
Z á p i s

z 14. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem,
dne 18. 1. 2021

Přítomno: 31 členů Zastupitelstva města Ústí nad Labem

Omluveni: Mgr. Renata Zrníková
Petr Křivan
Martin Hausenblas, MBA
Mgr. David Cihlář, PhD.
Gabriela Hubáčková
Ing. Jiří Valenta – pozdější příchod

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Blanka Konečná Bc. PhDr. René Hladík CSc.

Zapisovatelé: Kateřina Nedvídková, KP
Zahájení

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

Schválení návrhové a volební komise

Jan Janeček (předseda)
Ing. Eva Fialová
Karel Karika
Bc. Pavel Dufek
Mgr. Lenka Vonka Černá
Mgr. Michal Ševcovic
Ivana Kurljuková

Hlasování:  pro 31, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

Schválení programu

PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města předložil členům zastupitelstva ke schválení návrh 
programu 14. zasedání Zastupitelstva.

Dodatečně byly zařazeny body:

p. Tomková: žádost o zařazení bodu č. 2 Vyhrazení kompetencí ZM a stanovení limitů
k provádění rozpočtových opatření RM
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Hlasování o zařazení bodu č. 2: 31, 0, 0

Informace:

Pozvánka na jednání ZM byla zveřejněna dne 7. 1. 2021.
Materiály na dnešní jednání byly zveřejněny na internetu dne 7. 1. 2021.
Dnešní jednání ZM 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 29, proti 0, zdržel se 2 Návrh byl přijat

Schválený program:

1. Souhlas s podáním Žádosti na dotaci na výkon sociální práce z MPSV

2. Vyhrazení kompetencí ZM a stanovení limitů k provádění rozpočtových opatření RM

3. Různé

1. Souhlas s podáním Žádosti na dotaci na výkon sociální práce z MPSV
Předkládá: Mgr. Tomáš Vlach, náměstek primátora 

Diskuse proběhla.

Mgr. Vlach: tento souhlas je nutný k tomu, aby odbor sociálních věcí požádal v řádném
termínu o finance státního rozpočtu na výkon sociální práce z MPSV
- návrh na usnesení v předloženém znění

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

Hlasování o usnesení: 1. pro 31, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

205/14Z/21
Souhlas s podáním Žádosti na dotaci na výkon sociální práce z MPSV

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. podání žádosti o poskytnutí příspěvku na výkon činností sociální práce (s výjimkou 
agendy sociálně-právní ochrany dětí) formou dotace ze státního rozpočtu pro rok 2021 na 
Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „žádost o poskytnutí dotace“)

B) ukládá
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1. Ing. Ivaně Šťastné, vedoucí odboru sociálních věcí

a) žádost o poskytnutí dotace administrativně zpracovat za podmínek a v termínu 
vyhlášeného dotačního řízení

 Termín: 20. 1. 2021

C) pověřuje
  

1. Ing. Ivanu Šťastnou, vedoucí odboru sociálních věcí MmÚ
a) ke všem úkonům konaným v rámci dotačního řízením, zejména k podpisu a podání 
žádosti o poskytnutí dotace dle bodu A) a B) tohoto usnesení

2. Vyhrazení kompetencí ZM a stanovení limitů k provádění rozpočtových opatření RM
Diskuse proběhla.

p. Tomková: po dohodě se všemi představiteli jednotlivých zastupitelských klubů jsme se
domluvili na schválení Vyhrazených kompetencí ZM Ústí nad Labem tak, jak je máte všichni 
předložené
- chybí zde bod B a C, který jsme minule schvalovali
- v bodě B – zmocňuje RM v souladu se zákonem o obcích v platném znění § 102 odst. 2 písmeno 
A schvalovat jednotlivá rozpočtová opatření do výše 500 tis. Kč takto dle usnesení, které se 
schvalovalo minule
- v bodě C – ukládá RM, aby do účinnosti tohoto usnesení schvalovala pouze provozní opatření k 
narovnání hospodaření roku 2020
- všichni zástupci se na tom shodli, bylo řešeno i s právním odborem, s tajemníkem a přizván byl i 
vedoucí ODM Ing. D. Dařílek
- došlo k naprosté shodě
JUDr. Žákovská, Ph.D.: bod B budeme muset celý přečíst, v tisku není
p. Tomková: v bodě B – zmocňuje RM Ústí nad Labem v souladu se zákonem č. 128/2000
sbírky o obcích v platném znění § 102 odst. 2 písmeno A) schvalovat jednotlivá
rozpočtová opatření do výše 500 tis. Kč takto: zvýšení výdajové části rozpočtu
magistrátu města Ústí nad Labem, schválený rozpočet ze skutečně dosažených a dosud
do rozpočtu nezapojených příjmů, přesun finančních prostředků ve výdajové části
rozpočtu magistrátu města Ústí nad Labem,
B) v souladu se zákonem o obcích v platném znění § 102 odst. 2 písmena A ke
schvalování rozpočtových opatření i nad limit 500 tis. Kč z důvodu zvýšení výdajové
části rozpočtu magistrátu města Ústí nad Labem a to zapojením přijatých účelových
prostředků
C) ukládá RM, aby do účinnosti tohoto usnesení schvalovala pouze provozní opatření
k narovnání hospodaření roku 2020
Ing. arch. Němeček: dotaz, jestli to není chyba bod d) poskytování dotací do 50 tis. Kč, jestli
to nemělo být od 50 tis. Kč?
Mgr. Nováková: od 50 tis. Kč je to rovnou v gesci ZM a ZM si tímto usnesením naopak
stáhlo na sebe i pravomoci rozhodovat o dotacích do 50 tis. Kč, což by bylo jinak
pravomocí RM
p. Tomková: návrh na usnesení v předloženém znění + B a C, které chybí
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Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

