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ÚVOD - Závěrečný účet hospodaření a účetní závěrku MO Ústí n. L. – město 
za rok 2021. 
 
Závěrečný účet je zpracován ve formě komentáře + tabulek a to jak pro rozpočet 
hlavní činnosti (tab. 1 – 4), tak pro plán vedlejší hospodářské činnosti (tab. 5). 
Obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů (ve vedlejší hospodářské činnosti o 
výnosech a nákladech) dle rozpočtové skladby. Nedílnou součástí závěrečného účtu je 
i účetní závěrka (výkazy), včetně inventarizační zprávy, zpráva o výsledku 
přezkoumání hospodaření. Hospodaření s majetkem je patrné z přiložených výkazů.  
 

Statutární město Ústí nad Labem – Městský obvod Ústí nad Labem – město (dále jen 
MO) hospodařil dle rozpočtu v hlavní činnosti v níže uvedeném objemu:  

celkové příjmy ……………………...………….. 73 233,14 tis. Kč 
celkové výdaje …………………….…..……….. 71 090,87 tis. Kč 
saldo příjmů a výdajů …………….……..…….     2 142,27  tis. Kč  

 
což znamená, že MO Ústí n. L. – město hospodařil v  roce 2021 s přebytkem rozpočtu 
v hlavní činnosti ve výši 2 142,27 tis. Kč.  
 
Celkové příjmy byly vzhledem k upravenému rozpočtu splněny na 100,16 % 
a vynaložené výdaje byly provedenými rozpočtovými opatřeními i uplatněním 
úsporného výdajového režimu v  činnostech MO, sníženy na úroveň 93,94 % 
upraveného rozpočtu. 
 
 

 
 
 
Hospodaření ve vedlejší hospodářské činnosti je charakterizováno těmito údaji: 

celkové výnosy …………………………….…...  12 044,21 tis. Kč,  
celkové náklady …………………….…………..    9 928,29 tis. Kč, 
hospodářský výsledek ………………………….. ...2 115,92 tis. Kč, 

Jedná se zejména o oblast pronájmů obecních bytů, nebytových prostor, pozemků a oprava 
a údržba těchto nemovitostí ve správě MO. 
V této činnosti byl v roce 2021 dosažen kladný hospodářský výsledek.  
K 31. 12. 2021 je zůstatek na účtech HČ a VHČ k použití v následujících letech ve výši       
10 180,52 tis. Kč.  
         
Součástí závěrečného účtu je i přehled o sociálním fondu MO ÚL – město – výdaje v rámci 
ekonomického odboru. 

 
Prověření hospodaření MO ÚL – město provedl Krajský úřad Ústeckého kraje ve dvou 
etapách. Výsledkem je zpráva o přezkoumání hospodaření ÚMO ÚL – město za rok 2021: při 
přezkoumání ročního hospodaření MO Ústí nad Labem – město za rok 2021 nebyly zjištěny 
chyby a nedostatky. Celé znění zprávy o přezkumu hospodaření je v příloze č. 2 
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tab. č. 1A   

Bilance -  plnění rozpočtu městského obvodu na rok 2021

(v tis. Kč)

SR 2021 UR 2021
skutečnos
t  k 31. 12. 

2021
% plnění

I. PŘÍJMY MO TŘ. 1 - 4  CELKEM 56 335,00 73 115,13 73 233,14 100,16

z toho: 1. daňové příjmy 3 980,00 4 186,00 4 401,50 105,15
2. nedaňové příjmy 727,00 797,00 689,55 86,52
3. kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00
4. přijaté dotace 51 628,00 68 132,13 68 142,09 100,01

II. VÝDAJE MO CELKEM TŘ. 5 a 6 66 772,00 75 680,69 71 090,87 93,94

z toho: 5. neinvestiční výdaje 64 222,00 70 673,69 66 713,75 94,40
   - odbor tajemníka 5 290,00 5 925,00 4 805,27 81,10
   - ekonomický odbor 37 073,00 42 346,49 39 816,68 94,03
   - odbor správy obecního majetku 21 859,00 22 402,20 22 091,80 98,61
6. investiční výdaje 2 550,00 5 007,00 4 377,12 87,42
   - odbor SOM 2 550,00 5 007,00 4 377,12 87,42

III. SALDO PŘÍJMY - VÝDAJE -10 437,00 -2 565,56 2 142,27

IV. FINANCOVÁNÍ TŘ. 8 - změna stavu na bank. úč. MO 10 437,00 2 565,56 -2 142,27  
 
 
PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU MO ÚSTÍ NAD LABEM - MĚSTO 
 
Celkový přehled o plnění příjmů MO Ústí n. L. - město k 31. 12. 2021 je uveden v tabulce 
č. 1.   Dále uváděné číselné údaje jsou v tis. Kč. 
 
