
                         Strana 1/5 

 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ÚVALY 

 

SOUBOR USNESENÍ Z 

6. zasedání 
Zastupitelstva města Úvaly konaného dne 07.11.2019 

 

Z-85/2019 - 6. Zastupitelstvo města Úvaly 

Zpráva o činnosti Rady města Úvaly za období od 7.10.2019 do 15.10.2019 

I .   bere  na vědom í  

zprávu o činnosti rady města za období od 7.10.2019 do 15.10.2019 

 
přijato, pro: 13 : GLO,  CER,  DVO,  KOU, HAV, PET,  JED, KOL, KIM, BOR, MIL, FUX, NEM, proti: 0, zdržel se: 0, 

mimo místnost: 0 

Z-86/2019 - 6. Zastupitelstvo města Úvaly 

Zápis z jednání finančního výboru ze dne 21.10.2019 včetně odevzdání 2 kontrolních 
zpráv:Zpracování možnosti aplikace participativního rozpočtu v Úvalech, Zpracovat návrh systému 
pro přidělování programových dotací pro sportovní a zájmové spolky a organizace v Úvalech pro rok 
2020 

I .   bere  na vědom í  

1. zápis z jednání finančního výboru ze dne 21.10.2019 

2. kontrolní zprávu finančního výboru: Zpracovat možnosti participativního rozpočtu v Úvalech zadanou 
dle usnesení č. Z-42a/2018 ze dne 13.12.2018 

3. kontrolní zprávu finančního výboru: Zpracovat návrh systému pro přidělování programových dotací pro 
sportovní a zájmové spolky a organizace v Úvalech pro rok 2020 zadanou dle usnesení č. Z-28a/2018 ze 
dne 13.12.2018 

I I .   souh las í  

s připravou participativního rozpočtu města Úvaly 

I I I .   pověřu je  
1.  Starostu 

1 .   rea l i zac í  tohoto  usnesení  tak ,  aby pr vn í  r ea l i zace pro jek tů  proběh la  v  r .  
2021  

Termín: 09.12.2019 
 

přijato, pro: 13 GLO,  CER,  DVO,  KOU, HAV, PET,  JED, KOL, KIM, BOR, MIL, FUX, NEM, proti: 0, zdržel se: 0, 
mimo místnost: 0 

Z-87/2019 - 6. Zastupitelstvo města Úvaly 

Smlouva o úvěru s Komerční bankou, a.s., fixace sazby 

I .   schva lu je  

změnu úrokové sazby postupem článku 7., smlouvy o úvěru re.č.99022875943 ze dne 30.4.2019 
uzavřené mezi Komerční bankou, a.s. IČO 45317054,se sídlem Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, P.O. 
BOX 839 Česká republika, která bude mít parametry: 

objem a měna úvěru: max 30 000 000,- Kč 
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strukturovaná sazba fix v maximální výši 1,5 p.a. + pevná odchylka 0,50% p.a. 

doba uplatnění sazby: maximálně do splatnosti úvěru 

I I .   pověřu je  
1.  Starostu 

1 .   s jednáním  s t ruk turované sazb y f ix  d le  schvá len ých param et rů  ( te le fon ick y)  
a  podp isem  př ís lušné  dokum entace (konf i rm ace)  takovéto  t ransakce  

I I I .   uk ládá  
1.  Starostovi 

1 .   za j is t i t  rea l i zac i  p ros t ředn ic t v ím  vedouc í  ekonom ického odb oru  
Termín: 09.12.2019 

 
přijato, pro: 13 GLO,  CER,  DVO,  KOU, HAV, PET,  JED, KOL, KIM, BOR, MIL, FUX, NEM, proti: 0, zdržel se: 0, 

mimo místnost: 0 

Z-88/2019 - 6. Zastupitelstvo města Úvaly 

Dodatek č.1 - Plánovací smlouva pro lokalitu "Lokalita Výpustek 2, Úvaly" se společností Exafin 
otevřený podílový fond 

I .   schva lu je  

Dodatek č.1 k plánovací smlouvě na lokalitu Výpustek 2, Úvaly, mezi společností Exafin otevřený 
podílový fond, IČ: 75160218 se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00  Praha 8 a městem Úvaly, Arnošta z 
Pardubic 95, 250 82  Úvaly, IČ: 00240931 

I I .   pověřu je  
1.  Mgr. Petra Boreckého, starostu 

1 .   podp isem  tohoto  dodatku  

I I I .   uk ládá  
1.  Mgr. Petru Boreckému, starostovi 

1 .   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto  usnesení  p ros t ředn ic t v ím  odboru  ž i vo tn ího  
pros t řed í  a  územ ního rozvo je  

Termín: 09.12.2019 
 

přijato, pro: 12 GLO,  CER,  DVO,  KOU, HAV, JED, KOL, KIM, BOR, MIL, FUX, NEM, proti: 0, zdržel se: 1 PET, 
mimo místnost: 0  

Z-89/2019 - 6. Zastupitelstvo města Úvaly 

Podnět - Ing. J. B. 

