
Z á p i s

z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město,
dne 16. 6. 2021

Přítomno: 23 členů Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město

Omluveni: Mgr. Lenka Vonka Černá, MUDr. Jiří Madar

Ověřovatelé zápisu: Tomáš Macháček Vlastimil Doucha

Zapisovatelé: Marcela Gothová
Zahájení

Pí starostka zahajuje v 15:30 hodin 14. zasedání Zastupitelstva MO ÚL - město, vítá přítomné 
zastupitele a dotazuje se, zdali má někdo k programu návrhy nebo návrh na doplnění.
P. Minárik: navrhuje do programu zařadit Rezignaci členů Kontrolního a Finančního výboru ZMO 
ÚL - město a zároveň tento bod předřadit před bod číslo 2.

Schválení návrhové a volební komise

Jan Janeček, MUDr. Jiří Tajchner, PhDr. René Hladík, Csc.

Hlasování:  pro 22, proti 0, zdržel se 1 Návrh byl přijat

Schválení programu

         

Dodatečně byly zařazeny body:

Rezignace členů Kontrolního výboru a Finančního výboru ZMO ÚL - město.

Občané se k programu nevyjádřili .
usnesení č. 158/14Z/21
Schválení pořadu jednání 14. zasedání ZMO ÚL – město
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – město
s c h v a l u j e
pořad jednání 14. zasedání ZMO ÚL – město.

Hlasování: pro 23, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

Schválený program:
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1. Zápis z 12. zasedání kontrolního výboru ZMO ÚL-město ze dne 10.5.2021 a zápis z 13. 
zasedání kontrolního výboru ZMO ÚL-město ze dne 31.5.2021

2. Zápis z 12. zasedání finančního výboru Zastupitelstva MO Ústí nad Labem - město, které se 
konalo dne 7.6.2021

3. Rezignace členů Kontrolního a Finančního výboru ZMO ÚL - město

4. Rozpočtové opatření v rozpočtu MO Ústí nad Labem - město č. RO221005

5. Participace občanů z rozpočtu 2021

6. Kontrola plnění usnesení z 13. zasedání ZMO ÚL - město a kontrola plnění rozpracovaných 
usnesení ze starších zasedání ZMO ÚL - město

7. OZV statutárního města Ústí n. L. - Požární řád statutárního města Ústí nad Labem

8. Návrh OZV č. ../2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité 
věci se základem poplatku podle kapacity soustřeďovacích prostředků na odpad

9. Různé

1. Zápis z 12. zasedání kontrolního výboru ZMO ÚL-město ze dne 10.5.2021 a zápis z 13. 
zasedání kontrolního výboru ZMO ÚL-město ze dne 31.5.2021

Předkládá: Mgr. Hana Štrymplová, starosta
Diskuse proběhla.

P. Minárik: podrobně seznamuje zastupitele se zápisem a poukazuje na výsledek ohledně pozemků 
Větruše. Dotazuje se, zdali budou nějakým způsobem zastupitelé konat či nekonat.

15:40 hodin přichází Vladimír Evan
Přítomno 24 zastupitelů

P. místostarosta: vyjadřuje se k zápisu a k výzvě k odstoupení pana Miloše Musila z majetkové 
komise.
P. místostarosta: nevidí v tomto případě žádné pochybení pana Miloše Musila.
Pí Jakubcová: prosí pana místostarostu ať objasní proč v této záležitosti nevidí žádné pochybení.
P. místostarosta: v podstatě RMO to odsouhlasila, protože o to stál Ing. Dařílek.
Pí Jakubcová: upozorňuje, že byl porušen Statut města.
P. Musil: nepostřehl v této záležitosti pochybení. Majetkové komise nikdy nezamlčela, že jde o 
pozemky MO ÚL - město.
P. Žákovská: přiznává, že postup v tomto případě nebyl standardní. Dotazuje se, pana Minárika,
zdali si na KV pozvali Ing. Dařílka.
P. Minárik: ne nepozvali.
Pí Žákovská: osobně se ptala pana Ing. Dařílka na tento postup a ten ji potvrdil, že nedošlo k 
porušení Statutu města Ústí nad Labem.

