Memorandum
o spolupráci na vedení
statutárního města Ústí nad Labem na období od února
2021 do konce volebního období (podzim 2022)
Preambule
Hnutí ANO 2011 (dále jen „ANO“),
hnutí PRO! Ústí (dále jen „PRO“),
Občanská demokratická strana (dále jen „ODS“)
a
Zdraví Sport Prosperita (dále jen „Sportovci“)
(společně dále též jen „partneři memoranda“),
vedené snahou o zlepšení a rozvoj vzájemné spolupráce ve prospěch
statutárního města Ústí nad Labem a jeho občanů všech skupin a generací,
plně si vědomé své odpovědnosti vůči svým voličům, podepsaly dne 1. 2.
2021 toto memorandum s jasným úmyslem spolupracovat po zbytek
stávajícího volebního období na vedení statutárního města Ústí nad Labem.
Základní principy vzájemné spolupráce
Zúčastněné strany a hnutí prohlašují, že jejich společnou snahou bude
spolupráce na základě vzájemné důvěry, respektu a politické rovnosti.
Hlavním cílem spolupráce bude snaha o stálý a udržitelný rozvoj města,
transparentní politiku s důrazem na zapojení občanů do chodu města a
do rozhodování politiků.
Jednotliví zastupitelé zúčastnění na tomto memorandu mají možnost
hlasovat v konkrétních věcech v případě rozdílného názoru rozdílně
od ostatních, jsou však povinni předem seznámit s tímto odlišným názorem
ostatní partnery memoranda a projednat s nimi svůj rozdílný názor na věc
v dostatečné době před hlasováním o konkrétním usnesení.
Jednotlivé materiály do Rady i Zastupitelstva města budou předem
projednány mezi všemi zúčastněnými partnery memoranda tak, aby byly
předkládány po vzájemné shodě.
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Pokud dojde ke sporu partnerů memoranda ve věci konkrétní otázky
projednávané v orgánech města, zavazují se partneři projednat společně věc
tak, aby bylo možné případné rozpory odstranit dohodou, nebo odložit
projednání sporného usnesení na jinou schůzi příslušného orgánu.
Veškeré spory mezi partnery memoranda, resp. jejich jednotlivými
zastupiteli, se tito zavazují projednávat vzájemným osobním jednáním a
neseznamovat před takovým projednáním se svými odlišnými názory třetí
strany a veřejnost. Společné mediální výstupy vedení města, ať již
prostřednictvím jakýchkoliv médií nebo sociálních sítí, budou uskutečněny
po vzájemné dohodě zúčastněných partnerů memoranda.
Zastupitelé zúčastnění na tomto memorandu se zavazují k tomu, že nebudou
veřejně kritizovat práci či osobnost ostatních zastupitelů zúčastněných na
tomto memorandu, ale veškeré své připomínky k práci či osobnosti ostatních
zastupitelů oznámí těmto zastupitelům tak, aby mohl být jejich spor či
připomínky projednány vzájemným osobním jednáním.
Spolupráci založenou tímto memorandem lze ukončit dohodou všech
partnerů či písemnou výpovědí kteréhokoliv z partnerů memoranda
adresovanou všem ostatním partnerům.
Zúčastněné strany se dohodly na následujícím uspořádání rady města:
Rada statutárního města Ústí nad Labem bude mít 9 členů, a to:
Primátor: PhDr. Ing. Petr Nedvědický (ANO), uvolněný, (zodpovědný za:
krizové řízení, městská policie, akciové společnosti, PO Muzeum, doprava
společně s náměstkem Martinem Hausenblasem)
1. náměstkyně primátora: Ing. Eva Outlá (PRO), uvolněná, (zodpovědná za:
finance, nové investice, PO Kulturní středisko a Činoherní studio)
Náměstek primátora: Mgr. Tomáš Vlach (ANO), uvolněný, (zodpovídá za:
sociální oblast, PO domovy pro seniory, pečovatelská služba, cestovní ruch,
zahraniční vztahy)
Náměstek primátora: Martin Hausenblas, MBA (PRO), uvolněný (zodpovídá
za: strategický rozvoj, životní prostředí, příprava projektů pro JTF, PO
Městské služby, doprava společně s primátorem Petrem Nedvědickým)
Náměstek primátora: Ing. Pavel Tošovský (ODS), uvolněný, (zodpovídá za:
majetek, rozpracované investice včetně participativního rozpočtu, EPC
projekty, dotace)
Náměstek primátora: Mgr. Michal Ševcovic (Sportovci), neuvolněný
(zodpovídá za: školství, PO mateřské a základní školy, jesle, Dům dětí a
mládeže, sport)
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Členka rady: Eva Nováková (ANO), neuvolněná (zodpovídá za: ZOO, PO ZOO,
samosprávní činnost za územní plánování)
Člen rady: Mgr. Martin Krsek (PRO), neuvolněný (zodpovídá za: kultura)
Členka rady: Miroslava Lazarová
komunikace s městskými obvody)

