
U s n e s e n í

z 67. schůze rady městského obvodu Ústí nad Labem - město,
dne 9. 5. 2022

Usnesení č. 1165/67R/22 - 1190/67R/22

1165/67R/22
Předběžná informace k žádostem o prodej/pronájem pozemkových parcel v majetku 
Statutárního města Ústí n. L., ve správě MO ÚL – město 

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:

1. Žádost o prodej
2. Žádost o prodej

B) ukládá
Miloslavě Rückschlos, OSOM ÚMO ÚL - město

informovat žadatele podaných žádostí č. 1, 2 o tom, že Městský obvod Ústí n. L. – město 
nemá zájem uvedené
pozemkové parcely prodat/pronajmout.

T: 30. 5. 2022

1166/67R/22
Stanovení výše cen obecních pozemků určených do prodeje v MO ÚL – město včetně 
návrhu nové Směrnice – o podmínkách prodeje pozemkových parcel

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - město po projednání
 schvaluje

ponechání směrnice č. II/2019 v původním znění s tím, že u pozemků o rozloze větší než 50 
m2 bude cena stanovena znaleckým posudkem, u pozemků o rozloze menší než 50 m2 bude 
cena určena jako cena v místě a čase obvyklá

1167/67R/22
Záměr pronájmu části p. p. č. 1907/2 a části p. p. č. 1905/1 v k. ú. Klíše

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

záměr pronájmu části p. p. č. 1907/2 o výměře 580 m2 z celkové výměry 2063 m2 a části p. 
p. č.
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1905/1 o výměře 170 m2 z celkové výměry 22086 m2 v k. ú. Klíše za účelem ochranné 
zóny
ke stavbě rodinného domu (vysázení a údržba rozptýlené zeleně)
za níže uvedených smluvních podmínek:
- minimální výše nájemného činí 7,-Kč/m2/rok, roční nájemného činí 5250,-Kč
- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 12měsíční výpovědní lhůtou
- využití pozemků musí být v souladu se způsobem využití dle platného Územního plánu
města Ústí n. L. – „SM-NP plochy smíšené nezastavěného území přírodní“,
- rozptýlená zeleň bude tvořit min. 20 % rozlohy pozemků,
- předmětné části pozemků musí i nadále zůstat volně přístupné, a to bez ohledu na
vlastnictví (pronájem) k tomuto prostoru,
- předmětné části pozemků nesmí být oploceny,
- pronájmem předmětných částí pozemků nesmí být omezen přístup na cestu, která vede
na Střížovický vrch

B) ukládá
Miloslavě Rückschlos, OSOM ÚMO ÚL - město

zajistit zveřejnění záměru pronájmu částí pozemkových parcel dle bodu (a) tohoto usnesení 
na úřední desce.

T: 13. 6. 2022

1168/67R/22
Prodej p. p. č. 125/36, 123/1 a části p. p. č. 121/2 dle GP č. 121/4 v k. ú. Všebořice, 

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

s prodejem pozemkových parcel z majetku města Ústí n. L.:
- p. p. č. 125/36 o výměře 7 m2, ostatní plocha, k. ú. Všebořice, kupní cena 8.463,- Kč 
(1209/m2)
- p. p. č. 123/1 o výměře 71 m2, ostatní plocha, k. ú. Všebořice, kupní cena 85.839,- Kč 
(1029,-Kč/m2)
- část p. p. č. 121/2 dle GP 121/4 o výměře 67 m2, ostatní plocha, k. ú. Všebořice, kupní 
cena 81.003,- Kč (1029,-Kč/m2)
- celková kupní cena 175. 305,- Kč

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,
- v případě, že se na pozemcích nachází zařízení veřejného osvětlení, bude při prodeji 
zřízena služebnost inženýrské sítě,
- součástí prodeje nebude část p. p. č. 121/2, na které se nachází stavba chodníku,
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B) ukládá
Karlu Karikovi, místostarostovi MO ÚL - město

předložit materiál na jednání 19. zasedání ZMO ÚL - město dne 15. června 2022.