15:42 hodin přichází Mgr. Anna Wünschová
Přítomno 25 zastupitelů

P. Minárik: KV neřešil žádné odvolání pana Miloše Musila z majetkové komise.
P. Janeček: postup nebyl standardní.
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Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

Hlasování o usnesení: 1. pro 25, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
16:07 hodin odchází František Minárik

159/14Z/21
Zápis z 12. zasedání kontrolního výboru ZMO ÚL-město ze dne 10.5.2021 a 
zápis z 13. zasedání kontrolního výboru ZMO ÚL-město ze dne 31.5.2021

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - město po projednání

A) bere na vědomí
  

zápis z 12. zasedání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem 
– město, konaného dne 10. 5. 2021 a z 13. zasedání kontrolního výboru Zastupitelstva 
městského obvodu Ústí nad Labem – město, konaného dne 31.5.2021.

2. Zápis z 12. zasedání finančního výboru Zastupitelstva MO Ústí nad Labem - město, které se 
konalo dne 7.6.2021

Předkládá: Mgr. Hana Štrymplová, starosta
Diskuse proběhla.

P. Vavruška: rezignuje na člena Finančního výboru.

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

Hlasování o usnesení: 1. pro 24, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
16:11 hodin přichází František Minárik

160/14Z/21
Zápis z 12. zasedání finančního výboru Zastupitelstva MO Ústí nad Labem - 
město, které se konalo dne 7.6.2021

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - město po projednání

A) bere na vědomí
  

Zápis z 12. zasedání finančního výboru Zastupitelstva MO Ústí nad Labem - město, které 
se konalo dne 7.června 2021

3. Rezignace členů Kontrolního a Finančního výboru ZMO ÚL - město
Diskuse proběhla.

P. Karika: navrhuje Tomáše Macháčka jako nového člena Finančního výboru.
P. Vácha: navrhuje pana Františka Koutného na člena Kontrolního výboru.
P. Mahmoud: děkuje za spolupráci členům výboru.

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.
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Hlasování o usnesení: 1. pro 21, proti 1, zdržel se 3 Návrh byl přijat

161/14Z/21
Rezignace členů Kontrolního a Finančního výboru ZMO ÚL - město

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - město po projednání

A) bere na vědomí
  

v o l í
vzhledem k rezignaci MUDr. Al-Eraidi Hilmi Mahmouda na člena kontrolního výboru a 
Ing. Jiřího Vavrušky na člena finančního výboru v souladu s §84 odst. 2 písm. L) z. č. 
128/2000 Sb., o obcích, členem finančního výboru Tomáše Macháčka a členem kontrolního 
výboru Františka Koutného.

4. Rozpočtové opatření v rozpočtu MO Ústí nad Labem - město č. RO221005
Původní číslo materiálu: 3

Předkládá: Mgr. Hana Štrymplová, starosta
Diskuse neproběhla.

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

Hlasování o usnesení: 1. pro 25, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

162/14Z/21
Rozpočtové opatření v rozpočtu MO Ústí nad Labem - město č. RO221005

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - město po projednání

A) bere na vědomí
  

předložený materiál

B) schvaluje
  

rozpočtové opatření č. RO221005 v rozpočtu MO Ústí nad Labem - město na rok 2021 
spočívající ve změně chváleného rozpočtu na následující hodnoty:

celkové příjmy: 62 451,92 tis. Kč
celkové výdaje: 70 915,00 tis. Kč
financování: 8 463,08 tis. Kč

C) ukládá
  

Ing. Evě Kodetové

vedoucí EO zajistit zveřejnění a následné zavedení RO221005 do účetnictví.
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 Termín: 30. 6. 2021

5. Participace občanů z rozpočtu 2021
Původní číslo materiálu: 4

Předkládá: Karel Karika, místostarosta
Diskuse proběhla.

P. Matiašek: děkuje komisi a zúčastněným za spolupráci a děkuje, že se projekt vybral.
P. Minárik: dotazuje se, v jaké fázi je projekt Vinařská.
P. Žákovská: je to zapojené v generelu.
P. Janeček: dotazuje se, zdali se bude na pozemku Vinařská do konce roku něco realizovat.
P. Žáčková: do konce června si sjedná schůzku s panem náměstkem Hausenblasem a bude 
zastupitele ohledně této věci informovat.

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

Hlasování o usnesení: 1. pro 25, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

163/14Z/21
Participace občanů z rozpočtu 2021

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - město po projednání

A) schvaluje
  

rozhodnutí Komise pro participaci občanů na rozpočtu v roce 2021

B) ukládá
  

Karlovi Karikovi, místostarostovi MO ÚL - město

rozhodnutí Komise pro participaci občanů na rozpočtu v roce 2021 zajistit realizaci 
schváleného návrhu.

