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Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

tel.: +420 475 271 684,  www.usti-nad-labem.cz 

 

ZÁPIS 

z 18. řádného zasedání  

Finančního výboru Zastupitelstva města Ústí nad Labem (FV ZM) 

konaného dne 25.11.2020 v zasedací místnosti č. 382 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:  Pavel Vodseďálek   - předseda FV ZM 

Mgr. Ing. Vít Klein, Ph.D.  - člen FV ZM 

Ing. Jaroslava Šamsová  - členka FV ZM 

Mgr. Michal Neustupa  - člen FV ZM 

Ing. Eva Outlá    - členka FV ZM 
 

Omluveni:   Ing. Lucie Gerychová  - členka FV ZM 
 

Hosté:  PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města 

Ing. Věra Nechybová, 1. náměstkyně primátora města 

Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí Finančního odboru MmÚ 

Ing. Hana Piknerová, vedoucí odd. rozpočtu Finančního odboru MmÚ 

Mgr. Romana Habrová, vedoucí Kanceláře tajemníka MmÚ 

Ivana Černá, vedoucí odd. kontroly Kanceláře tajemníka MmÚ 

Mgr. Alena Nováková, vedoucí Právního odboru MmÚ 

 

1. Úvod jednání – Jednání zahájil předseda pan Pavel Vodseďálek, který přivítal členy FV 

ZM a přítomné hosty.  

Členové FV ZM odsouhlasili body programu zasedání.  

 

2. Projednávání stanoviska k návrhu rozpočtu města pro rok 2021 a střednědobého 

výhledu na období r. 2022 až r. 2024  

Členové FV ZM v předstihu obdrželi e-mailem návrh rozpočtu města – magistrátu pro r. 

2021 a návrh SVR do r. 2024, které okomentovali p. primátor města PhDr. Ing. 

Nedvědický a 1. náměstkyně primátora Ing. Nechybová. Proces sestavování NR 2021 byl 

mimořádně náročný, v době výrazného meziročního poklesu daňových příjmů v důsledku 

COVID-19. Daňové příjmy dle RUD bez daně z nemovitosti byly ve schváleném rozpočtu 

pro r. 2020 v úhrnné výši 1 485 mil. Kč. Ale v návrhu pro r. 2021 jsou navržené v úhrnné 

výši 1 267 mil. Kč, což je meziroční pokles o 218 mil. Kč.  

Tento pokles bude však ještě větší po schválení tzv. daňového balíčku, který je nyní 

v parlamentu v legislativním procesu a lze těžko předvídat, jaká bude jeho konečná 

podoba, jak se tudíž dotkne daňových příjmů našeho města a jak bude jeho dopad, alespoň 

z části, obcím státem kompenzován. V diskuzi p. primátor a pí. náměstkyně odpověděli na 

dotazy členů FV a Ing. Nechybová doplnila, že byl návrh rozpočtu projednán se všemi 

politickými kluby. 

 

Na základě prodiskutování souvislostí s navrhovaným rozpočtem, FV ZM přijal usnesení: 
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Finanční výbor ZM na svém zasedání projednal a vzal na vědomí „Návrh rozpočtu města 

Ústí nad Labem – Magistrátu pro rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu města Ústí nad 

Labem – Magistrátu na období r. 2022 až r. 2024 a doporučuje vedení města (s ohledem na 

nedořešené daňové změny, které jsou v současné době v legislativním procesu a budou mít 

negativní dopad na daňové příjmy města) připravit a zastupitelstvu předložit ke schválení 

(vyhlášení) rozpočtové provizorium. 

Hlasování: 

Pro: 4 

Proti: 0 

Zdržel se hlasování: 1 

Usnesení bylo přijato. 

  

3. Projednání výsledku kontroly v ZOO Ústí nad Labem, p.o. 

FV ZM bere na vědomí zprávu o výsledku kontroly v ZOO Ústí nad Labem, p.o. Mgr. 

Habrová dále informovala, že v pondělí 23. listopadu došlo na Radě města Ústí nad Labem  

k odvolání ředitele ZOO Ústí nad Labem, p.o. Ing. Romana Končela. 

 

4. Přehled o soudních sporech města a stav řešení soudního sporu Mariánský most 

v Ústí nad Labem 

Mgr. Nováková, ved. právního odboru informovala FV ZM o současném stavu všech 

soudních sporů od 100 tis. Kč, a to včetně sporu „Mariánský most“ a zodpověděla všechny 

dotazy členů FV ZM. 

 

5. Různé 

Předseda se dohodl se všemi členy FV ZM, že kontrola hospodaření v Domě dětí a 

mládeže a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Ústí nad Labem, p.o. 

proběhne po skončení epidemiologických opatření COVID-19. Určení pracovní skupiny 

k provedení kontroly je plánováno na 21. zasedání dne 22.2.2021. 

 

Dále se FV ZM usnesl, že na 19. zasedání dne 21.12.2020 bude projednán a schválen Plán 

činnosti Finančního výboru ZM na I. pololetí roku 2021. 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne 8. 12. 2020 

 

 Pavel Vodseďálek 

  předseda FV ZM 

 

Zapsala: Ing. Simona Stříbrná, tajemnice FV ZM 