T: 15. 6. 2022

1169/67R/22
Pronájem části p. p. č. 3785/1, části p. p. č. 3785/2 a p. p. č. 3785/4 v k. ú. Ústí n. L. - 

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

pronájem části p. p. č. 3785/1 o výměře 1800 z celkové výměry 2733 m2, části p. p. č. 
3785/2 o výměře 35 m2 z celkové výměry 1446 m2 a p. p. č. 3785/4 o výměře 28 m2 vše v 
k. ú. Ústí nad Labem , za 
účelem zahrady a pozemku pod chatou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou 
s 12měsíční výpovědní lhůtou. Nájemné za pozemek činí částku 7,-- Kč/m2/rok (tj. 1800 
m2 a 35 m2) a pozemek pod chatou 20,-- Kč/m2/rok, (tj. 28 m2). Roční nájemné bude činit 
13.405,-- Kč

B) ukládá
pí Miloslavě Rückschlos, odbor správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí 
nad Labem – město,

vypracovat NS ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení.

T: 1. 6. 2022

1170/67R/22
Pronájem p. p. č. 438/1 v k. ú. Předlice -

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

 pronájem p. p. č. 438/1 o výměře 426 m2 (tj. 420 m2 za 7,-- Kč/m2/rok za zahradu a 6 m2 
za 20,-- Kč/m2/rok za pozemek pod chatou) v k. ú. Předlice pí

 za účelem zahrady. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou s 12měsíční výpovědní lhůtou. Roční nájemné bude činit 3.060,-- Kč. 

B) ukládá
Miloslavě Rückschlos, odbor správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad 
Labem – město, 

vypracovat NS ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení.
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T: 1. 6. 2022

1171/67R/22
Pronájem části p. p. č. 4034 v k. ú. Ústí nad Labem, Jan Holub

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

pronájem části p. p. č. 4034 o výměře 220 m2 z celkové výměry 2117 m2 v k. ú. Ústí nad 
Labem p. Janu Holubovi, Spartakiádní 273/25, 400 01 Ústí nad Labem, za účelem zahrady. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 12měsíční výpovědní lhůtou. 
Nájemné za zahradu činí 7,-- Kč/m2/rok. Roční nájemné bude činit 1.540,-- Kč.

B) ukládá
Miloslavě Rückschlos, OSOM

vypracovat NS ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení.

T: 1. 6. 2022

1172/67R/22
Záměr změny NS č. 1470 o pronájmu části p. p. č. 216 v k. ú. Předlice,  

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

záměr změny nájemní smlouvy č. 1470 uzavřené s  
o pronájmu části pozemkové parcely 216 o výměře 200 m2 z 

celkové výměry 2435 m2 v k. ú., Předlice v tom smyslu, že bude rozšířena výměra zahrady 
z 200 m2 na 400 m2 a výše ročního nájemného bude zvýšeno z 2.000,-- Kč/rok na částku 
4.000,-- Kč/rok. Další podmínky NS zůstávají stejné.

B) ukládá
Miloslavě Rückschlos, odbor správy obecního majetku, Úřadu městského 

zajistit zveřejnění oznámení o změně NS 1470 dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední 
desce.

T: 1. 6. 2022

1173/67R/22
Záměr změny NS č. 62 o pronájmu části p. p. č. 431/1 a p. p. č. 435/3 v k. ú. Předlice 
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Rada městského obvodu Ústí nad Labem - město po projednání
A) schvaluje

záměr změny nájemní smlouvy č. 62 uzavřené s pí
o pronájmu části pozemkové parcely 431/1 o výměře 683 

m2 z celkové výměry 3221 m2 v k. ú., Předlice( zahrada) za 5,-- Kč/m2/rok a p. p. č. 431/3 
o výměře 39 m2 v k. ú. Předlice (pozemek pod chatou) za 20,-- Kč/m2/rok. v tom smyslu, 
že budou připsáni další spolunájemci 

 z důvodu výpomoci na zahradě. Roční nájemné činí. 4.195,-- 
Kč. Další podmínky NS zůstávají stejné.