 Termín: 31. 12. 2021

6. Kontrola plnění usnesení z 13. zasedání ZMO ÚL - město a kontrola plnění rozpracovaných 
usnesení ze starších zasedání ZMO ÚL - město
Původní číslo materiálu: 5

Předkládá: Mgr. Hana Štrymplová, starosta
Diskuse neproběhla.

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

Hlasování o usnesení: 1. pro 25, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

164/14Z/21
Kontrola plnění usnesení z 13. zasedání ZMO ÚL - město a kontrola plnění 
rozpracovaných usnesení ze starších zasedání ZMO ÚL - město
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Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - město po projednání

A) bere na vědomí
  

informaci o plnění usnesení přijatých na 13. 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 ÚL - město informovat ZMO Ústí nad Labem – město na jeho nejbližším 
zasedání o plnění usnesení, která zůstala rozpracována. 

 Termín: 15. 9. 2021

7. OZV statutárního města Ústí n. L. - Požární řád statutárního města Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 6

Předkládá: Mgr. Hana Štrymplová, starosta
Diskuse neproběhla.

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

Hlasování o usnesení: 1. pro 25, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

165/14Z/21
OZV statutárního města Ústí n. L. - Požární řád statutárního města Ústí nad 
Labem

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - město po projednání

A) bere na vědomí
  

předloženou informaci o návrhu Obecně závazné vyhlášky statutárního města Ústí nad 
Labem – Požární řád statutárního města Ústí nad Labem

8. Návrh OZV č. ../2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité 
věci se základem poplatku podle kapacity soustřeďovacích prostředků na odpad
Původní číslo materiálu: 7

Předkládá: Mgr. Hana Štrymplová, starosta
Diskuse proběhla.

P. Janeček: s vyhláškou nesouhlasí a je překvapen, že RMO ÚL - město návrh OZV č. …/2021 
schválila, sníží se třídění odpadu, složitý výpočtový vzorec.
P. Hladík: systém výpočtu je složitý a myslí si, že se budou tvořit černé skládky. Také se mu nelíbí, 
že bude převedena zodpovědnost na SVJ.
Pí Žákovská: chce OZV obhájit, vysvětluje, že pro Ústí nad Labem je zavedení poplatku z 
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ekonomických důvodu správná varianta.
P. Gloser: nesouhlasí s OZV a s převedením zodpovědnosti na SVJ. Mezi lidma to vyvolá nenávist.
P. Minárik, Pí Jakubcová, P. Mahmoud: jsou proti návrhu OZV.
Pí Jakubcová: MmÚL s příslušným aparátem nevymohl pohledávky, je to složité, nikdo nebude 
chtít dělat předsedu SVJ.
P. Doucha: dotazuje se, jak si budou SVJ pronajímat pozemky od MmÚL.
P. Karika: MmÚL bude pozemky pronajímat za 1 Kč.

16:50 hodin odchází MUDr. El - Eraidi Mahmoud Hilmi.
Přítomno 24 zastupitelů.

Pí Žákovská: informuje, že od září bude vedena MmÚL kampaň pro občany.

17:03 hodin odchází PhDr. René Hladík,Csc.
Přítomno 23 zastupitelů.

P. Janeček: tato OZV bude vyvolávat mezi lidmi nenávist.

17:05 hodin přichází PhDr. René Hladík, CsC.
Přítomno 24 zastupitelů.

Paní starostka v 17:10 hodin přerušuje14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad 
Labem - město a vyhlašuje
10 min. přestávku.

V 17:22 hodin zahajuje paní starostka 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad 
Labem - město za přítomnosti 23 zastupitelů.

P. Hladík: dává protinávrh na neschválení návrhu OZV.
Pí Žákovská: dává protinávrh na schválení návrhu OZV s doporučením, aby Zastupitelstvo města 
projednalo návrh vyhlášky se společnostmi zabývajícími se správou bytových domů a bytovými 
družstvy.

17:24 přichází MUDr. Tajchner.
Přítomno 24 zastupitelů.

