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Yveta Tomková, zastupitelka a starostka MO Neštěmice 

V zastupitelstvu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice dne 26. 6. 2017 

 



 

Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města po projednání 

 

VARIANTA I. 

A) s c h v a l u j e 

1. společný návrh společnosti DONOR v.o.s. a Ing. Zdeňka Zedínka na smírné 

mimosoudní skončení sporu vedeného o náhradu škody s městským obvodem Ústí 

nad Labem – Neštěmice dle návrhu zaslaného právním zástupcem společnosti 

DONOR v.o.s. JUDr. Tichým 

 

VARIANTA II. 

A) n e s c h v a l u j e 

1. společný návrh společnosti DONOR v.o.s. a Ing. Zdeňka Zedínka na smírné 

mimosoudní skončení sporu vedeného o náhradu škody s městským obvodem Ústí 

nad Labem – Neštěmice dle návrhu zaslaného právním zástupcem společnosti 

DONOR v.o.s. JUDr. Tichým 

B) u k l á d á 
1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

a) informovat starostku městského obvodu ÚL - Neštěmice v souladu s bodem 

A) 1.  

    

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Důvodová zpráva: 
 

 
Zastupitelstvu města Ústí nad Labem je předkládána rekapitulace kauzy DONOR v.o.s. 

zpracovaná JUDr. Tichým právním zástupcem společnosti DONOR v.o.s. a společný návrh 

společnosti DONOR v. o. s. a Ing. Zdeňka Zedínka na její smírné mimosoudní skončení 

zaslaný primátorce Statutárního města Ústí nad Labem dne 19. dubna 2017, daný na 

vědomí starostce městského obvodu ÚL - Neštěmice. 

 

Dne 19. 4. 2017 zaslala společnost DONOR v.o.s. a Ing. Zdeněk Zedínek prostřednictvím 

advokáta JUDr. Tichého, k rukám primátorky Statutárního města Ústí nad Labem návrh na 

smírné mimosoudní skončení soudních sporů vedených proti městu Ústí nad Labem -

Městskému obvodu ÚL – Neštěmice. Předmět sporu, jeho historie a nastínění možného 

dalšího vývoje je uvedeno v přiloženém obdrženém písemném návrhu. Z návrhu vyplývá, že 

případné mimosoudní vyrovnání bude představovat pro město Ústí nad Labem úhradu sedmi 

miliónů korun. V případě dále vedených soudních sporů bude uhrazená částka vlivem úroků, 

soudních poplatků a nákladů na právníky, v případě úspěchu žalobkyně vyšší o cca 2,0 

milióny Kč. 

Výsledek soudního sporu samozřejmě nelze předjímat, ale žalobkyně (DONOR v.o.s.) byla ve 

všech dosavadních vedených a rozhodnutých sporech úspěšná. 

 

Orgány Statutárního města se dosud výše uvedeným návrhem na mimosoudní skončení 

případu nezabývaly a právní zástupce žalobkyně byl odkázán na městský obvod ÚL – 

Neštěmice. 

Zastupitelstvo městského obvodu výše uvedený návrh projednalo na svém jednání dne 26. 6. 

2017 a přijalo usnesení doporučit Zastupitelstvu města Ústí nad Labem výše uvedený návrh 

přijmout. 

Dne 30. 6. 2017 zaslala starostka MO ÚL – Neštěmice primátorce města výpis z usnesení 

ZMO k uvedené věci s žádostí o předložení do jednání Zastupitelstva města. 

Dne 12. 7. 2017 zaslala primátorka města starostce MO ÚL – Neštěmice informaci, že 

zmíněný bod bude na program jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem zařazen. 

 

 Příloha: Rekapitulace causy a společný návrh společnosti DONOR v. o. s a Ing. Zdeňka      

               Zedínka k jejímu smírnému mimosoudnímu skončení. 

              Dopis starostky MO ÚL – Neštěmice ze dne 30. 6. 2017  

              Výpis z usnesení ZMO Z/167/17 

              Dopis primátorky města ze dne 12. 7. 2017 