B) ukládá
pí Miloslavě Rückschlos, odbor správy obecního majetku, Úřadu městského 

zajistit zveřejnění oznámení o připsání spolunájemců do nájemní smlouvy dle bodu (a) 
tohoto usnesení na úřední desce.

T: 1. 6. 2022

1174/67R/22
Záměr změny NS č. 552 o pronájmu části p. p. č. 3793/1 v k. ú. Ústí nad Labem, 

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

záměr změny nájemní smlouvy č. 552 uzavřené s  
o pronájmu části pozemkové parcely 3793/1 o výměře 375 m2 z celkové 

výměry 3017 m2 v k. ú., Ústí nad Labem ( z toho 359 m2 za účelem zahrady za 10,-- 
Kč/m2/rok a 16 m2 zastavěná plocha pod chatkou za 20,-- Kč/m2/rok) v tom smyslu, že 
budou připsáni další spolunájemci , bytem tamtéž a 

.Roční nájemné činí. 3.910,-- 
Kč. Další podmínky NS zůstávají stejné.

B) ukládá
pí Miloslavě Rückschlos, odbor správy obecního majetku, Úřadu městského 

zajistit zveřejnění oznámení o připsání spolunájemců do nájemní smlouvy dle bodu (a) 
tohoto usnesení na úřední desce.

T: 1. 6. 2022

1175/67R/22
Záměr změny NS č. 1169 o pronájmu části p. p. č. 3793/1 v k. ú. Ústí nad Labem, 
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Rada městského obvodu Ústí nad Labem - město po projednání
A) schvaluje

záměr změny nájemní smlouvy č. 1169 uzavřené s pí
o pronájmu části pozemkové parcely 3793/1 o výměře 400 

m2 z celkové výměry 3017 m2 v k. ú., Ústí nad Labem ( z toho 380 m2 za účelem zahrady 
za 10,-- Kč/m2/rok a 20 m2 zastavěná plocha pod chatkou za 20,-- Kč/m2/rok) v tom 
smyslu, že bude připsán další spolunájemce p.  

, Ústí nad Labem. Roční nájemné činí. 4.200,-- Kč. Další podmínky NS 
zůstávají stejné. 

B) ukládá
pí Miloslavě Rückschlos, odbor správy obecního majetku, Úřadu městského 

zajistit zveřejnění oznámení o připsání spolunájemce do nájemní smlouvy dle bodu (a) 
tohoto usnesení na úřední desce.

T: 1. 6. 2022

1176/67R/22
Záměr pronájmu p. p. č. 442 v k. ú. Předlice 

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

záměr pronájmu p. p. č. 442 o výměře 704 m2 v k. ú. Předlice. Minimální výše nájemného 
činí 10,-- Kč/m2/rok za účelem zahrady. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 
12měsíční výpovědní lhůtou.

B) ukládá
pí Miloslavě Rückschlos, odbor správy obecního majetku Úřadu městského obvodu 

zajistit zveřejnění záměru pronájmu pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na 
úřední desce.

T: 1. 6. 2022

1177/67R/22
Záměr pronájmu části p. p. č. 3748/1 a p. p. č. 3748/5 v k. ú. Ústí n. L.

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

záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 3748/1 o výměře 576 m2 o výměře 8786 m2 
(zahrada) a p. p. č. 3748/5 o výměře 28 m2 (pozemek pod chatou) vše v k. ú. Ústí nad 
Labem. Minimální výše nájemného činí 10,-- Kč/m2/rok, za zahradu a 20,-- Kč/m2/rok za 
pozemek pod chatou. Roční nájemné činí 6.320,-- Kč. Smlouva bude uzavřena na dobu 
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neurčitou s 12měsíční výpovědní lhůtou.