P. místostarosta: dává hlasovat o protinávrhu paní Žákovské.

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

Hlasování o usnesení: 1. pro 17, proti 2, zdržel se 5 Návrh byl přijat

166/14Z/21
Návrh OZV č. ../2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z 
nemovité věci se základem poplatku podle kapacity soustřeďovacích prostředků 
na odpad

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

předloženou informaci o návrhu Obecně závazné vyhlášky č. …./2021, o místním poplatku 
za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci se základem poplatku podle kapacity 
soustřeďovacích prostředků na odpad,

B) bere na vědomí
  

d o p o r u č u j e
odpovědnému náměstkovi města Ústí nad Labem před předložením návrhu OZV 
zastupitelstvem města projednat návrh se společnostmi zabývající se správou bytových 
domů a bytovými družstvy,

C) ukládá
  

Mgr. Haně Štrymplové,

starostce MO Ústí nad Labem – město zajistit předání usnesení dle bodu (b).

 Termín: 30. 6. 2021

9. Různé
Původní číslo materiálu: 8
Diskuse proběhla.

Pí Jakubcová: dotazuje se, kdo přišel s návrhem na revokaci usnesení č. 760/46R/21.
P. Karika: o revokaci nás požádal MmÚL z důvodu neudržitelnosti.
Pí Jakubcová: dotazuje se, kdo z MmÚL požádal o revokaci.
P. Karika: odbor dopravy a majetku.
Pí Jakubcová: dále se dotazuje na usnesení č. 796/47R/21, které bylo předloženo bez materiálu.
Z jakého důvodu bylo převedeno na MmÚL 9000 m 2. Dotazuje se, kdo toto navrhnul a předložil 
radě.
P. Karika: pozemky byly historicky přiděleny špatně. Většina pozemků patří DP. Pozemky se DP 
nepronajímaly a nevidí v převedení problém.
Pí Jakubcová: žádá o hlasování, aby o převodech pozemků do vybraného majetku MO Ústí nad 
Labem - město rozhodovalo Zastupitelstvo.
P. Karika: nevidí důvod proč by se měla převést kompetence na Zastupitelstvo městského obvodu 
Ústí nad Labem - město.
P. Janeček: souhlasí s převedením kompetencí na Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad 
Labem - město.

17:38 hodin odchází PhDR. René Hladík, CsC.
Přítomno 23 zastupitelů.

Pí Jakubcová: předkládá návrh usnesení: v souladu s § 84 odst. 4 zákona o obcích navrhuje 
přenesení kompetencí z RMO na ZMO na veškerý převod majetku MO Ústí nad Labem - město.

Hlasování: 7 pro - proti 15 - zdržel se 1- usnesení nepřijato.
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P. Janeček: žádá zastupitele, zdali mohou vystoupit zástupci Severní Terasy.

17:45 hodin odchází pan Doucha.
Přítomno 22 zastupitelů.

hlasování: 22 pro - 0 proti - 0 zdržel se.

17:49 hodin přichází pan Doucha.
Pí starostka: po jednání zastupitelstva Severní Terasy bylo otevřeno téma převedení pozemků 
Malátova do majetku Severní Terasy.
P. Janeček: je překvapený z informace, která byla uvedena v důvodové zprávě na zastupitelstvu 
Severní Terasy, že převod pozemků je předjednaný s RMO ÚL - město.

P. Šimanovský: dořešuje problém minulých let. V minulosti patřil pozemek Severní Terase, žádá 
tedy o převod pozemků do majetku Severní Terasy a nabízí MO ÚL - město pozemky na 
Mariánské skále. Je překvapený, že se tato informace nedostala mezi radní a zastupitele.

P. Karika: doporučuje udělat referendum.
P. Janeček: žádá, pokud by žádost na převedení pozemku Malátova přišla, aby byla projednána v 
Zastupitelstvu městského obvodu Ústí nad Labem - město.
Pí starostka: ano samozřejmě bude předložena na ZMO ÚL - město.

Pí Ulrychová: sděluje, že pozemky nikdy pod Severní Terasu nepatřily.

Pí Nechybová: vyslovuje lítost, že ZMO nevyužilo příležitosti být transparentní.

Pí starostka děkuje přítomným zastupitelům a v 18:02 hodin ukončuje 14. ZMO.

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

Ověřovatelé zápisu:

Tomáš Macháček

Vlastimil Doucha

Mgr. Hana Štrymplová
starosta

Seznam použitých zkratek:
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MO město – městský obvod město
MS – městské služby
ÚMO město – úřad městského obvodu - město
ÚK – Ústecký kraj
RM – rada města
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