I .   bere  na vědom í  

informaci o podání podnětu Ing. Jana Brajera,nar. 26.6.1974,  bytem Švermova 675, 250 82 Úvaly ve 
věci pozemku č. 3841/7, 3841/52, 3841/366, 3841/367, 3841/397 

 
přijato, pro: 11 GLO, DVO,  KOU, HAV, JED, KOL, KIM, BOR, MIL, FUX, NEM,, proti: 0, zdržel se: 2 CER, PET, 

mimo místnost: 0 

Z-90/2019 - 6. Zastupitelstvo města Úvaly 

Zrušení usnesení č. Z-31/2015 ze dne 19.2.2015 

I .   ruš í  

usnesení č.Z-31/2015 ze dne 19.2.2015 ve znění: 

Zastupitelstvo města Úvaly   

I. souhlasí s 

uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti na pozemku parcelní číslo 3235/132 s Ing.F****** a 
Mgr.F******** ***** ******* ****, *** **, ***** za úhradu 15 000,-Kč  

II. pověřuje 

1. starostu 

města podpisem smlouvy o zřízení služebnosti 

I I .   uk ládá  
1.  Starostovi 
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1.   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto  usnesení  p ros t ře dn ic t v ím  vedouc ího odboru  
inves t ic  a  dopravy  

 
přijato, pro: 13 GLO,  CER,  DVO,  KOU, HAV, PET,  JED, KOL, KIM, BOR, MIL, FUX, NEM, proti: 0, zdržel se: 0, 

mimo místnost: 0 

Z-91/2019 - 6. Zastupitelstvo města Úvaly 

Zrušení usnesení Z- 63/2019 ze dne 27.6.2019 

I .   ruš í  

usnesení Z-63/2019 ve znění: 

Zastupitelstvo města Úvaly   

I.  předává 

 Městskému domu dětí a mládeže Úvaly, příspěvkové organizaci, s účinností od 1.8.2019, do správy 
tento nemovitý majetek v k.ú. Úvaly u Prahy: 

- objekt č.p. 65 na pozemku p.č. 195 o výměře 633 m2 

Zodpovídá: vedoucí odboru správního OSPR 

II. stanovuje 

do zprovoznění nových prostor města na nám. Svobody a dokončení rekonstrukce  objektu Pražská 276, 
podmínku, že č.p. 65 mohou využívat jako celek nebo části i jiné subjekty, dle harmonogramu (rozvrh 
hodin a využití), který vypracuje vždy nejméně měsíc předem město Úvaly - městský úřad 

III. ukládá 

1. Mgr. Petru Boreckému, starostovi 

1. zajistit realizaci tohoto usnesení prostřednictvím vedoucí OSPR 

Zodpovídá: vedoucí odboru správního OSPR 

 
přijato, pro: 13 GLO,  CER,  DVO,  KOU, HAV, PET,  JED, KOL, KIM, BOR, MIL, FUX, NEM, proti: 0, zdržel se: 0, 

mimo místnost: 0 

Z-92/2019 - 6. Zastupitelstvo města Úvaly 

Záměr na prodej části pozemku parc. č. 3929/72, k.ú. Úvaly u Prahy 

I .   schva lu je  

zrušení záměru na prodej části pozemku parc. č. 3929/72, k.ú. Úvaly u Prahy v majetku města Úvaly, 
Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly, IČO:00240931 

I I .   uk ládá  
1.  Mgr. Petru Boreckému, starostovi 

1 .   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto  usnesení  p ros t ředn ic tv ím  OŽPÚR  
Termín: 09.12.2019 

 
přijato, pro: 12 GLO,  CER,  DVO,  KOU, HAV, PET,  JED, KOL, KIM, BOR, FUX, NEM, proti: 0, zdržel se: 1 MIL, 

mimo místnost: 0 

Z-93/2019 - 6. Zastupitelstvo města Úvaly 

Záměr na prodej části pozemku parc.č. 1034, k.ú. Úvaly u Prahy 

I .   schva lu je  

uveřejnění záměru na prodej části pozemku parc. č. 1034, k.ú. Úvaly u Prahy o velikosti 43 m2 

I I .   uk ládá  
1.  Mgr. Petru Boreckému, starostovi 

1 .   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto  usnesení  p ros t ředn ic t v ím  odboru  ž i vo tn ího  
pros t řed í  a  územ ního rozvo je  

