
U s n e s e n í

z 63. schůze rady městského obvodu Ústí nad Labem - město,
dne 10. 3. 2022

Usnesení č. 1112/63R/22 - 1114/63R/22

1112/63R/22
Návrh rozpočtu MO Ústí nad Labem - město na rok 2022

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

důvodovou zprávu podrobně popisující jednotlivé části návrhu rozpočtu MO Ústí nad 
Labem - město na rok 2022 s tím, že rozpočet je navržený jako schodkový ve výši 8 779,96 
tis. Kč,

B) souhlasí

v souladu s ustanovením § 84, odst. (2), písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů s rozpočtem MO Ústí n. L – město na rok 
2022 v jednotlivých částech takto:

celkové příjmy rozpočtu MO ve výši 61 150,29 tis. Kč
celkové výdaje rozpočtu MO ve výši 69 930,25 tis. Kč
z toho: neinvestiční výdaje 67 450,25 tis. Kč
investiční výdaje 2 480,00 tis. Kč
financování (změna stavu na bankovních účtech) 8 779,96 tis. Kč

C) souhlasí

se stanovením paragrafů, jako závazného ukazatele rozpočtu MO Ústí nad Labem - město 
na rok 2022

D) souhlasí

s plánem vedlejší hospodářské činnosti MO Ústí n. L. – město takto:

výnosy plánu VHČ celkem 10 656,00 tis. Kč
náklady plánu VHČ celkem 9 739,00 tis. Kč
hospodářský výsledek ve VHČ - zisk (změna stavu na bankovních účtech) 917,00 tis. Kč,

E) ukládá
Mgr. Haně Štrymplové, starostce

předložit tento návrh rozpočtu k projednání na nejbližším zasedání ZMO tj. dne 30. 3. 
2022.

T: 30. 3. 2022

1113/63R/22
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Informativní zpráva o vyplacených darech v rámci projektu "Podpora rodiny s 
prvorozeným dítětem"

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

předložený materiál ve věci vyplacených darů v rámci projektu "Podpora rodiny s 
prvorozeným dítětem".

1114/63R/22
Sazebník náhrad za zřízení služebnosti - věcné břemeno

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

usnesení č. 926/54R/21 z 54. schůze RMO ÚL – město dne 4. 8. 2021, 

B) schvaluje

výpočet náhrad za zřízení služebnosti dle vyhlášky č. 441/2013 Sb., § 39a, 39b o oceňování 
majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů a dále:
- zřízení služebnosti při obnově již existujících sítí, vedených ve stejné trase jako původní 
síť za stejných technických
parametrů bude zřízena služebnost za minimální poplatek 1.000,-- Kč a v případě změny 
technických parametrů bude
zřízena služebnost dle výpočtu náhrad,
- vychází-li vypočtená náhrada za zřízení služebnosti nižší než 2.000,-- Kč, činí minimální 
náhrada 2.000,-- Kč,
- zřízení služebnosti stezky, cesty a průhonu bude stanovena cena dle znaleckého posudku,
- sazby za zřízení služebnosti jsou uvedeny bez DPH,
 - náklady spojené se zřízením služebnosti hradí žadatel,

C) ukládá
pí Jitce Ulrychové

vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – 
město postupovat dle bodu (b) tohoto usnesení.

T: 21. 3. 2022

Karel Karika Mgr. Hana Štrymplová

místostarosta ÚMO ÚL - město starostka
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