 
Třída 1 – DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:   SR ……….……  3 980,00 
        UR ……….…… 4 186,00 
        skutečnost …….  4 401,50 
                  % plnění ……….…105,15  
 
Daňové příjmy MO tvoří místní poplatky za psy, za zábor veřejného prostranství, poplatek 
z ubytovací kapacity, správní poplatky za změnové rozhodnutí k povolení o umístění herního 
prostoru a ostatní správní poplatky za činnosti vykonávané MO – např. ověřování, vydávání 
duplikátů apod. 
 
 
a)  Poplatek za psy                                     SR ..................  920,00 
                                                                    UR .................  935,00 
                                                            skutečnost ......  960,16 
                                                               % plnění………102,69 



5 
 

Místní poplatek ze psů byl v roce 2021 vybírán na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích ve znění pozdějších předpisů a OZV Města Ústí nad Labem č. 1/2011 o místním 
poplatku ze psů. K 31. 12. 2021 evidoval MO – město 2 706 psů, z toho je 500 zaevidovaných 
psů od poplatku osvobozeno.  
Tento poplatek většina poplatníků platí řádně a včas. Poplatky po splatnosti vymáháme všemi 
možnými prostředky (vyzýváním poplatníků k zaplacení daňového nedoplatku, zasíláním 
platebních výměrů, exekucí na účty, mzdy apod.). Při vymáhání nedoplatků postupujeme 
podle zákona 280/2009Sb., daňový rád, ve znění pozdějších předpisů.  
 
 
b) Poplatek za užívání veřejného prostranství     SR .................1  500,00          
                                                                             UR ............... .1 500,00 
                                                                           skutečnost ....  1 757,18 
                                                                                 % plnění……..  117,15 
 
  
Tento poplatek se skládá z místních poplatků dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a OZV Města Ústí nad Labem č. 2/2011 o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství (zábor VP z důvodů parkoviště, reklam, stánků 
a jednorázových akcí např. výkopů, lešení, kulturních akcí apod.) 
 
 
c) Poplatek z pobytu      SR ...................    800,00          
                                                                             UR ................... 1 100,00 
                                                                           skutečnost .......  1 098,69 
                                                                                 % p1nění…….  .  99,88 
Místní poplatek je vybírán na základě zákona  č. 565/1990 Sb., o  místních  poplatcích ve 
znění pozdějších předpisů. V roce 2021 upravovala tento místní poplatek OZV Města Ústí 
nad Labem č. 1/2020 o místním poplatku z pobytu.  Předmětem  poplatku  jsou  využitá lůžka 
v zařízeních určených k  přechodnému pobytu za úplatu, poplatek platí ubytovatel a sazba 
činila v roce 2021 30,00 Kč za každé využité lůžko a den. 
 
 
d)  Správní poplatky hazard         
                SR .................60,00       
                                                                         UR.................50,00 
                                                                         skutečnost .....37,00    
                                                                   % plnění……74,00 
Jedná se o správní poplatky za povolení umístění herního prostoru. V roce 2021 
provozovatelé hradili za žádost za žádost o změnu povolení k umístění herního prostoru 
2 500,- Kč. 
 
 
e) Správní poplatky všeobecné 
        SR ................. 700,00       
                                                                         UR..................600,00 
                                                                         skutečnost ......547,67    
                                                                   % plnění………91,28 
Správní poplatky jsou od občanů vybírány v souladu se zákonem o správních poplatcích 
za ověřování podpisu a listin, za CzechPOINT, za vystavení matričních dokladů, za vystavení 
potvrzení o bezdlužnosti, apod.   
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Třída 2 – NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem: 
            SR ………….….…. 727,00 
          UR ………….……..797,00 
        skutečnost…….…..  689,55 
        % plnění ………..…. 86,52 
Jedná se o ostatní nedaňové a nahodilé příjmy, vymožené pokuty za přestupky včetně nákladů 
přestupkového řízení, exekuční náklady při vymáhání nedoplatků v HČ, ostatní pokuty 
uložené MO. 
 
 
a) Ostatní nedaňové příjmy                  SR ……………….….  60,00 
        UR …………....….…360,00 
        skutečnost ……….….234,31 
        % plnění ……………..65,09 
Na tuto položku patří mimo jiné příjmy za vydané psí známky, příjmy z exekuce na 
přeplacené soc. dávky, ale i převod nevyčerpaných prostředků určených na mzdy za prosinec 
2021, úhrady některých starých pohledávek, převod výnosů z nálezů, ostatní platby od 
zaměstnanců. 
 
b) Přijaté pojistné plnění     SR…………………….0,00 
        UR…………………….6,00 
        skutečnost……………..6,09 
        % plnění…………    101,52 
 
Jedná se o přijaté pojistné plnění za škodní události z předchozího roku.  
 
 
c) Ostatní nahodilé příjmy  a náhrady   SR ……………….…326,00 
        UR …………....……100,00 
        skutečnost …….…... 114,85 

% plnění ….……..…114,85 
Jedná se o ostatní příjmy, v roce 2021 především úhrady některých starých pohledávek. 
 