(ODS),

neuvolněná

(zodpovídá

za:

Případné změny v kompetencích budou upřesněny po dohodě všech
zúčastněných stran v programovém prohlášení.
Základní programové priority pro období 2021–2022:
• Strategické projekty:
- aktivní řešení a koordinace projektu vysokorychlostní trati (VRT) na
území města, vypracování nového statutu města,
- zajištění fondového hospodaření pro dlouhodobou péči o městskou
zeleň,
- vytvoření funkčního a spravedlivého systému úhrady poplatků
za komunální odpady,
- podpora investic realizovaných z úvěrů: nákup bytů, výkup a
revitalizace brownfieldů, příprava projektů, případně včetně
projektové dokumentace, se zaměřením na EPC projekty a projekty
pro JTF a ITI,
- podpora energetických úspor u objektů v majetku města,
- zavedení autobusové linky (MHD) na Miladu.
• Konkrétní projekty 2021:
- vytvoření a podpora příspěvkové organizace Kancelář architektury
města (KAM),
- přijetí vyhlášky o regulaci hazardu na území města bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do konce května 2021,
- zpracování studie integrace VRT do Ústí nad Labem včetně
vytvoření dopravní koncepce města s vazbou na VRT (rozpočet
2021),
- projekt dopravní a architektonické úpravy ulic Pařížská, část Velké
Hradební, část Dlouhé ulice, s cílem vytvořit kvalitní městskou
třídu (rozpočet 2021),
- zbudování chodníku Hostovice (úvěr 2021),
- technickoekonomické posouzení realizace tržiště OC Forum a OC
Labe (rozpočet 2021),
- vytvoření informačně navigačního systému před hlavním nádražím
ČD („autobusové nádraží“) (rozpočet 2021),
- prověření možností zavedení autobusové linky (MHD) na Miladu
(rozpočet 2021),
- realizace projektu Kamenná podle nyní platného stavebního
povolení (rozpočet 2021), oživení střekovského nábřeží podle
existujícího návrhu MAK! (z investiční rezervy pro MO Střekov),
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-

oprava ulice Žukovova – zpracování projektové dokumentace
(rozpočet 2021),
realizace služebny PČR Krásné Březno (úvěr 2021 + 2022)
pokračování v projektech participativního rozpočtu

Partneři memoranda se zavazují rozpracovat své společné programové
priority v programovém prohlášení, a to nejpozději do 31. 3. 2021.
Partneři memoranda se dohodli, že uvolnění členové Rady statutárního
města Ústí nad Labem nebudou vykonávat více placených veřejných funkcí
v rozsahu odpovídajícím plnému pracovnímu úvazku a v případě, že
v průběhu volebního období uvolněný člen Rady statutárního města Ústí nad
Labem získá jinou placenou veřejnou funkci odpovídající plnému
pracovnímu úvazku (např. poslanecký či senátorský mandát), rezignuje na
svůj uvolněný mandát člena rady města nebo na nově získaný mandát či
funkci. Výjimkou z výše uvedeného je funkce v orgánu společnosti nebo
příspěvkové organizace vlastněné, resp. zřizované městem.
Toto memorandum je sepsáno ve čtyřech stejnopisech s platností originálu,
přičemž každý z partnerů memoranda obdrží po jednom vyhotovení. Toto
memorandum nahrazuje koaliční smlouvu a všichni účastníci memoranda se
považují za koaliční partnery. K memorandu je možno pořizovat dodatky,
které svým podpisem stvrdí leadři všech partnerů memoranda.
Partneři memoranda prohlašují a podpisem svých zastupitelů potvrzují, že
toto memorandum bylo sepsáno po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a
svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně
nevýhodných podmínek.
Partneři memoranda dále prohlašují, že v den podpisu memoranda nejsou
vázáni žádnou jinou dohodou o vzájemné spolupráci s jinou stranou či
hnutím zastoupeným v zastupitelstvu statutárního města Ústí nad Labem.
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