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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 

ze 13. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem – město konaného 

dne 21. dubna 2021 

 

usnesení č. 144/13Z/21 

Schválení pořadu jednání 13. zasedání ZMO ÚL – město 

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – město 

schvaluje 

pořad jednání 13. zasedání ZMO ÚL – město. 

 

usnesení č. 145/13Z/21 

1. 

Kontrola plnění usnesení z 12. zasedání ZMO ÚL - město a kontrola plnění rozpracovaných 

usnesení ze starších zasedání ZMO ÚL - město 

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – město 

A) bere  na  vědomí 

         informaci o plnění usnesení přijatých na 12. zasedání ZMO Ústí nad Labem –  

         město a informaci o plnění rozpracovaných usnesení ze starších zasedání ZMO Ústí  nad  

         Labem – město, 

         B) ukládá  

         Mgr. Haně Štrymplové, starostce MO Ústí nad Labem – město, informovat ZMO Ústí  

         nad Labem – město, na jeho nejbližším zasedání o plnění usnesení, která zůstala  

         rozpracována. 

 

usnesení č. 146/13Z/21 

2. 

Zápis z 11. zasedání finančního výboru ZMO ÚL - město, které se konalo dne 12. dubna 2021 

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – město 

bere  na  vědomí 

zápis z 11. zasedání finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad 

Labem – město. 

 

usnesení č. 147/13Z/21 

3. 

Zápis z 11. zasedání kontrolního výboru ZMO ÚL - město, které se konalo dne 12. 4. 2021 

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – město 

bere  na  vědomí 

zápis z 11. zasedání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad  

Labem – město. 
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usnesení č. 148/13Z/21 

4. 

Vyhodnocení rozpočtového provizoria MO ÚL - město, vyhlášeného na období 1. čtvrtletí 

2021 

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – město 

A) bere na vědomí 

vyhodnocení rozpočtového provizoria vyhlášeného na období 1. čtvrtletí roku 2021 (usn. č. 

120/11Z/20 dne 16. 12. 2020), 

B) konstatuje, 

že vyhlášená pravidla rozpočtového provizoria a stanovené limity rozpočtového provizoria byly 

dodrženy. 
 

usnesení č. 149/13Z/21 

5. 

Závěrečný účet hospodaření, účetní závěrka MO ÚL - město za rok 2020 

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – město 

A) bere na vědomí 

důvodovou zprávu, závěrečný účet hospodaření a účetní závěrku MO Ústí n. L. – město za rok 

2020, včetně zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2020, která je jeho součástí, 

B) zjišťuje 

1) výsledek hospodaření v hlavní činnosti: 

celkové příjmy 69 746,64 tis. Kč, 

celkové výdaje 71 697,57 tis. Kč, 

saldo příjmů a výdajů -1 950,93 tis. Kč, 

2) výsledek hospodaření ve vedlejší hospodářské činnosti: 

celkové výnosy 11 314,59 tis. Kč 

celkové náklady 10 563,60 tis. Kč, 

hospodářský výsledek 750,99 tis. Kč, 

3) splnění celkového závazného ukazatele rozpočtu dle paragrafů, 

C) konstatuje, 

že MO Ústí n. L. – město hospodařil v roce 2020 se schodkem rozpočtu v hlavní činnosti  

ve výši 1950,93 tis. Kč, 

D) schvaluje 

1) po projednání důvodové zprávy včetně všech příloh závěrečným účet, celoroční hospodaření 

MO Ústí n. L. – město, výsledek hospodaření za rok 2020, a to jak v HČ, tak i ve VHČ  

Bez výhrad, účetní závěrku MO Ústí nad Labem – město za rok 2020 a to včetně všech 

přiložených účetních výkazů, (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, a Výkaz pro hodnocení rozpočtu 

Fin 2-12, Přílohy, které jsou společně se Závěrečnou zprávou o výsledku hospodaření nedílnou 

součástí ZÚ, 

2) inventarizaci za rok 2020 na základě inventarizační zprávy o výsledku inventarizace za rok 

2020, která je nedílnou součástí ZÚ MO Ústí nad Labem – město za rok 2020, 

3) rozpočtová opatření č. RO220001 až RO220018 včetně interních změn rozpisu rozpočtu  

č. RZ2200001 až RZ22000013, 

4) vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům dle přílohy č. 1 – vyúčtování účelových 

prostředků poskytnutých v roce 2020, 

E) ukládá 

Ing. Evě Kodetové, vedoucí ekonomického odboru ÚMO ÚL – město, 

zajistit zveřejnění závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 

a účetní závěrky na internetových stránkách MO ÚL – město a dále na úřední desce. 
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usnesení č. 150/13Z/21 

6. 

Odpis pohledávek za pokuty uložené přestupkovou komisí 

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – město 

bere na vědomí 

předložený materiál ve věci odepsání pohledávek za pokuty uložené přestupkovou komisí,  

u nichž došlo k zániku práva vybrat a vymáhat pohledávku uplynutím lhůty dle § 160 odst. 1, 

daňového řádu, v celkové výši Kč 505 735.40,-. 

 

usnesení č. 151/13Z/21 

7. 

Odpis pohledávek na místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – město 

bere na vědomí 

předložený materiál ve věci odepsání pohledávek na místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství, u nichž došlo k zániku práva vybrat a vymáhat pohledávku uplynutím lhůty  

dle § 160 odst. 1, daňového řádu, v celkové výši Kč 39 620,-. 

 

usnesení č. 152/13Z/21 

8. 

Stav pohledávek k 31. 12. 2020 a k 31. 3. 2021 

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – město 

bere na vědomí 

předložený materiál dle důvodové zprávy o stavu pohledávek MO Ústí nad Labem – město  

k 31. 12. 2020, k 28. 2. 2021 a k 31. 3. 2021. 