Hlasování o usnesení: 1. pro 31, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

206/14Z/21
Vyhrazení kompetencí ZM a stanovení limitů k provádění rozpočtových 
opatření RM

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání

A) si vyhrazuje s účinností od 19. 1. 2021
  

1. v souladu s § 84 odst. 4 zákona o obcích rozhodování o záležitostech, které nejsou 
vyhrazeny radě města obce podle § 102 odst. 2 zákona o obcích, tj. rozhodování podle § 
102 odst. 3 zákona o obcích v tomto rozsahu:

a) uzavírání smluv o věcném břemeni, s výjimkou smluv o věcném břemeni při ukládání 
inženýrských sítí do pozemků pod komunikacemi ve vlastnictví statutárního města Ústí nad 
Labem s výší úplaty do 50 tis. Kč
b) uzavírání nájemních smluv, s výjimkou smluv uzavíraných při provádění výkopových 
prací v místních komunikacích a s výjimkou obsazování krizových bytů
c) podávání žádostí o dotaci na výkon samostatné působnosti
d) poskytování dotací do 50 tis. Kč
e) rozhodování o uzavírání licenčních smluv
f) schvalování pojistných smluv
g) uzavírání veřejnoprávních smluv podle § 63 zákona o obcích
h) vyhlašování veřejných zakázek statutárního města Ústí nad Labem a jím zřízených 
příspěvkových organizací s předpokládanou hodnotou plnění od částky 300 tis. Kč bez 
DPH u veřejných zakázek na dodávky a služby, respektive od částky 500 tis. Kč bez DPH 
na stavební práce, s možností účasti zastupitelů na jednání příslušných komisí, v ostatním 
bude postupováno dle směrnice
RM č. 1/2019 o zadávání veřejných zakázek
i) uzavírání dodatků ke smlouvám vzešlých z veřejných zakázek vyhlášených dle písm. h) 
tohoto bodu usnesení

B) zmocňuje
  

1. Radu města Ústí nad Labem
a) v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, § 102 odst. 2 písm. a) 
schvalovat jednotlivá rozpočtová opatření do výše 500 tis. Kč takto:
- zvýšení výdajové části rozpočtu MmÚ nad schválený rozpočet ze skutečně dosažených a 
dosud do rozpočtu nezapojených příjmů
- přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu MmÚ
b) v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, § 102 odst. 2 písm. a) 
ke schvalování rozpočtových opatření i nad limit 500 tis. Kč z důvodu zvýšení výdajové 
části rozpočtu MmÚ, a to zapojením přijatých účelových prostředků
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C) ukládá
  

1. Radě města

a) aby do účinnosti tohoto usnesení schvalovala pouze provozní opatření k narovnání 
hospodaření roku 2020

 Termín: 31. 3. 2021

3. Různé
Původní číslo materiálu: 2
Diskuse proběhla.

p. Tomková: problém s odpady po dobu nouzového stavu, kdy jsou zavřeny všechny
obchody, lidé si více objednávají zboží přes internet
- máme velký problém s papírem a plastem, začíná se to dost silně projevovat
- bylo by možné nějakým způsobem přijmout buď navýšení, nebo nějaké opatření, abychom 
přispěli k pořádku v našem městě

JUDr. Žákovská, Ph.D.: v souvislosti s kontejnery na bioodpad, jak byly zrušeny
- mrzí mě, že k tomu došlo
- chci se zeptat, jestli město do budoucna plánuje nějakým jiným způsobem tuto službu občanům 
nabídnout a postupně to rozvíjet?
Ing. Kirbs: možné to je, ale celé to je o penězích, pokud najdeme nějaké prostředky, jak
zaplatit službu (odvoz)
- corona virus zapříčinil i zvýšené množství odpadu
- lidé si více objednávají domů
- srovnávací částky za vyvážení odpadu
- od 1. 1. 2021 platí nový zákon o odpadech
- už v letošním roce se navyšuje skládkovací poplatek – navýšení stojí město o 4 mil. Kč více
bioodpad: služba nefungovala dobře
- myšlenka třídit byla v pořádku, ale prakticky tento způsob v Ústí nad Labem nezafungoval
- třídění bioodpadu funguje někde za branou
- pokud bychom šli cestou umisťování nádob na bioodpad do rodinných domů, tak podle mne je to 
cesta, kdy snížíme množství směsného komunálního odpadu a zároveň zvýšíme kvalitu výstupu
- pokud město bude hledat nějakou cestu, navrhuji komunikovat s majiteli rodinných domů a tam 
umisťovat nádoby na bioodpad
- v současné době dochází ke snížení množství směsného komunálního odpadu a vzrůstá množství 
biologicky tříděného odpadu
- univerzita dělá ve spolupráci s městem a společností AVE analýzu obsahu černých nádob a 
zjišťuje se, že v černých nádobách není zas až tolik obalové složky (papír, plast, sklo), ale nachází 
se tam poměrně velké množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu
- v současné době je možnost pronájmu hnědých nádob
- je to cesta, která funguje, ale na ulici to úplně smysl nemá