 
 
 
d) Pokuty za přestupky     SR ……………….…. 250,00 
        UR …………....….….250,00 
        skutečnost ……….…. 245,53 
        % plnění ……………   98,21 
Pokuty ukládané komisí k projednávání přestupků MO ÚL – město se týkají většinou 
drobných deliktů, jako jsou krádeže potravin, alkoholu a drobných spotřebních věcí 
v obchodech a supermarketech, narušování občanského soužití, rušení nočního klidu, 
poškozování cizího majetku, znečišťování veřejného prostranství a porušování OZV č. 3/2007 
o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství. 
Komise pro projednávání přestupků projednává přestupky dle zákona č. 250/2016 Sb. o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů a pokuty jsou 
ukládány dle zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích, ve znění zákona č. 178/2018 
Sb., či jiných zákonů, ke kterým jsme jako správní orgán věcně a místně příslušný přestupky 
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projednávat, např. zákon o pohřebnictví, zákon na ochranu zvířat proti týrání, zákon na 
ochranu zdraví apod. 
Jejich vymáhání je obtížné především vzhledem k vymezené skupině občanů, kteří se těchto 
deliktů nejčastěji dopouštějí, jako jsou sociálně slabí, nepřizpůsobiví s velice nízkými příjmy. 
Při vymáhání pokut za přestupky po splatnosti využíváme nejčastěji exekuce na účty a mzdy. 
Velké množství dlužníků je bohužel nezaměstnaných a nemají u bankovního ústavu žádný 
účet nebo na něm mají nulový zůstatek.   
 
 
e) Náklady na exekuci      SR ……………….…. 1,00 
        UR …………....….…. 1,00 
        skutečnost …….…….  1,00 
        % plnění ….………     100,00 
Jedná se o uhrazené náklady na exekuci u starších pohledávek evidovaných mimo program 
Agendio. 
 
 
f) Exekuční náklady   
        SR ……………….…. 40,00 
        UR …………....….…. 30,00 
        skutečnost …….…….  29,91 
        % plnění ….………     99,71 
Jedná se o uhrazené exekuční náklady u pohledávek (na poplatku za psy, zábor veřejného 
prostranství, přestupky…). 
 
 
 
 
 
 
g) Přestupky náklady     SR ……………….…50,00 
        UR …………....……50,00 
        skutečnost …….… . .57,85 

% plnění ….………. 115,69 
Jedná se o úhradu nákladů správního řízení při prošetřování přestupků. 
 
 
 
 
 
 

 
Třída 4 – PŘIJATÉ DOTACE celkem   SR ……….….….… 51 628,00 
        UR………….….…. 68 132,13
        skutečnost …….…. 68 142,09 
        % plnění ………….......100,01 
Dotace na výkon státní správy a samosprávy z MmÚ, neinvestiční dotace od MmÚ, dotace na 
údržbu zeleně od MmÚ, dotace na vítání občánků a projekt „Podpora rodin s prvorozeným 
dítětem“ od MmÚ, dotace na kulturní akce od MmÚ, dotace na opatrovnictví (poskytnuta ve 
výši 30,50 tis. Kč na jednoho opatrovaného a rok), dotace na výkon sociální práce k  
částečnému pokrytí mzdových prostředků sociálních pracovníků. Dotace na mzdy VPP, 
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neinvestiční dotace od MV ČR ze státního rozpočtu ČR na úhradu nákladů obce 
vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území podle § 84 zákona 
č. 325/1999 Sb., o azylu v platném znění s UZ 14 137, dotace na volby UZ 98071, dotace 
z vlastní VHČ, dotace z Krajského úřadu Ústeckého kraje na dovybavení jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Božtěšice, dotace z Krajského úřadu Ústeckého kraje na kapličku 
v Božtěšicích, dotace z MmÚ na realizaci projektu z participativního rozpočtu Ústečané 
společně, investiční dotace na kontejnerová stání, agility hřiště a dětská hřiště. Rozpis viz 
tabulka č. 1.  
 
 
 
 
třída 8 – FINANCOVÁNÍ     SR ……….….… 10 437,00 
        UR …………….   2 565,56 
        skutečnost …...…-2 142,27 
         
 
 
Financování představuje změnu zůstatků na účtech HČ a VHČ ÚMO Ústí nad Labem - město 
v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.  
 
 
 
 
 
VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU MO ÚSTÍ NAD LABEM - MĚSTO 
Výdaje jednotlivých odborů MO Ústí n. L. – město v HČ k  31. 12. 2021 jsou uvedeny 
v tabulkách. 2 až 4. Dále uváděné údaje jsou v tis. Kč. 
ODBOR TAJEMNÍKA (tabulka  č. 2)   SR ……….….…….….5 290,00 
        UR ………….…….….5 925,00 
        skutečnost ……….…. .4 805,27 
        % plnění …………..…… 81,10 
 

 
 
1. Sbor dobrovolných hasičů    SR ……….….…..….…  83,00 
        UR………..….…….….118,00
        skutečnost …..…….…  76,56 
        % plnění……..……….. 64,88 
SDH hradí z těchto finančních prostředků ochranné pomůcky, DHHM, materiál, výdaje 
na práci s mládeží, spotřebu vody a el. energie, PHM, služby a opravy a udržování. V průběhu 
roku byla JSDH poskytnuta účelová neinvestiční dotace ve výši 35,00 tis. Kč na dovybavení 
jednotky. Dotace je v plné výši přesunuta do rozpočtu roku 2022. 
 
