č. 1448 s manžely 

     Ústí nad Labem o pronájmu pozemkové parcely 4021 o výměře  

      931 m2 v k. ú Ústí nad Labem v tom smyslu, že bude připsán další spolunájemce  

       pí  Ústí nad Labem. Další podmínky NS zůstávají stejné.  

C) ukládá  

     pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského zajistit       

     vypracování dodatku č. 1 k NS č. 1448 ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení. 

T: 25. 10. 2021 

997/57R/21 
Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě na stavbu: „Kanalizační přípojka pro 

RD na p. p. č. 739/4“ k. ú. Skorotice 

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - město po projednání 

A) schvaluje 

uzavření smlouvy o 

zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Statutárním městem Ústí nad Labem, zast. 

MO ÚL – město a  Ústí nad 

Labem, zast. fa ISTAR spol. s r. o. se sídlem Drážďanská 856/74, Ústí nad Labem 

na části p. p. č. 784/2 a 797 v katastrálním území Skorotice u Ústí nad Labem za 

účelem umístění kanalizační přípojky v souvislosti se stavbou „Rodinný dům s 

krytým bazénem“. 

Smlouva bude uzavřena za jednorázovou úhradu 7.735,-- Kč + 21% DPH s tím, že veškeré 

náklady uhradí žadatele. 

B) Ukládá 

Jitce Ulrychové 

vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem - 

město, informovat žadatele a zajistit vyhotovení smlouvy dle bodu (a) tohoto usnesení. 

T: 29. 10. 2021 

998/57R/21 
Sml o SB:„INS_FTTH_CZ_2593_41019_Ústí nad Labem_Bukov“ k. ú. Bukov, 

Všebořice, Skorotice 

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - město po projednání 

A) revokuje 

usnesení Rady městského obvodu Ústí nad Labem – město č. 918/53R/21 ze dne 19. 7. 

2021, 
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B) schvaluje 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi 

Statutárním městem Ústí nad Labem, zast. MO ÚL – město a T-Mobile Czech 

Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, zast. fa RYVE – PROJEKT s. r. o. 

se sídlem Masarykova 633/318, Ústí nad Labem na uložení - vedení optické sítě na: 

p. p. č. 1511, 1514, 1521, 1524, 1527, 1531, 1553, 1556, 1559, 1565, 1568, 1574/1, 1579,  

1586, 1593, 1600, 1614, 1026, 

1046/10, 1601 v k. ú. Bukov, 

p. p. č. 196 v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem 

- přípojek optické sítě na 

p. p. č. 1531, 1527, 1521, 1511, 1559, 1568, 1565, 1593, 1586, 1600, 1614, 1556, 1553,  

1514, 221/3 v k. ú. Bukov, 

p. p. č. 260 v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem 

za účelem výstavby nové optické sítě elektronických komunikací fa T-Mobile Czech 

Republic a.s. v souvislosti se stavbou „INS_FTTH_CZ_2593_41019_UstínadLabem_ 

Bukov“. 

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude uzavřena po geometrickém zaměření 

inženýrské sítě na předmětných parcelách, čímž bude přesně vyznačen rozsah služebnosti. 

Služebnost inženýrské sítě bude zřízena za cenu určenou dle usnesení Rady městského 

obvodu Ústí nad Labem – město, č. 926/54R/21 ze dne 4. 8. 2021 s tím, že veškeré náklady 

uhradí žadatel.  

 

C) ukládá  

pí Jitce Ulrychové 

vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem - 

město, informovat žadatele a zajistit vyhotovení smlouvy dle bodu (a) tohoto usnesení. 

T: 29. 10. 2021 

999/57R/21 
Sml o SB: „INS_FTTH_CZ_2594_41019_Ústí nad Labem_Všebořice“ k. ú. 

Všebořice, Bukov 

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - město po projednání 

A) revokuje 

usnesení Rady městského obvodu Ústí nad Labem – město č. 919/53R/21 ze dne 19. 7. 

