
Z á p i s

z 1. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem,
dne 24. 10. 2022

Přítomno: 34 členů Zastupitelstva města Ústí nad Labem

Omluveni: Mgr. Marie Čápová
Ing. Mgr. Michal Šidák, MBA
Ing. arch. Jan Hrouda

Ověřovatelé zápisu: Bc. Yveta Tomková, starostka Ing. Tomáš Kirbs, starosta

Zapisovatelé: Lenka Pucová, KT
Zahájení

Jednání zahájil a řídil PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města.

Schválení návrhové a volební komise

předseda: Ing. Eva Fialová

členové: Ing. Pavel Tošovský
Ing. Josef Holub
Mgr. Lenka Vonka Černá
JUDr. Karolína Žákovská, Ph.D.
Ing. Bohumil Ježek
 Petr Křivan

Hlasování:  pro 34, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

Schválení programu

PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města předložil členům zastupitelstva ke schválení návrh 
programu 1. zasedání Zastupitelstva.

Na stůl byly předloženy body:

Na stole máte písemné materiály k bodům 1 – 8 dle zveřejněné pozvánky.

Informace:

Složení slibu členů zastupitelstva města:
PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města: podle § 69, odst. 3 zákona o obcích skládá slib člen 
zastupitelstva před zastupitelstvem města

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 1 z 11



Mgr. Studenovský: přečtení slibu člena zastupitelstva města

Po přečtení slibu členové zastupitelstva města v abecedním pořadí pronesením slova SLIBUJI slib 
složili a potvrdili svým podpisem.

PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města: konstatování, že všichni přítomní členové 
zastupitelstva města složili zákonem stanovený slib a mohou se ujmout svého mandátu

Pozvánka na jednání ZM byla zveřejněna 17. 10. 2022.
Dnešní jednání je přenášeno na internetových stránkách města www.usti-nad-labem.cz a je 
pořizován zvukový a video záznam, který bude umístěn na webových stránkách města.

Občané se k programu nevyjádřili .
PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města dal hlasovat o celém upraveném programu.

Hlasování: pro 34, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

Schválený program:

1. Stanovení počtu členů Rady města, počtu náměstků a určení funkcí, pro které budou 
členové Zastupitelstva města dlouhodobě uvolněni

2. Volba primátora města

3. Volba náměstků primátora

4. Volba členů Rady města

5. Zřízení finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva města

6. Odměny za výkon funkcí

7. Aktualizace Statutu Sociálního fondu

8. Termíny konání zasedání Zastupitelstva města v roce 2022

1. Stanovení počtu členů Rady města, počtu náměstků a určení funkcí, pro které budou 
členové Zastupitelstva města dlouhodobě uvolněni

Předkládá: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor
Diskuse proběhla.

PhDr. Ing. Nedvědický: dle § 99, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích je počet členů RM lichý 
a činí nejméně 5 a nejvýše 11 členů
- návrh na usnesení
- hnutí ANO, které získalo nejvíce mandátů, si dovoluje navrhnout tyto funkce a počty: primátor 
města, 3 náměstkové primátora + členové RM, dále stanovuje počet členů RM na 9

Bc. Tomková: nestandardní situace – nevíme, kdo bude v koalici – pokud máme schvalovat 5 
uvolněných radních, potřebujeme znát jména, abychom mohli pro návrh hlasovat, a programové 
prohlášení, abychom mohli zaujmout stanovisko
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PhDr. Ing. Nedvědický: vstoupili jsme do dnešního jednání s podporu pro menšinovou koalici, 
hnutí ANO získalo 13 mandátů a do posledního momentu do pátku minulého týdne vedl jednání 
tzv. Trojblok – nebyly prezentovány žádné jejich představy
- snaha získat podporu pro vedení města
- volba bude následně v bodech dle programu jednání
- návrh na usnesení

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

Hlasování o usnesení: 1. pro 19, proti 0, zdržel se 15 Návrh byl přijat

1/1Z/22
Stanovení počtu členů Rady města, počtu náměstků a určení funkcí, pro které 
budou členové Zastupitelstva města dlouhodobě uvolněni

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání

A) stanovuje
  

dle ust. § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
právních předpisů počet členů Rady města na 9, včetně primátora a jeho 3 náměstků

B) určuje
  

dle ust. § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
právních předpisů funkce, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni, takto:
- primátor města
- 1. náměstek primátora
- 2. náměstek primátora
- 3. náměstek primátora
- jeden člen rady města

2. Volba primátora města
Předkládá: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor

Diskuse proběhla.