B) ukládá
 pí Miloslavě Rückslos,odbor správy obecního majetku, Úřadu městského obvodu

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

T: 1. 6. 2022

1178/67R/22
Záměr pronájmu části p. p. č. 747/1 v k. ú. Ústí nad Labem 

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

záměr pronájmu části pozemkové parcely 747/1 o výměře 600 m2 z celkové výměry
1086 m2 v k. ú. Ústí nad Labem, za účelem zahrady. Minimální výše nájemného činí 10,--
Kč/m2/rok. Roční nájemné 6.000,-- Kč.
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 12měsíční výpovědní lhůtou. Uprostřed
pronajímaného pozemku se nachází zkolaudovaná chata v osobním vlastnictví.

B) ukládá
pí Miloslavě Rückschlos, odbor správy obecního majetku, Úřadu městského obvodu

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

T: 1. 6. 2022

1179/67R/22
Záměr pronájmu části p. p. č. 74 v k. ú. Předlice 

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

záměr pronájmu části pozemkové parcely 74 o výměře 414 m2 z celkové výměry 948 m2 v 
k. ú. Předlice, za účelem depa pro materiál. Minimální výše nájemného činí 10,-- 
Kč/m2/rok. Roční nájemné 4.140,-- Kč. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 
12měsíční výpovědní lhůtou.

B) ukládá
pí Miloslavě Rückschlos, odbor správy obecního majetku, Úřadu městského obvodu Ústí 
nad Labem – město

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

T: 1. 6. 2022

1180/67R/22
Záměr prodeje části p. p. č. 297 v k. ú. Vaňov 

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

záměr prodeje části p. p. č. 297 o výměře cca 93 m2 z celkové výměry 609 m 2 v k. ú. 
Vaňov v majetku města Ústí nad
Labem z důvodu nesouhlasného stanoviska Magistrátu města Ústí n. L.,

B) ukládá
Miloslavě Rückschlos, odbor správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí 

informovat o přijatém usnesení žadatele.

T: 1. 6. 2022

1181/67R/22
Uzavření dodatku č. 5 k NS č. 225 o pronájmu části p. p. č. 3689/3 v k. ú. Ústí nad 
Labem -

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

uzavření dodatku č. 5 k NS č. 225 uzavřené s
o pronájmu části pozemkové parcely 3689/3 o výměře 640 m2 z celkové 

výměry 914 m2 v k. ú. Ústí nad Labem (tj 615 m2 za účelem zahrady tj. 7,-- Kč/m2/rok a 
25 m2 za 20,-- Kč/m2/rok zastavěná chata pod chatou) v tom smyslu, že bude připsán další 
spolunájemce  Roční nájemné činí 
4.805,-- Kč. Další podmínky NS zůstávají stejné.

B) ukládá
 pí Miloslavě Rückschlos, odbor správy obecního majetku Úřadu městského 

zajistit vypracování dodatku č. 5 k NS č. 225 ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení.

T: 1. 6. 2022

1182/67R/22
Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy

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

žádosti o prodloužení nájemní smlouvy od:
1. pana  ze dne 20. 4. 2021,
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2. pana  ze dne 20. 4. 2021,
3. paní ze dne 12. 4. 2021,
4. paní ze dne 11. 3. 2020,
5. paní ze dne 9. 4. 2021,
6. manželů ze dne 26. 4. 2021,
7. paní ze dne 21. 4. 2021,

B) schvaluje

prodloužení nájemní smlouvy:
1. č. 35/Kr/98 na byt č. 2, Velká Hradební 2319/84, Ústí n. L. panu ,a to 
o 3 roky,
2. č. 4/Vy/16 na byt č. 14, Konečná 832, Ústí n. L. panu  a to o 3 
roky,
3. č. 10/Vy/12 na byt č. 5, Tovární 1781/41, Ústí n. L. paní  a to o 3 roky,
4. č. 15/Vy/15 na byt č. 3, Lidické nám. 2223/7, Ústí n. L. paní  a to o 3 
roky,
5. č. 9/Vy/13 na byt č. 18, Konečná 832, Ústí n. L. paní , a to o 3 roky,
6. č. 8/Vy/13 na byt č. 3, Masarykova 2307/90, Ústí n. L. paní a panu 