2021,  

B) schvaluje 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi 

Statutárním městem Ústí nad Labem, zast. MO ÚL – město a T-Mobile Czech 

Republic a.s., se sídlem  
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Tomíčkova 2144/1, Praha 4, zast. fa RYVE–PROJEKT s. r. o. se sídlem 

Masarykova 633/318, Ústí nad Labem na uložení - vedení optické sítě na: 

p. p. č. 121/2, 125/1, 215/2, 247/55, 247/56, 247/57, 247/74, 247/78, 247/79, 247/81,  

247/82, 247/84, 436/15, 436/25, 

445/5, 57/1, 57/29, 57/31, 57/48, 57/60, 57/61, 57/69, 57/73, 57/94, 12/5, 21/1, 217/1, 

217/2, 247/42, 247/46, 247/54, 

247/76, 436/1, 436/33, 446/2, 56/5, 56/6, 57/50, 57/51, 57/52, 57/57, 57/62, 57/63, 57/64,  

57/74, 57/84, 57/90, 57/65, 

57/86 a 247/77 v k. ú. Všebořice, 

p. p. č. 1792/1, 1796, 1799, 1802, 1815, 1824, 1828, 1830, 1837, 1849/1, 1850/1,  

1851,1853/1, 1873/3, 1876/1, 1889, 1890/1, 1894, 1896, 1899, 1901, 1904, 1812/1, 1850/4, 

1850/5, 1857, 1885/3, 1891, 1895/1, 937/1, 964/1, 1861, 1862, 1863, 1864/1, 1868, 1869 v 

k. ú. Bukov, 

- přípojek optické sítě na 

p. p. č. 436/15, 436/25, 445/5, 57/1, 57/29, 57/31, 57/73, 57/94, 247/55, 247/57, 247/63,  

247/75, 247/82, 247/84, 

436/1, 436/21, 436/24, 436/31, 436/32, 436/33, 57/32, 57/51, 57/57, 57/62, 57/76, 57/84,  

57/92, 213/2, 217/1, 247/42, 

247/46, 247/47, 247/52, 247/96, 247/40, 56/5, 57/60, 57/64, 57/74, 57/77, 57/86, 57/87 v k. 

ú. Všebořice, 

p. p. č. 1812/1, 1850/4, 1857, 1862, 1881/1, 1895/1, 1792/1, 1796, 1799, 1802, 1815, 1824,  

1828, 1830, 1849/1, 1850/1, 

1851, 1868, 1873/3, 1876/1, 1889, 1890/1, 1894, 1896, 1899, 1904, 1905/1, 1869, 1886, 

1837, 1853/3 v k. ú. Bukov za 

účelem výstavby nové optické sítě elektronických komunikací fa T-Mobile Czech Republic 

a.s. v souvislosti se stavbou „INS_FTTH_CZ_2594_41019_UstínadLabem_Vseborice“. 

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude uzavřena po geometrickém zaměření 

umístění stavby na předmětných parcelách, čímž bude přesně vyznačen rozsah služebnosti 

Služebnost inženýrské sítě bude zřízena za cenu určenou dle usnesení Rady městského 

obvodu Ústí nad Labem – město, č. 926/54R/21 ze dne 4. 8. 2021 s tím, že veškeré náklady 

uhradí žadatel. 

C) ukládá 

 pí Jitce Ulrychové 

vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem - 

město, informovat žadatele a zajistit vyhotovení smlouvy dle bodu (b) tohoto usnesení. 

T: 29. 10. 2021 
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1000/57R/21 
Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy 

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - město po projednání 

A) bere na vědomížádost o 

prodloužení nájemní smlouvy od: 

1. pana ze dne 16. 8. 2021, 

2. pana ze dne 23. 8. 2021, 

3. pana ze dne 13. 9. 2021, 

4. paní ze dne 13. 9. 2021, 

5. pana ze dne 14. 9. 2021, 

6. paní ze dne 14. 9. 2021, 

7. pana  ze dne 15. 9. 2021, 

8. paní ze dne 17. 9. 2021, 

9. paní ze dne 30. 8. 2021, 

B) schvaluje 

prodloužení nájemní smlouvy: 

