
Z á p i s

z 121. jednání Rady města Ústí nad Labem,
dne 9. 9. 2022

Omluveni:          

Ověřovatelé zápisu: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor Ing. Pavel Tošovský, náměstek 
primátora 

Zapisovatelé: Bc. Liana Wagnerová
Zahájení

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

Jednání se zúčastnili předsedové zastupitelských klubů: PRO! Ústí (JUDr. Karolína Žákovská, 
Ph.D.), SPD (Milan Anýž), UFO (MUDr. Jiří Madar) a advokát JUDr. Lubomír Bejdl

Schválení programu

PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města předložil členům Rady ke schválení program 121. 
schůze Rady.

Diskuse neproběhla .

         

         

Schválený program:

1. Návrh na schválení zápisu

Hlasování: 1 pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1. Návrh na schválení zápisu
Diskuse proběhla.

PhDr. Ing. Nedvědický: Předkládám RM návrh na schválení soudního smíru ve sporu žalobce 
společnosti Witkowitz VHM, a.s. proti žalovanému statutárnímu městu Ústí nad Labem ve věci 
vznesených nároků společnosti Witkowitz VHM, a.s. souvisejících se stavbou Mariánského mostu. 
Soudní spor započal v r. 1999, prakticky ihned po dokončení Mariánského mostu a doposud se 
soudní cestou nepodařilo vypořádat veškeré vznesené nároky společnosti Witkowitz VHM, a.s. 
(právní nástupce společnosti Hutní montáže Ostrava a.s.) proti městu. Při soudním jednání dne 13. 
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7. 2022 navrhla společnost Witkowitz VHM, a.s. smír ve znění: „Žalovaný se zavazuje zaplatit 
žalobkyni na úplné vyrovnání veškerých nároků ve sporu uplatněných částku 30.000.000,- Kč do 
tří měsíců od nabytí právní moci o schválení smíru.

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

2933/121R/22
Návrh na schválení zápisu

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. informaci o návrhu soudního smíru ve věci žaloby společnosti Witkowitz VHM, a.s. 
proti statutárnímu městu Ústí nad Labem ve věci vznesených nároků společnosti Witkowitz 
VHM, a.s. souvisejících se stavbou Mariánského mostu

B) souhlasí
  

1. s návrhem soudního smíru ve věci žaloby společnosti Witkowitz VHM, a.s. proti 
statutárnímu městu Ústí nad Labem ve věci vznesených nároků společnosti Witkowitz 
VHM, a.s. souvisejících se stavbou Mariánského mostu dle Zápisu, který tvoří nedílnou 
součást tohoto usnesení

C) ukládá
  

PhDr. Ing. Petru Nedvědickému, primátorovi města

a) předložit materiál dle bodu A) a B) tohoto usnesení na jednání Zastupitelstva města Ústí 
nad Labem

 Termín: 12. 9. 2022

Ověřovatelé zápisu:

PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor

Ing. Pavel Tošovský, náměstek primátora 

PhDr. Ing. Petr Nedvědický
primátor města
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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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