Mgr. Vonka Černá: na stránkách statutárního města Ústí nad Labem nejsou další termíny
zasedání ZM

Mgr. Krsek: upozornění na nepořádek za Mariánskou skálou, kolem nábřežní zdi je otřesná
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špína
- tento prostor by se měl uklízet
- má tento prostor nějaký pravidelný úklid? most je majetkem města
PhDr. Ing. Nedvědický: prosím posečkat na písemnou odpověď
- musím zjistit, kdo to má ve správě
p. Tomková: jde mi o přechodnou dobu, množství odpadu je enormní
- je nějaká možnost tuto situaci řešit?
Ing. Kirbs: s porovnáním s jinými městy na tom nejsme nikterak hůř, co se týče množství
nádob
- lidé odpadky nesešlapují, tudíž prostor kontejneru využit na 100%
- jedna z cest je edukace, druhá z cest je hledat prostředky
- do konce týdne budu mít nějaké srovnání množství odpadů z let 2019 – 2020, abychom měli 
informaci, jak se mění množství a složení odpadů
- možnost znovu zavedení poplatků za odpady
PhDr. Ing. Nedvědický: s OŽP máme společnou schůzku se společností AVE, na které se
tímto problémem můžeme zabývat

PhDr. Hladík, CsC.: reakce na zvýšení poplatků za skládkování
- "Měli bychom poskytnout zpětnou vazbu vládě a parlamentu ohledně navyšování poplatků za 
ukládání odpadu. Pokud nám to vláda a zákon nařizuje, mělo by se to městu finančně 
kompenzovat, nebo se vrátit k původním nižším poplatkům"
Ing. Kirbs: skládkovací poplatek se stále zvyšuje
- do teď se platilo 500,-Kč, v letošním roce bude 850,-Kč a v roce 2028 bude 1850,-Kč
- odpadové hospodářství se vyvíjí, ceny se zvyšují

Občané v tomto bodě svá stanoviska vyjádřili.

Jaroslav Pánek ulice v Habrovicích: více než 30 let zde máme ulici, která je
v dezolátním stavu
- cesta je podmočená, s výmoly, kanalizace jsou venku, nedá se tam chodit
- nutné vybudování příjezdové cesty plus kanalizace, odvody vod
- když přijde voda, vše máme zatopené, sklepy, garáže
- stále se nic neděje, byli jsme už několikrát napsaní do různých investičních zásobníků
- jak to bude pokračovat?
Ing. Tošovský: v tuto chvíli je hotová PD, která byla pozměněna po zásahu vlastníka
plynového zařízení, byla předána na stavební úřad, momentálně probíhá stavební
řízení, jakmile bude ukončeno, tak je možno tuto akci zařadit do rozpočtu
- v návrhu rozpočtu na rok 2021 počítáme s touto akcí
- slib splníme
p. J. Pánek: mohli bychom to dostat písemně?

Ing. Tošovský: nemůžeme Vám slíbit, že to v tom rozpočtu bude, protože to závisí na
schválení
- je nás zde 37, já Vám slibuji, že proto hlasovat budu
- můžu Vám dát písemně zprávu, že počítáme se zařazením do rozpočtu 2021
PhDr. Ing. Nedvědický: vše bude zaznamenáno v oficiálním zápise jednání ZM, který je po
schválení ověřovateli zveřejněn
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Ing. Nechybová: jsem ráda, že se podařilo připravit projekt a je to ve fázi, kdy žádáme o
stavební povolení
- za hnutí UFO slibuji, že pokud by v rozpočtu tato položka nebyla, tak návrh rozpočtu 
nepodpoříme, je to naše podmínka
- pro jinou verzi ruku nezvedneme
- suchou nohou nepřejdete komunikaci k domu
- věřím tomu, že se dočkáte
PhDr. Ing. Nedvědický: za klub ANO máte můj příslib pro tuto položku v rozpočtu
- nutné získat další podporu
JUDr. Žákovská, Ph.D.: náš klub PRO ÚSTÍ tento projekt také podpoří

PhDr. Ing. Nedvědický: tato položka v rozpočtu určitě projde, když vidím takovou podporu

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Blanka Konečná Bc.

PhDr. René Hladík CSc.

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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