 

usnesení č. 153/13Z/21 

9. 

Rozpočtové opatření č. RO221002 v rozpočtu MO ÚL - město 

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – město 

A) bere na vědomí 

předložený materiál, 

B) schvaluje 

rozpočtové opatření č. RO221002 v rozpočtu MO Ústí n. L. – město na rok 2021 spočívající  

ve změně schváleného rozpočtu na následující hodnoty: 

celkové příjmy rozpočtu 58 404,17 tis. Kč 

celkové výdaje rozpočtu 69 329,00 tis. Kč 

financování 10 924,83 tis. Kč, 

C) ukládá 

Ing. Evě Kodetové, vedoucí ekonomického odboru ÚMO ÚL – město, 

zajistit zavedení RO221002 do účetnictví a jeho zveřejnění. 

 

usnesení č. 154/13Z/21 

10. 

Nabídka k odkoupení nemovitosti na p. p. č. 1734/92 v k. ú. Ústí nad Labem 

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – město 

A) neschvaluje 

využití předkupního práva vlastníka pozemkové parcely č. 1734/92 o výměře 21 m2 

v  katastrálním území Ústí nad Labem k  odkoupení budovy s evidenčním číslem 5409 

(občanská vybavenost) za cenu 190.000,-- Kč od Dopravního podniku města Ústí   
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Nad Labem se sídlem Revoluční 26, Ústí nad Labem, 

B) ukládá 

p. Karlu Karikovi, místostarostovi MO ÚL - město, informovat o přijatém usnesení 

žadatele. 

 

usnesení č. 155/13Z/21 

11. 

Nabídka k odkoupení nemovitosti na p. p. č. 3785/4 v k. ú. Ústí nad Labem 

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – město 

A) neschvaluje 

využití předkupního práva vlastníka pozemkové parcely č. 3785/4 o výměře 28 m2 

v  katastrálním území Ústí nad Labem k  odkoupení budovy bez čísla popisného  

a evidenčního (stavba pro rodinnou rekreaci) za cenu 200.000,-- Kč od pí 

 bytem ÚL, 

B) ukládá 

p. Karlu Karikovi, místostarostovi MO ÚL - město, informovat o přijatém usnesení 

žadatelku. 

 

usnesení č. 156/13Z/21 

12. 

Smlouva o bezúplatném převodu p. p. č. 1836 v k. ú. Bukov do majetku 

Statutárního města Ústí nad Labem, do svěřeného majetku MO ÚL - město od ÚZSVM 

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – město 

A) schvaluje    

1. uzavření smlouvy č. 42/U/St/2020 mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování  

státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 

Praha 2 a Statutárním  městem Ústí  nad  Labem,  zast. Městským obvodem Ústí nad 

Labem – město, se sídlem Velká Hradební 8A, 401 18 Ústí n. L. o bezúplatném převodu 

vlastnického práva k nemovité věci: 

- p. p. č. 1836 o výměře 1514 m2, ostatní plocha, k. ú. Bukov, 

2. znění smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci, 

B) ukládá  

p. Karlu Karikovi, místostarostovi MO ÚL – město, zajistit uzavření smlouvy o bezúplatném 

převodu dle bodu (a) tohoto usnesení. 

 

usnesení č. 157/13Z/21 

13. 

Smlouva o bezúplatném převodu pozemkových parcel v k. ú. Ústí n. L. do majetku Statutárního 

města Ústí nad Labem, do svěřeného majetku MO ÚL - město od ÚZSVM 

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – město 

A) schvaluje    

1. uzavření smlouvy č. 5/U/Zi/2021 mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování 

státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 

Praha 2 a Statutárním  městem Ústí  nad  Labem,  zast. Městským obvodem Ústí nad 

Labem – město, se sídlem Velká Hradební 8A, 401 18 Ústí n. L. o bezúplatném převodu 

vlastnického práva k nemovité věci: 

- p. p. č. 1734/82 o výměře 56 m2, ostatní plocha, k. ú. Ústí n. L. 

- p. p. č. 1734/111 o výměře 125 m2, ostatní plocha, k. ú. Ústí n. L. 

- p. p. č. 1734/112 o výměře 89 m2, ostatní plocha, k. ú. Ústí n. L. 

2. znění smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci 
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B) ukládá 

p. Karlu Karikovi, místostarostovi MO ÚL – město, zajistit uzavření smlouvy  

o bezúplatném převodu dle bodu (a) tohoto usnesení. 

 

usnesení č. 158/13Z/21 

14. 

Prodej p. p. č. 1892/2 v k. ú. Klíše, ČEZ Distribuce, a. s. 

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – město 

A)  schvaluje 

prodej pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L.:   

p. p. č. 1892/2 o výměře 39 m2, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Klíše, celková cena 58.500,- 

Kč (1500,-Kč/m2) uvedenému žadateli:  

ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly 

za níže uvedených smluvních podmínek: 

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

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

inženýrské sítě,   

kupující uhradí náklady spojené s prodejem,  

upozornění: 

pozemek se nachází na území archeologických nalezišť - ÚAN I, v ochranném pásmu 

elektrické sítě a ochranném pásmu zařízení elektrické sítě,   

B) ukládá 

p. Karlu Karikovi, místostarostovi, MO ÚL – město, zajistit vypracování kupní smlouvy  

dle bodu (a) tohoto usnesení.       

 

Ústí nad Labem dne 21. dubna 2021 

 

 

 

 

 

Mgr. Hana Štrymplová 

starostka MO ÚL – město 

 

 

 

 

Karel Karika 

místostarosta MO ÚL - město 

 

 

 