2. Výdaje hospodářské správy    SR ……….….…….…5 207,00 
        UR ………….…….…5 807,00  
        skutečnost ……….…. 4 728,71 
        % plnění ……………..… 81,43   
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Z výdajů hospodářské správy je hrazen denní tisk, publikace, odborná literatura. Z položky 
drobný hmotný majetek se pořizuje vybavení kanceláří. Dále je z odboru tajemníka hrazen 
kancelářský materiál pro potřeby úředníků (kancelářský papír, obálky, tiskopisy, dále čistící 
a úklidové prostředky).  Mezi další výdaje patří spotřeba elektrické energie, vody a tepla 
v objektu sídla úřadu (účtována poměrná část nákladů za prostory sídla úřadu), dále poštovné, 
bankovní poplatky, právní služby, zdravotní prohlídky zaměstnanců, školení a vzdělávání. 
Telefonní hovory z mobilních telefonů i pevných linek jsou hrazeny z položky služby 
telekomunikací. Další položkou rozpočtu je leasing kopírky (leasing + nekryté kopie 
do 9/2022), dálniční známky, cestovné, pohoštění a dary, nájemné – za pronájem zasedací 
místnosti. Nejvyšší položku rozpočtu tvoří ostatní služby - z této položky jsou hrazeny 
tiskařské a knihařské práce, hudební produkce na svatebních obřadech, revize, činnost BOZP, 
střežení objektu W. Churchilla 4, stravenky, správa WEBu, propagace činnosti ÚMO, odvoz 
odpadu a všechny ostatní práce nevýrobního charakteru.  
 
 
U položek zákl. služba občanům - depistážní činnost není uskutečněné čerpání, tyto situace 
během roku nenastaly. Naopak finanční prostředky rozpočtované jako rezerva 30,00 tis. Kč 
byly čerpány zcela na řešení situace covid 19 – zdravotnický materiál (výdaje přesáhly výši 
rezervy – rozpočet byl v průběhu roku navýšen).  
 
Z rozpočtu hospodářské správy je hrazeno i pořádání kulturních akcí schválených v rozpočtu 
MO. Výdaje na kulturu byly nižší z důvodu, že některé akce se uskutečnili v upravené 
omezené míře a některé z důvodu pandemie byly zrušeny zcela. Veškeré výdaje na kulturu 
byly v roce 2021 pokryty z dotace MmÚ.  
 
Dalšími výdaji v rámci rozpočtu hospodářské správy jsou výdaje na vítání občánků (rovněž 
pokryty zcela z dotace od MmÚ). 
 
Výraznou měrou jsou výdaje hospodářské správy ovlivněny i volbami do PČR konané v roce 
2021 UZ 98071. Jedná se o výdaje na materiál, poštovné, služby spojů, pronájem volebních 
místností, ostatní technické zajištění průběhu voleb, služby, cestovné, občerstvení apod. 
Výdaje na volby celkem činily 1 407,59 tis. Kč – z dotace pokryto 1 224,30 tis. Kč. Výdaje na 
volby spadají částečně i pod ekonomický odbor. 
 
 
 
 
 
 
EKONOMICKÝ ODBOR (tabulka  č. 4)   SR……….….……37 073,00    
        UR………….……42 346,49 
                  skutečnost ……….39 816,68 
        %plnění………………94,03  
 
 
 
1. Členové obecního zastupitelstva          SR ……….….….…...…. 4 719,00 
        UR ………….….……….4 727,00
        skutečnost………….…....4 649,84 
         % plnění ……………………98,37 
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Jedná se o výdaje na uvolněné a neuvolněné členy obecních zastupitelstev, které zahrnují 
jednak odměny uvolněných členů dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon 
funkce členům zastupitelstev v platném znění, stejnými podmínkami se řídí i odměny 
neuvolněným členům a odměny pro členy výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva v souladu 
s usn. ZMO ze dne 18. 12. 2019 č. 72/7Z/19 s účinností od 1. 1. 2020. Dále se jedná o  výdaje 
na zdravotní a sociální pojištění z mezd výše uvedených orgánů. Ošatné pro uvolněné členy 
ZMO a  pro oddávající členy, cestovné pro uvolněné i neuvolněné členy.  V souladu 
s dokumentem „Zásady pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům 
Zastupitelstva MO ÚL – město a poskytování dalších peněžitých plnění členům Zastupitelstva 
MO ÚL – město  ze sociálního fondu a z rozpočtu MO ÚL – město“. 
 
 
 
 3. Správa ÚMO      SR ……….….…..…. 29 527,00 
        UR………….……….34 792,49
                   skutečnost ……….… 32 698,52 
        % plnění ……………...… 93,98 
Největší část skutečných výdajů tvoří mzdy a odvody z mezd zaměstnanců ÚMO ÚL – město 
v HČ, včetně vyplacených odměn na základě dohod o pracovní činnosti nebo dohod 
o provedení práce (např. kronikářky, zapisovatelky u svateb, přísedící na přestupcích, letní 
výpomoc – brigádníci, apod). Dalšími výdaji byly mzdy pracovníků VPP a SP a ZP za tyto 
pracovníky – hrazené převážně z dotace  (max. 15,00 a 16,00 tis. Kč na jednoho pracovníka a 
měsíc) od ÚP smlouvy ULA-V… UZ 13013 spolufinancovaný z EU, smlouvy ULA-VZ…. 
UZ 13101 dotační titul ČR.  
Roku 2021 se týkaly tyto smlouvy s ÚP: 
 