, a to o 3 roky,
7. č. 9/Vy/15 na byt č. 6, Lidické nám. 2223/7, Ústí n. L. paní , a to o 1 
rok,

C) ukládá
pí Miloslavě Rückschlos, OSOM ÚMO ÚL – město

informovat žadatele dle přijatého usnesení a vypracovat dodatky nájemních smluv dle bodu 
b).

T: 31. 5. 2022

1183/67R/22
Žádosti o pronájem obecního bytu

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

žádosti o pronájem obecního bytu od:
1. paní ze dne 21. 2. 2022,
2. pana ze dne 30. 3. 2022,

B) schvaluje

1. pronájem obecního bytu č. 12, 1+2, Masarykova 2307/90, Ústí n. L. paní 
, na dobu určitou na 1 rok, s měsíčním

nájemným 60,- Kč/m2,
2. pronájem obecního bytu č. 12, 1+2, Velká Hradební 2319/84, Ústí n. L. panu

, na dobu určitou na 1 rok, s měsíčním
nájemným 60,- Kč/m2,
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C) ukládá
pí Miloslavě Rückschlos, OSOM ÚMO ÚL – město

informovat žadatele dle přijatého usnesení a vypracovat nájemní smlouvy dle bodu b).

T: 30. 6. 2022

1184/67R/22
Výpověď nájmu nebytových prostor č. 901, 902 a 903 v objektu W. Churchilla 4, Ústí 
n. L.

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

výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 24. 8. 2011 ve znění pozdějších
dodatků, dle čl. VIII. nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor č. 901, 902, 903
v objektu W. Churchilla 1368/4, Ústí n. L., uzavřené s
IČ 86757814, , IČ 86823094,  IČ 86817752.
Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a započne plynout prvním dnem měsíce následujícího po
měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně,

B) ukládá
pí Miloslavě Rückschlos, OSOM ÚMO Ústí n. L. – město

informovat nájemce o přijatém usnesení a zajistit fyzické a protokolární převzetí 
nebytového prostoru.

T: 31. 5. 2022

1185/67R/22
Pronájem prostoru sloužícího k podnikání – Masarykova ul., ev. č. 5409, Ústí n. L.

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

pronájem prostoru sloužícího k podnikání – Masarykova ul., ev. č. 5409, 21 m2, (bývalá 
prodejna jízdenek Dopravního podniku města Ústí nad Labem a. s.) panu  
IČ: 12038172
- způsob využití: prodejna zmrzliny a dortů
- cena nájmu za m2/rok: 2 000,- Kč
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
- nájemce bude povinen strpět sjednána věcná břemena, která spočívají v oprávnění 
Dopravního podniku města Ústí nad Labem a. s. umístit na stavbě prodejní automat na 
výdej jízdenek vč. umístění napájecího kabelu a odběru elektrické energie z 
elektroinstalace objektu a dále věcné břemeno spočívající v umístění a provozování 
optického uzle vč. umožnění jeho výkonu vč. zajištění přístupu do stavby za účelem oprav 
rozvaděče a jeho údržby, a to do 12 hodin po nahlášení požadavku oprávněného z věcného 
břemene, jakož i umístění napájecího kabelu a odběru elektrické energie z elektroinstalace 
objektu (měřeno podružným měřidlem)
- nájemné bude hrazeno měsíčně předem