PhDr. Ing. Nedvědický: hnutí ANO předkládá návrh na PhDr. Ing. Petra Nedvědického jako 
kandidáta na primátora města Ústí n. L.
- návrh na usnesení

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

Hlasování o usnesení: 1. pro 19, proti 9, zdržel se 6 Návrh byl přijat
PhDr. Ing. Nedvědický: poděkování za důvěru, kterou jste mi dali do 
dalšího volebního období
- před námi je spousta úkolů včetně energetické soběstačnosti i s tím 
spojených dalších záležitostí a věřím, že se město podaří vést v pořádku
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2/1Z/22
Volba primátora města

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání

A) volí
  

dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
právních předpisů
PhDr. Ing. Petra Nedvědického primátorem města Ústí nad Labem

3. Volba náměstků primátora
Předkládá: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor

Diskuse proběhla.

PhDr. Ing. Nedvědický: hnutí ANO navrhuje Mgr. Tomáše Vlacha jako 1. náměstka primátora a 
jako zastupujícího primátora v době jeho nepřítomnosti
- hlasování navrhujeme po jednotlivých jménech

Mgr. Vlach: souhlas s nominací

Hlasování o volbě 1. náměstka primátora Mgr. Vlacha: 19,2,13

PhDr. Ing. Nedvědický: jako druhého náměstka primátora navrhujeme Ing. Bohumila Ježka

Hlasování o volbě 2. náměstka primátora Ing. Ježka: 19,7,8

PhDr. Ing. Nedvědický: jako třetího náměstka primátora navrhujeme Ing. Věru Nechybovou

Ing. Nechybová: souhlas s nominací

Hlasování o volbě náměstkyně primátora Ing. Nechybové: 20,4,10

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

Hlasování o usnesení: 1. pro 19, proti 2, zdržel se 13 Návrh byl přijat
2. pro 19, proti 7, zdržel se 8 Návrh byl přijat
3. pro 20, proti 4, zdržel se 10 Návrh byl přijat

3/1Z/22
Volba náměstků primátora

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání

A) volí
  

dle ust. § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
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právních předpisů

Mgr. et Mgr. Tomáše Vlacha 1. náměstkem primátora, určeného k zastupování primátora v 
době jeho nepřítomnosti v rozsahu stanoveném v § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích

B) volí
  

dle ust. § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
právních předpisů

Ing. Bohumila Ježka 2. náměstkem primátora

C) volí
  

dle ust. § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
právních předpisů

Ing. Věru Nechybovou 3. náměstkyní primátora

4. Volba členů Rady města
Předkládá: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor

Diskuse proběhla.

PhDr. Ing. Nedvědický: citace návrhu na usnesení: členem RM navrhujeme: Ing. Pavla 
Tošovského, který bude pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn

Hlasování o volbě Ing. Tošovského (dlouhodobě uvolněný člen RM): 20,11,3

PhDr. Ing. Nedvědický: nyní předložíme návrhy 4 členů RM, kteří budou členy RM 
neuvolněnými:

Ing. Michal Mohr
Hlasování o volbě Ing. Michala Mohra: 20,8,6

Eva Nováková
Hlasování o volbě p. Evy Novákové: 20,2,12

Jiří Horák
Hlasování o volbě Jiřího Horáka: 20,2,12

Ing. Eva Fialová
Hlasování o volbě Ing. Evy Fialové: 20,2,12

PhDr. Ing. Nedvědický: blahopřání všem zvoleným členům RM a žádost, aby členové RM zaujali 
svá místa nahoře u předsednických stolů
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Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

Hlasování o usnesení: 1. pro 20, proti 11, zdržel se 3 Návrh byl přijat
2. pro 20, proti 8, zdržel se 6 Návrh byl přijat
3. pro 20, proti 2, zdržel se 12 Návrh byl přijat
4. pro 20, proti 2, zdržel se 12 Návrh byl přijat
5. pro 20, proti 2, zdržel se 12 Návrh byl přijat

4/1Z/22
Volba členů Rady města

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání

A) volí
  

dle ust. § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
právních předpisů

členem rady města Ing. Pavla Tošovského, který bude pro výkon funkce dlouhodobě 
uvolněn

B) volí
  

dle ust. § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
právních předpisů

členem rady města Michala Mohra, MBA

C) volí
  

dle ust. § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
právních předpisů

členem rady města Evu Novákovou

D) volí
  

dle ust. § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
právních předpisů

členem rady města Jiřího Horáka

E) volí
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dle ust. § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
právních předpisů

členem rady města Ing. Evu Fialovou

5. Zřízení finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva města
Předkládá: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor

Diskuse proběhla.