 
ULA-V-14/2021  9 míst 1. 5. 2021 – 28. 2. 2022 
ULA- V-12/2021 1 místo 1. 5. 2021 – 31. 1. 2022 
ULA-V-13/2021  1 místo 1. 6. 2021 – 31. 1. 2022 
ULA-V-33/2021  2 místa 1. 8. 2021 – 28. 2. 2022 
ULA-V-34/2021  1 místo 1. 9. 2021 – 31. 1. 2022 
ULA-V-35/2021  9 míst 1. 9. 2021 – 31. 1. 2022 
ULA-V-38/2020  9 míst 1. 9. 2021 – 31. 1. 2022 
ULA-V-39/2020  1 místo 1. 9. 2021 – 31. 1. 2022 
ULA-V-40/2020  2 místa 1. 9. 2021 – 31. 1. 2022 
ULA-V-7/2020  1 místo 1. 5. 2020 – 30. 4. 2021 
ULA-V-17/2020  1 místo 1. 6. 2020 – 31. 5. 2021 
ULA-V-8/2020  4 místa 1. 5. 2020 – 30. 4. 2021 
ULA-VZ-8/2020  5 míst 1. 4. 2021 – 30. 4. 2021 

 
 
 
 
Dále hradíme povinné pojištění dle Vyhlášky MF č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví 
podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním 
úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů. Sazba tohoto pojištění pro ÚMO 
ÚL – město je  4,2 % z vyměřovacího základu pro SP.  
V roce 2021 byly uskutečněny výdaje na pořádání voleb do PČR UZ 98071. 
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4. Výdaje ze SF      SR………..…..…..…… 1 620,00 
        UR …………..…………1 620,00 
        skutečnost ….…….……1 466,67 
        % plnění …………….....    90,54 
Jedná se o výdaje dle statutu sociálního fondu a kolektivní smlouvy na životní a pracovní 
jubilea zaměstnanců ÚMO ÚL – město, příspěvky na stravování zaměstnanců, na rekreaci, 
kulturní a sportovní vyžití apod. Výdaje ze SF byly kryty základním přídělem ve výši 5 % z  
vyplacených mezd (uvolněných členů ZMO ÚL – město a platů a odměn úředníků 
a pracovníků ÚMO ÚL – město). Stav na účtu SF k 31. 12. 2021 byl 1 527,87 tis. Kč.  
 
 
 
 
5. Finanční dotace       SR ………….….…..…. 160,00 
        UR …………….……… 160,00 
        skutečnost ………….…..109,62   
        % plnění………………....68,51 
Jedná se o dotace pro zájmové a neziskové organizace na základě jejich žádostí.  Dotace jsou 
poskytovány v souladu s platnými pravidly na základě rozhodnutí RMO. V rozpočtu bylo 
počítáno 10,00 tis. Kč na stipendium starosty. V roce 2021 byly dotace poskytnuty těmto 
subjektům: 
 
 
SK Hostovice, z. s. 22 000,- Kč (čerpáno 20 900,- Kč) 
Sbor Církve bratrské v Ústí nad Labem 10 000,- Kč (čerpáno 8 718,75,- Kč) 
Via Europa, z. s. 15 000,- Kč 
Felisicat, z. s. 25 000,- Kč 
Junák – český skaut, středisko Ústí nad Labem, z.s. 30 000,- Kč 
 
 
6. Projekt „Podpora rodin s prvorozeným dítětem“ 
 
        SR ………….….…..…. 670,00 
        UR …………….……… 670,00 
        skutečnost ………….…..515,00   
        % plnění…………………76,87 
Jedná se o vyplacené finanční prostředku v souladu s pravidly projektu „Podpora rodin 
s prvorozeným dítětem (schválena 12. RMO Ústí nad Labem - město dne 14. 3. 2016 
usnesením č. 383/12).  
Věcnou náplní projektu je poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,- Kč pro prvorodičku (na 
základě její oprávněné žádosti) s trvalým bydlištěm na území Městského obvodu Ústí nad 
Labem – město. 
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7. Finanční vypořádání s MmÚ        
        SR ………….….…..…. 377,00 
        UR …………….………,377,00 
        skutečnost ………….….377,03   
        % plnění……………… 100,00 
 
Jedná se o vratku finančních prostředků v rámci finančního vypořádání za rok 2021, 
konkrétně částečně nevyčerpanou dotaci z rozpočtu MmÚ poskytnutou na vítání občánků a 
projekt „Podpora rodin s prvorozeným dítětem“ (236,50 tis. Kč) a nevyčerpanou dotaci 
z rozpočtu MmÚ poskytnutou na kulturní akce (69,95 tis. Kč) a částečně nevyčerpaná 
investiční dotace od MmÚ. 
 