Městský obvod Ústí nad Labem - město

Stránka 10 z 15



- před podpisem nájemní smlouvy zaplatí nájemce jistotu ve výši trojnásobku měsíčního 
nájemného, která bude nájemci vrácena po skončení nájemního vztahu, bude-li nájemní 
vztah delší než 6 měsíců a nebude-li v prodlení s úhradou nájemného včetně služeb; v 
případě prodeje bude jistota odečtena z kupní ceny,
- nájemce provede úpravy prostoru sloužícího k podnikání výhradně na vlastní náklady,
- nájemce zabezpečí na vlastní náklady odvoz odpadu,
- ostatní podmínky uvedeny v nájemní smlouvě,

B) ukládá
 pí Miloslavě Rückschlos, OSOM ÚMO ÚL - město

zajistit uzavření nájemní smlouvy dle bodu a).

T: 31. 5. 2022

1186/67R/22
Pronájem prostoru sloužícího k podnikání – místnost č. 24, Stříbrnické Nivy 4, Ústí 
n. L.

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

pronájem prostoru sloužícího k podnikání – místnost č. 24, Stříbrnické Nivy 2428/4,
Ústí n. L., 20,88 m2, panu , IČ: 04929748
- způsob využití: kancelář, dílna, sklad
- cena nájmu za m2/rok: 550,- Kč
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
- nájemné bude hrazeno měsíčně předem
- před podpisem nájemní smlouvy zaplatí nájemce jistotu ve výši trojnásobku měsíčního 
nájemného, která bude nájemci vrácena po skončení nájemního vztahu, bude-li nájemní 
vztah delší než 6 měsíců a nebude-li v prodlení s úhradou nájemného včetně služeb; v 
případě prodeje bude jistota odečtena z kupní ceny,
- nájemce provede úpravy prostoru sloužícího k podnikání výhradně na vlastní náklady,
- nájemce na vlastní náklady zabezpečí změnu užívání pronajatých prostor u stavebního 
odboru Magistrátu města Ústí n. L., bude-li to způsob využití vyžadovat,
- nájemce zabezpečí na vlastní náklady odvoz odpadu,
- ostatní podmínky uvedeny v nájemní smlouvě,

B) ukládá
pí Miloslavě Rückschlos, OSOM ÚMO ÚL - město

zajistit uzavření nájemní smlouvy dle bodu a).

T: 31. 5. 2022

1187/67R/22
Stanovení počtu členů Zastupitelstva městského obvodu Ústí n. L. - město pro příští 
volební období
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Rada městského obvodu Ústí nad Labem - město po projednání
A) bere na vědomí

informace dle důvodové zprávy,

B) doporučuje

stanovit počet členů Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem – město pro příští 
volební období 2022 - 2026 na 21 členů,

C) ukládá
Mgr. Haně Štrymplové, starostce MO ÚL 

předložit doporučení dle bodu b) tohoto usnesení ZMO Ústí nad Labem – město na jeho 19. 
zasedání dne 15. 6. 2022.

T: 15. 6. 2022

1188/67R/22
Žádosti 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
A) 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. 5/2022
DreamPRO, s.r.o., Praha

3) Název pořádané akce: Den dětí
Místo konání: Městské sady, Ústí nad Labem
Termín: 1. 6. 2022
Čas konání akce: 08.00 – 21.00 hodin
Návštěvnost: 500 – 1000 osob

4) Název pořádané akce: Den d. mazlíčků
Místo konání: Městské sady, Ústí nad Labem
Termín: 19. 6. 2022
Čas konání akce: 08.00 – 21.00 hodin
Návštěvnost: 500 – 1000 osob

5) Název pořádané akce: Hurá prázdniny
Místo konání: Městské sady, Ústí nad Labem
Termín: 3. 7. 2022
Čas konání akce: 08.00 – 21.00 hodin
Návštěvnost: 500 – 1000 osob

6) Název pořádané akce: Sportem ku zdraví
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Místo konání: Městské sady, Ústí nad Labem
Termín: 17. 7. 2022
Čas konání akce: 08.00 – 21.00 hodin
Návštěvnost: 500 – 1000 osob