1. č. 14/Vy/12 na byt č. 12,  Ústí n. L. manželům

 a to o 3 roky, 

2. č. 14/Vy/18 na byt č. 20,  Ústí n. L. panu , a to o 3 roky, 

3. č. 8/Vy/07 na byt č. 4, Ústí n. L. panu , a to o 3 roky, 

4. č. 16/Vy/12 na byt č. 5,  Ústí n. L. paní , a to o 3 roky, 

5. č. 13/Vy/16 na byt č. 8,  Ústí n. L. manželům , 

a to o 3 roky, 

6. č. 6/Vy/19 na byt č. 1, Ústí n. L. paní  a to 

o 3 roky, 

7. č. 21/Vy/11 na byt č. 20, Ústí n. L. panu , a too 3 roky, 

8. č. 7/Vy/20 na byt č. 8, Ústí n. L. manželům  

, a to o 3 roky, 

9. č. 7/Vy/19 na byt č. 12,  Ústí n. L. paní  a to o 3 roky, 

C) ukládá  

pí Jitce Ulrychové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL – město 

informovat žadatele dle přijatého usnesení a vypracovat dodatky nájemních smluv dle bodu 

b). 

T: 31. 10. 2021 
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1001/57R/21 
Žádost o pronájem obecního bytu 

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - město po projednání 

A) bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu od pana  ze dne 13. 9. 

2021,  

 

B) schvaluje pronájem obecního bytu č. 10, 1+1, Ústí n. L. panu  

Ústí nad Labem, na dobu určitou na 1 rok, s měsíčním nájemným 30,- Kč/m2, 

D) ukládá  

pí Jitce Ulrychové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL – město informovat žadatele dle přijatého 

usnesení a vypracovat nájemní smlouvu dle bodu b). 

T: 15. 11. 2021 

1002/57R/21 
Určení místa a termínů konání sňatečných obřadů na rok 2022 

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - město po projednání 

A) bere na vědomí  

 informace dle důvodové zprávy  

B) určuje  

v souladu s ustanovením § 663, odst. 1, zák. č. 89/2012 Sb. a dále dle položky 12, písm. c, 

zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, místem k uskutečnění sňatečných obřadů 

obřadní síň na adrese Ústí nad Labem, W. Churchilla č. p. 1368, v termínech a v době dle 

upraveného znění v důvodové zprávy. 
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1003/57R/21 
Žádost o výjimku z OZV č. 2/2018, kterou se mění OZV č. 1/2017, o zákazu požívání 

alkoholických nápojů na veřejném prostranství 

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - město po projednání  uděluje 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. 13/2021 

Catering na Rychtě s.r.o. Ústí nad Labem 

Název pořádané akce: Pivní jarmark 

Místo konání: Klášterní 75/9, Ústí nad Labem 

Termín: 9.10. – 10.10.2021 

Čas konání akce: 11.00 – 22.00 hodin 

1004/57R/21 
Revitalizace prostoru ulice Vinařská 

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - město po projednání  

schvaluje  

realizaci akce "Revitalizace prostor ul. Vinařská", kdy bude opravena asfaltová plocha s následnou 

malbou, dále budou umístěny basketbalové koše, workoutové prvky v provedení kov a odpovídající 

mobiliář, nášlapy a upravena navazující cestička ve svahu. 

Karel Karika Mgr. Hana Štrymplová 

místostarostka ÚMO ÚL - město starosta 



 

 

Příloha pro rok  2022.docx k usnesení č. 1002/57R/21 

  

Termíny sňatečných obřadů pro rok  2022  
          

Obřadní síň -  Winstona Churchilla čp. 1368, Ústí nad Labem   

- bez správního poplatku v době od 09.00 hod do 14.00 hod   

- maximálně deset obřadů v jeden obřadní den na všech místech celkem  

  

         

              

leden     

      

 22.01.2022        

         

únor    

      

 12.02.2022       

         

březen    

      

 12.03.2022       

         

duben    

      

 02.04.2022       

         

květen    

      

 14.05.2022       

         

červen    

      

 04.06.2022       

     

 16.07.2022      

      

 13.08.2022      

      

 10.09.2022       

         

červenec   

      

srpen    

      

září    

      

říjen    

      

 22.10.2022       

         

listopad     

      

 26.11.2022        

         

prosinec   

      

 10.12.2022       

        

  

  

  

  

  