 
 
ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU (tabulka  č. 4) 
        SR ……….….…….…   24 409,00  
        UR…… …………..……27 409,20
        skutečnost ….….………26 468,92 

% plnění …………..…..….. 96,57 
 

         
 
Z toho: 

A. NEINVESTIČNÍ VÝDAJE  celkem         SR…………………….21 859,00 
UR………..…………..22 402,20 
skutečnost…………… 22 091,80 
% plnění…………………. 98,61 

 
 

1. Údržba a opravy chodníků  
SR…………………….3 380,00 
UR………..…………..3 537,00 
skutečnost……………3 443,94 
% plnění………………….97,37 

 
Údržba a opravy chodníků. 
Do této položky patří údržba a opravy chodníků i ostatních komunikací. V roce 2021 byly 
realizovány všechny rozpočtované akce plus opravy dvou schodišť v havarijním stavu v ul. 
Malátova a Rooseveltova – ze zásobníku. 
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3 443 944,72 Kč Plnění:

Akce Plnění

a)  Bezručova chodník, BD, oprava chodníku, úsek Palachova-Balbínova na p. p .č. 1962 v k. ú. Klíše 437 758,65 Kč

b)  Červený vrch-Bělehradská, oprava spoj. chod. na MHD, AC, na p.p.č. 1530/14 a 4230/2 v k. ú. Ústí nad Labem 283 305,60 Kč

c)  Kpt. Jaroše, oprava chodníku BD odděl. zel. Pásem na p.p.č. 1331 v k. ú. Bukov, 484 127,29 Kč

d)  Spartakiádní, oprava chodníku v zeleni na p.p.č.57-74 a 57-1 v k. ú. Všebořice 146 616,91 Kč

e)  Střížovická, oprava chodníku z  AC na ZD na p. p. č. 1921 v k. ú. Klíše, v úseku ul. Na Drahách po výjezd z p. p. č. 1889-2, 393 651,96 Kč

 Vinařská ul., oprava chodníků z AC v zeleni na p. p. č. 1170/43 v k. ú. Bukov a 441/79 v k.ú.Klíše 217 818,80 Kč

b-z)  Dukelských hrdinů, oprava propadlého bet. chodníku v zeleni za domem č. p. 763/2 na p. p. č. 1853/3 a 1850/1 v k. ú. Bukov, 147 264,99 Kč

c-z) AC, Pražská, oprava chodníku  AC, na p. p. č. 529/17 v k. ú. Vaňov, úsek AZ Sanace-Veslařů, 290 m2; 286 751,80 Kč

d-z) Herbenova, zpevnění přístupových ploch na p. p. č. 570/1, 571 a 575/1 v k. ú. Klíše, AC, asfaltová drť, 934 503,50 Kč

Malátova ul., oprava havarijního stavu chodníku se stupni v zeleni na p. p. č. 1570-7 v k. ú. UL , 17 299,37 Kč

Rooseveltova ul., oprava havarijního stavu chodníku a stupňů na p. p. č. 1860 v k. ú. Ústí nad Labem 94 845,85 Kč

Plnění rozpočtu - opravy 2021 chodníky

 
 
 
 

 
 

 
2. Stavební práce v zeleni   

SR…………………….1 100,00 
UR………..…………..991,20 
skutečnost…………….990,38 
% plnění……………….99,92 

 
 
V roce 2021 byly zrealizovány veškeré rozpočtované akce – běžné akce plus rozpočtovaná 
oprava kapličky v Božtěšicích I. etapa - částečně financované z dotace KÚ (UZ 163). 
 

723 689,14 Kč Plnění:

Akce Plnění

a)Hoření, oprava schodiště na p  p  č  2297 5 v k  ú  Ústí nad Labem  před domem č  p  2423 3, 12 stupňů, šířka 3m, boční zídky ; 118 000,00 Kč

b)Hostovice, oprava OZ na p. p .č 155 v k. ú. Hostovice, délka 45 bm, výška 2,2 m, zábradlí; 135 000,00 Kč

c)Spartakiádní, Workout sportoviště na p. p. č. 57/94 v k. ú. Všebořice, OZ, oprava OZ  180 m2, zábradlí 90 bm, stupňů 10 ks; 340 000,00 Kč

d)Šaldův dvůr, vybudování 7 ks parkovacích míst, bet. zatravňovací tvárnice, 100 m2, na p. p. č. 1094/2 a 1094/3 v k. ú. Klíše. 120 000,00 Kč

Masarykova-Weinmann, oprava chodníku a květináče na p. p. č. 1734/29 a1734/45 v k. ú. Ústí nad Labem 10 689,14 Kč

Plnění rozpočtu - stavby v zeleni běžné 2021 

 
 
 
 

3. Vánoční osvětlení      SR……………………...595,00 
UR………..…………... 609,00 
skutečnost……………..571,75          
% plnění………………...93,88 

 
Z těchto položek je hrazeno vánoční osvětlení v centru města včetně montáže, demontáže a 
oprav. Každý rok dochází k částečné obměně dekorů.  
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4. Péče o zeleň včetně čistoty města   
SR…………………….15 055,00 
UR………..…………..16 014,80 
skutečnost……………15 897,87 
% plnění………………..…99,27
      

MO ÚL – město v roce 2021 vynaložil na údržbu zeleně včetně čistoty 15 897,87 tis. Kč 
z toho 14 320,00 tis. Kč z dotace od MMÚ a 39,32 tis. Kč z účelové dotace od MV – Správy 
uprchlických zařízení UZ 14 137 – odvoz odpadu. 
 