PhDr. Ing. Nedvědický: výzva k předsedům klubů o názor ke zřízení výborů
- navrhujeme: zřízení KV a FV – výbory navrhujeme 5členné
- dostal jsem od p. Loskota návrhy na předsedy výborů: KV p. Blažej a FV JUDr. Žákovská

JUDr. Žákovská: pokud nebude navýšen počet členů výborů na 7, nemáme zájem účastnit se 
výkonu funkcí ve výborech
(Pro!Ústí)

p. Křivan: máme ten samý názor

Bc. Tomková: budu dávat protinávrh – 7členné výbory tak, aby tam každé politické hnutí v ZM 
mělo svého zástupce

PhDr. Ing. Nedvědický: návrhy na personální obsazení ve výborech:

KV: předsedou Lukáš Blažej, Pro!Ústí
Ing. Jaromír Hůla
Soňa Vlaháčová
Jaroslav Novák
Ing. Pavel Dufek

FV: předsedou jsme si představovali: Mgr. Ing. Šidáka
Jarmila Veselá
Eliška Pinkasová
Marie Jakubcová

p. Blažej: za těchto stanovených podmínek, pokud nebudou výbory zahrnovat všechny strany a 
hnutí v ZM, nesouhlasím s nominací na předsedu KV
- FV - členem výboru nemůže být člen ZM, který ještě nesložil slib

PhDr. Ing. Nedvědický: pokud nebude mít tento návrh podporu – odložíme ho do příštího jednání 
ZM

MUDr. Madar: dotaz, zda všichni navrhovaní souhlasí s nominací na členy výborů

PhDr. Ing. Nedvědický: ano, hovořili jsme se všemi navrženými

Bc. Tomková: protinávrh: KV a FV – 7 členů vč. předsedy
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PhDr. Ing. Nedvědický: žádost k předsedům, aby se dohodli o přestávce
- po konzultaci hnutí ANO a SPD – chceme akceptovat návrh Bc. Tomkové
= navrhujeme tedy po dohodě 7členné výbory
- výzva k předsedům klubů, aby předložili návrhy na členy KV a FV

MUDr. Madar: dnes hlasovat jen o počtu členů – jména až na příštím jednání ZM

Mgr. Studenovský: je to takto možné – výbory budou zřízeny a bude stanoven počet členů

Bc. Tomková: máme v ZM 6 uskupení, jeden subjekt bude mít ve výboru 2 členy

PhDr. Ing. Nedvědický: stanovíme počet členů výborů a máme měsíc na navržení jednotlivých 
členů do výborů

JUDr. Žákovská: je problém, aby v usnesení bylo uvedeno, že každé hnutí bude mít ve výboru 
minimálně 1 zástupce?

PhDr. Ing. Nedvědický: v jednáních jste se vymezili jako jeden blok (Trojblok) a nyní se účelově 
„rozpojujete“ na jednotlivé subjekty, které by ve výborech měly jednotlivé zástupce – to nám 
nepřijde jako seriózní návrh

JUDr. Žákovská: jaký má smysl navyšovat počet členů ve výborech, když zde nechcete zástupce z 
každého politického subjektu?

Bc. Tomková: protinávrh: KV a FV bude mít 7 členů a každé uskupení zastoupené v ZM tam bude 
mít svého zástupce

Hlasování o protinávrhu Bc. Tomkové: 14,0,20

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

Hlasování o usnesení: 1. pro 20, proti 11, zdržel se 3 Návrh byl přijat
Hlasování o původním návrhu na usnesení (5 členů KV a FV): 20,11,3

5/1Z/22
Zřízení finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva města

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání

A) zřizuje
  

1. finanční výbor Zastupitelstva města Ústí nad Labem o počtu členů 5
2. kontrolní výbor Zastupitelstva města Ústí nad Labem o počtu členů 5

6. Odměny za výkon funkcí
Předkládá: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor

Diskuse proběhla.