7) Název pořádané akce: Letní biják
Místo konání: Městské sady, Ústí nad Labem
Termín: 20. 8. 2022
Čas konání akce: 08.00 – 24.00 hodin
Návštěvnost: 500 – 1000 osob

žádost č. 6/2022
Poradna pro integraci, z. ú., Praha
Název pořádané akce: Barevná planeta 2022
Místo konání: Městské sady a Pivovarská ulice, Ústí nad Labem
Termín: 10. 9. 2022
Čas konání akce: 12.00 – 02.00 hodin
Návštěvnost: 9000 osob

žádost č. 7/2022
 JP production Ústí nad Labem

1) Název pořádané akce: Festival ZA RUCE
Místo konání: Městské sady, Ústí nad Labem
Termín: 4. 6. 2022
Čas konání akce: 11.00 – 18.00 hodin
Návštěvnost: 1000 osob

2) Název pořádané akce: Ústecké slavnosti
Místo konání: Městské sady, Ústí nad Labem
Termín: 24. 7. 2022
Čas konání akce: 11.00 – 21.00 hodin
Návštěvnost: 3000 osob

žádost č. 8/2022
, Praha

Název pořádané akce: Ústecká relativní pivní desítka
Místo konání: Městské sady, Ústí nad Labem
Termín: 4. 6. 2022
Čas konání akce: 09.00 – 12.00 hodin
Návštěvnost: 100 osob

B) neuděluje

žádost č. 5/2022
DreamPRO, s.r.o., Praha

1) Název pořádané akce: Pálení čarodějnic

Městský obvod Ústí nad Labem - město

Stránka 13 z 15



Místo konání: Městské sady, Ústí nad Labem
Termín: 30. 4. 2022
Čas konání akce: 08.00 – 21.00 hodin
Návštěvnost: 500 – 1000 osob

2) Název pořádané akce: Den matek
Místo konání: Městské sady, Ústí nad Labem
Termín: 8. 5. 2022
Čas konání akce: 08.00 – 21.00 hodin
Návštěvnost: 500 – 1000 osob

3) Název pořádané akce: Studentský den
Místo konání: Městské sady, Ústí nad Labem
Termín: 30. 4. 2022
Čas konání akce: 08.00 – 21.00 hodin
Návštěvnost: 500 – 1000 osob

1189/67R/22
Rozpočtové opatření RO222003

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - město po projednání
 schvaluje

rozpočtové opatření č. RO222003 v rozpočtu MO Ústí nad Labem – město na rok 2022 z 
důvodu zapojení vlastních finančních prostředků na krytí mzdových výdajů na 21 veřejně 
prospěšných pracovníků nad rámec dotace z úřadu práce v období červen až prosinec 2022.
Rozpočtové opatření spočívá ve změně schváleného rozpočtu na následující hodnoty:

celkové příjmy rozpočtu 61 599,29 tis. Kč
celkové výdaje rozpočtu 71 230,25 tis. Kč
financování 9 630,96 tis. Kč

1190/67R/22
Žádost o dotaci od hejtmana Ústeckého kraje na kapličku.

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

1) informace o nepřidělení dotace z Programu na záchranu a obnovu drobných památek a 
architektury dotvářející kulturní krajinu ÚK pro rok 2022 (kaplička v Božtěšicích, II. etapa)

2) informace o jednání pí starostky a místostarosty s hejtmanem ÚK Ing. Janem Schillerem 
o možnosti podání žádosti na KÚ ÚK prostřednictvím Fondu hejtmana nebo odboru 
Kultury a památkové péče KÚ ÚK,
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B) ukládá
Mgr. Haně Štrymplové

starostce MO ÚL - město podat žádost o finanční podporu akce "oprava kapličky v 
Božtěšicích, II. etapa - oprava fasády" na KÚ ÚK

T: 30. 6. 2022

Karel Karika Mgr. Hana Štrymplová

místostarosta ÚMO ÚL - město starosta
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