Z dotace je hrazeno především veškerá údržba zeleně v centru i okrajových částech města  
mimo Městských sadů (např. úklid, kácení stromů, nákup letniček, stromů, seče, hrabání listí, 
úpravy keřů, výsadba stromů, keřů, květin apod). 
V roce 2021 především: 
 
běžná údržba zeleně ……………………………………….…………………8 978,35 tis. Kč 
Z této položky byla hrazena běžná údržba zeleně v lokalitách Centrum, Skřivánek, Bukov, 
Klíše, Předlice. Údržbu provádíme na cca 130 ha. 
  
 
zeleň  okrajové části…………………………………………………………….983,70 tis. Kč 
Z této položky byla hrazena veškerá údržba zeleně v okrajových částech obvodu - sečení, 
úpravy keřových porostů, odstranění náletových dřevin ad. Jedná se o lokality Habrovice, 
Božtěšice, Skorotice, Strážky, Vaňov, Hostovice, Průmyslová zóna a ul. Žižkova.  
 
úprava veřejné zeleně – stromy ……………………………………………..1 576,56 tis. Kč 
Z této položky byly hrazeny veškeré zásahy do stromů – kácení, řezy  a jiné práce související 
s péčí o stromy.  
 
spotřeba vody v bazénech a vodotryscích…………………………………….194,75 tis. Kč 
Z této položky je hrazeno vodné – stočné za všechny bazény, pítka a závlahy (atrium, u 
nádraží, Mírové náměstí, Lidické náměstí, Smetanovy sady, Vrchlického sady). 
 
spotřeba el. energie v bazénech a vodotryscích……………………..………..452,96 tis. Kč   
Z této položky je hrazena spotřeba el. energie za všechny bazény, pítka a závlahy (atrium, u 
nádraží, Mírové náměstí, Lidické náměstí, Smetanovy sady, Vrchlického sady) včetně 
energosloupků na Mírovém náměstí. 
 
čištění bazénů a vodotrysků……………………………………………………784,01 tis. Kč 
Z této položky je hrazena údržba všech bazénů v naší správě s rezervou na materiál nezbytný 
k provozu (chemie).  
 
 
 
nákup materiálu – stromy…………………………………….………………..740,04 tis. Kč 
Z této položky byl hrazen materiál pro nové výsadby.  
 
opravy a údržba bazénů a vodotrysků…………………………..……………7,49 tis. Kč 
Z této položky jsou hrazeny opravy bazénů a vodotrysků.  
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V roce 2021 byla z dotace částečně hrazena i péče o vozový park využívaný při údržbě zeleně 
– opravy 102,15 tis. Kč 
 
Dále byly realizovány výdaje v souvislosti s obnovou alejí v ul. Bezručova, Střížovická a El. 
Krásnohorské – hrazeno z účelové neinvestiční dotace z MmÚ ve výší 500,00 tis. Kč 
 
Z vlastních zdrojů je hrazeno především dovybavení VPP (pracovní obuv, oděvy, ochranné 
pomůcky, materiál a nářadí, opravy nářadí, drobné služby v souvislosti s činností VPP, 
DDHM využívaný, zdravotní prohlídky a provoz vozového parku, který je využíván VPP 
právě při údržbě a úklidu zeleně včetně PHM, oprav a materiálu – (čtyřkolka, Multicara, 
Crafter, Ford). Dále se jedná o odvoz  a opravu kontejnerových van (využíváme je ke 
kompletnímu svozu odpadu, především při úklidu zeleně, ale i komunál a putovní kontejnery),  
lavičky včetně jejich údržby a oprav, materiál na zimní údržbu (především pro zimní údržbu 
„chodníčků“ v zeleni), čistění vpustí mezi ABC bloky ul. Velká Hradební apod.  
Odvoz komunálního odpadu je částečně hrazen z UZ 14137 – dotační titul – náklady 
vynaložené v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území podle §84 zákona č. 
325/1999 Sb., ve výši 39,32 tis. Kč. 
Z vlastních zdrojů je hrazena i neinvestiční část plnění participačního rozpočtu – oprava prvků 
v parku Republiky 29,53 tis. Kč 

 
 

 
5. Dětská hřiště   

   
 SR…………………….1 229,00 

UR………..…………. 1 250,00 
skutečnost…………….1 187,86 
% plnění………………..95,01
      

Jedná se o výdaje na nákup materiálu na drobné opravy a údržbu, kterou provádí VPP, služby, 
posudky a DH, opravy a udržování DH. Z větších akcí oprava v ul. Baráčnická. 
 

 
 

 
 
  
B.  INVESTIČNÍ VÝDAJE  celkem   SR ……….….…….…2 550,00 
(včetně investiční participace)          UR …………..………5 007,00 
        skutečnost   ……...….4 377,12
                             % plnění …………..…….87,42 
 
Investiční akce jsou hrazeny z vlastních zdrojů v HČ, z vlastních zdrojů v HČ vyčleněných na 
participativní rozpočet, z investiční dotace od MmÚ (1 700,00 tis. Kč DH, 800,00 tis. Kč 
agility hřiště, 300,00 tis. Kč kontejnerová stání. V roce 2021 bylo největší měrou investováno 
do dětských hřišť. 
 