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 8 z 11



PhDr. Ing. Nedvědický: materiál byl předložen písemně, stručná rekapitulace důvodové zprávy vč. 
částek za výkon uvedených funkcí, způsob vyplácení odměn (člen RM, předseda a členové výborů 
ZM a RM, člen ZM bez dalších funkcí)

p. Blažej: předložení protinávrhu: úprava v bodě A) max. za 2 funkce a v bodě B) max. za 1 funkci 
(poskytování měsíční odměny), bod 3. zůstává totožný
- na KV se nám opakovaně stávalo, že výbor nebyl usnášeníschopný, někteří členové pobírali 
plnou částku odměny, ale neomlouvali se na jednání výboru, nekomunikovali = v minulosti to 
nefungovalo
- výbory jsou kontrolní orgány města - neměli by zde být členové RM
- bod B) max. 1 funkce – měl by zde být odborník a měl by tu funkci vykonávat odpovědně – 
předání znění protinávrhu návrhové komisi

Hlasování o protinávrhu p. Blažeje: 12,0,21

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

Hlasování o usnesení: 1. pro 20, proti 6, zdržel se 7 Návrh byl přijat
Hlasování o původním návrhu na usnesení: 20,6,7

6/1Z/22
Odměny za výkon funkcí

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. v souladu s ust. § 72 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních 
předpisů a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních 
samosprávných celků, ve znění pozdějších právních předpisů, poskytování odměny za 
měsíc neuvolněným členům Zastupitelstva města (dále jen ZM) za výkon funkcí takto:
a) člen rady města (dále jen RM) ......................... 12 114,- Kč
b) předseda výboru ZM/komise RM ....................... 6 058,- Kč
c) člen výboru ZM/komise RM ............................. 5 048,- Kč
d) člen zastupitelstva města bez dalších funkcí ........ 3 028,- Kč

2. v souladu s § 74 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních 
předpisů, poskytování měsíční odměny neuvolněným členům ZM v souhrnu jednotlivých 
odměn za výkon max. 3 funkcí uvedených v bodě 1. a) – c) tohoto usnesení

3. poskytování odměny ode dne zvolení do funkce

B) schvaluje
  

s účinností od 1. 11. 2022

1. odměňování členů výborů ZM a předsedů a členů komisí RM, kteří nejsou členy ZM 
takto:
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a) výše měsíční odměny činí:
• pro předsedu 3 030,- Kč
• pro člena 2 020,- Kč

b) odměna bude vyplácena:
• měsíčně
• od prvého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v jehož průběhu byl předseda 
nebo člen zvolen do funkce

2. poskytování odměny až do výše souhrnu jednotlivých odměn za výkon max. 3 funkcí v 
komisi RM či výboru ZM

3. neposkytování odměny od následujícího dne po dni, ke kterému je podána rezignace, 
případně, k němuž je účinné odvolání předsedy nebo člena komise RM či výboru ZM

7. Aktualizace Statutu Sociálního fondu
Předkládá: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor

Diskuse proběhla.

PhDr. Ing. Nedvědický: v důvodové zprávě je uvedeno, že správa SF přešla v letošním roce do KT, 
byla zavedena tzv. benefitní karta pro zaměstnance jako podpora zdravotních, kulturních a 
sportovních aktivit a na rekreaci
- opomenuto úročení bankovního účtu SF – nyní zařazeno
- součástí návrhu je i schválení odměn a příspěvků uvolněným zastupitelům – uvedeno, na jaké 
příspěvky mají dle uvedeného zákona nárok dle uzavřené Kolektivní smlouvy

JUDr. Žákovská: žádost, zda by mohla být všem členům ZM zaslána nyní platná kolektivní 
smlouva nebo odkaz, kde je zveřejněna

PhDr. Ing. Nedvědický: žádost k Mgr. Studenovskému o vyhovění tomuto požadavku
- návrh na usnesení v předloženém znění

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

Hlasování o usnesení: 1. pro 27, proti 0, zdržel se 6 Návrh byl přijat

7/1Z/22
Aktualizace Statutu Sociálního fondu

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

aktualizaci Statutu Sociálního fondu ve znění přílohy č. 1 důvodové zprávy

B) schvaluje
  

poskytování odměn a příspěvků podle ust. § 80 odst. 1 písm. a) - b), d) - f) a h) - i) zákona 
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č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, uvolněným členům ZM ve stejném 
rozsahu, za stejných podmínek a ve stejné výši jako náleží dle Statutu Sociálního fondu a 
platné kolektivní smlouvy zaměstnancům města zařazeným do MmÚ.

8. Termíny konání zasedání Zastupitelstva města v roce 2022
Diskuse proběhla.

PhDr. Ing. Nedvědický: návrh termínů konání zasedání ZM do konce tohoto roku
- vždy pondělky: 21. 11. a 19.1 2. 2022

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

Ověřovatelé zápisu:

Bc. Yveta Tomková, starostka

Ing. Tomáš Kirbs, starosta

PhDr. Ing. Petr Nedvědický
primátor města

Seznam použitých zkratek:

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