V roce 2021 byly realizovány konkrétně tyto akce: 
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1) Park Republiky – investice 468,32 tis. Kč – v rámci participačního rozpočtu – mlatový 
povrch, dubové palisády a 5 kusů prvků „koulí“. 

2) DH ve Vaňově – 498,48 tis. Kč - maják – z dotace MmÚ 
3) DH v ul. Zahradní – dvě nové herní sestavy – hrazeno částečně z dotace MmÚ a 

částečně z vl. zdrojů – celkem 350,27 tis. Kč 
4) Agility psí hřiště v ul. V Lukách 926,17 tis. Kč – z toho 800,00 tis. Kč z dotace MmÚ 
5) DH v ul. K Vavřinečku – herní sestava plus pružinové houpačky – 149,31 tis. Kč 

z dotace MmÚ 
6) DH  v ul. Pod Školou – dopadová plocha DH – travní koberec 573,40 tis. Kč – 

hrazeno převážně z dotace MmÚ – částečně z vl. zdrojů 
7) DH ve Skoroticích ul. Buzulucká – 45,83 tis. Kč z vl. zdrojů 
8) DH na Skřivánku v ul. SNP- posezení z vlastních zdrojů 49,75 tis. Kč 
9) DH ve Všebořicích v ul. Spartakiádní – oplocení včetně vstupní branky 122,24 tis. Kč 

z dotace MmÚ 
10)  Sportoviště ul. Vinařská – vytvoření nového asfaltového povrchu sportoviště, 

basetbalové koše 694,18 tis. Kč z vl. zdrojů. 
11) Pořízení stavby s ev. e. 5409 1,00 tis. Kč 
12) Úprava plochy před PZ Skorotice – dokončení z roku 2020 (2,68 tis. Kč) 
13) Kontejnerová stání v ul. Mošnova na p.p.š. 1941/5  a v ul. Zahradní na p.p. č. 436/25 

celkem za 359,09 tis. Kč 
14) Humboldtova vyhlídky – realizace přesunuta do roku 2022 

 
 

 
 
 

VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST 
 
V tabulce č. 5 je uveden celkový přehled o výnosech a nákladech hospodaření MO ÚL – 
město ve VHČ za rok 2021.  
 
 
 
1. Výnosy VHČ      plán………………… 10 756,00 
        UP………………….. 10 856,00 
        skutečnost…………   12 044,21 

% plnění ……………….110,95  
Jedná se o ostatní služby podléhající DPH - především výnosy ze služebností apod. 
krátkodobé pronájmy do 48 hodin. Dále o výnosy z pronájmů 127 bytů, nebytových prostor 
a pozemků ve vlastnictví MO, výnosy z prodejů nemovitého majetku – především pozemků, 
ostatní výnosy – úhrady nákladů kupujícím spojené s prodejem majetku, výnosy ze soudních 
sporů, z úroků z účtů VHČ apod.  
 
 
 
2. Náklady VHČ      plán………………..….  10 486,00 
        UP…………………….. 10 728,00  
        skutečnost ……….…….9 928,29
        % plnění …………….…….  92,55 
Jedná se o spotřebu energií v nebytových prostorách využívaných naším MO, v neobsazených 
bytech a nebytech, spotřebu materiálu, ostatní služby – především právní služby, mzdové 
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náklady ve VHČ včetně zákonných odvodů, náklady na opravy a udržování bytového a 
nebytového fondu. V roce 2021 byly mimo běžných nutných drobných oprav realizovány tyto 
plánované akce: 
 
a) Čištění svodů u všech objektů ve správě MO – 109,60 tis. Kč 
b) W. Churchilla 4 – sborovna 233,56 tis. Kč 
c) Sklepní kóje Masarykova 90, - 567,93 tis. Kč 
d) Skorotice – fasáda hasičské zbrojnice 382,34 tis. Kč 

 
 
Dále bylo provedeno několik významnějších oprav (nad 40,00 tis. Kč): 
 
a) Rekonstrukce bytu č. 15 Masarykova 90,197,41 tis. Kč 
b) Stříbrnické Nivy 4 oprava oken 44,50 tis. Kč 
c) Velká Hradební 84 a 86 odstranění závad výtahu dle výsledku kontroly 56,22 tis. Kč 
d) Malátova 9 – opravy v bytě č. 61, 114,48 tis. Kč 
e) W. Churchilla 4 odstranění vlhkosti v archivu 53,18 tis. Kč 
f) W. Churchilla 4 odstranění zatékání – balkón, 127,70 tis. Kč 
g) Lidické náměstí 4 byt č. 2 – rekonstrukce 141,35 tis. Kč 
h) W. Churchilla 4 – nové rozvody vody 130,44 tis. Kč 

 
Hospodářský výsledek      plán……………...……270,00
        UP………..…………. 128,00   
        skutečnost …..……..2 115,92 
 
 
 
 