Termín: 31.12.2019 
 

nepřijato, pro: 0, proti: 13 GLO,  CER,  DVO,  KOU, HAV, PET,  JED, KOL, KIM, BOR, MIL, FUX, NEM, zdržel se: 
0, mimo místnost: 0 

Z-94/2019 - 6. Zastupitelstvo města Úvaly 
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Kupní smlouva na prodej části pozemku parcelní číslo 276/27 o výměře 3 322 m2, který vznikne 
oddělením z pozemku parcelní číslo 276/8 dle geometrického plánu, katastrální území Úvaly u 
Prahy - pozemek využívaný jako parkoviště u nádraží 

I .   schva lu je  

uzavření kupní smlouvy na část pozemku parcelní číslo 276/27 o výměře 3 322 m², který vznikne 
oddělením z pozemku parcelní číslo 276/8 dle geometrického plánu č.2904-72/2017, katastrální území 
Úvaly u Prahy mezi společností České dráhy a.s., se sídlem Nábřeží L.Svobody 1222, Praha 1, 110 15, 
IČO:70994226, CZ70994226 a městem Úvaly, se sídlem Arnošta z Pardubic 95, Úvaly, 250 82, 
IČO:240931 zastoupené starostou města Mgr.Petrem Boreckým. Kupní cena činí 5 835 00,-Kč 

I I .   uk ládá  
1.  Alexisovi Kimbembemu, uvolněnému místostarostovi 

za j is t i t  navýšení  rozpoč tu  kap i to l y 6409 po ložka 6130 o  čás tku  5  835 000, -Kč v  
rozpoč tovém  opat ření  č .4  pro  rok  2019  na  ne jb l i žš ím zasedání  
zas tup i te ls t va  m ěs ta  pros t ředn ic tv ím  vedouc ího ekonom ického odboru  

I I I .   pověřu je  
1.  Mgr. Petra Boreckého, starostu 

podp isem  kupní  sm louvy  

IV .   uk ládá  
1.  Mgr. Petru Boreckému, starostovi 

za j is t i t  rea l i zac i  t oho to  usnesení  p ros t ředn ic tv ím  vedo uc ího odboru  inves t ic  a  
dopravy  

Termín: 31.12.2019 
 

přijato, pro: 13 GLO,  CER,  DVO,  KOU, HAV, PET,  JED, KOL, KIM, BOR, MIL, FUX, NEM, proti: 0, zdržel se: 0, 
mimo místnost: 0 

Z-95/2019 - 6. Zastupitelstvo města Úvaly 

Podnět občana - park Vinice 

I .   bere na vědom í  

informaci o stavu parku Vinice 

 
přijato, pro: 13 GLO,  CER,  DVO,  KOU, HAV, PET,  JED, KOL, KIM, BOR, MIL, FUX, NEM, proti: 0, zdržel se: 0, 

mimo místnost: 0 

Z-96/2019 - 6. Zastupitelstvo města Úvaly 

Udělení ocenění Junior města Úvaly 2019 

I .   udě lu je  

ocenění Junior města Úvaly 2019  Magdaleně Havlíkové za vynikající výsledky v oblasti sportu 

I I .   uk ládá  
1.  Starostovi 

1 .   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto  usnesení  p ros t ředn ic tvím  vedouc í  OSPR  
Termín: 31.12.2019 

 
přijato, pro: 13 GLO,  CER,  DVO,  KOU, HAV, PET,  JED, KOL, KIM, BOR, MIL, FUX, NEM, proti: 0, zdržel se: 0, 

mimo místnost: 0 

Z-97/2019 - 6. Zastupitelstvo města Úvaly 

Podnět - žádost občanů o zlepšení pokrytí signálem od operátora O2 v oblasti Kolárova/Josefa 
Lady, Úvaly 

I .   uk ládá  
1.  Mgr. Petru Boreckému, starostovi 

1 .   pros t ředn ic tv ím  odboru  inves t ic  a  dopravy za j is t i t  odes lán í  žádos t i  občanů 
o  z lepšení  pok ryt í  s igná lem  od operá tora  O2 v  ob las t i  Ko lárova /Josefa  
Lad y,  Úva ly na  techn ickou podporu  spo lečnos t i  O2 a  spo lečnos t  T  -  Mob i le  

Termín: 31.12.2019 
 

přijato, pro: 12 GLO,  DVO,  KOU, HAV, PET,  JED, KOL, KIM, BOR, MIL, FUX, NEM, proti: 0, zdržel se: 0, mimo 
místnost: 1 CER 
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Mgr. Petr Borecký 

starosta 

 
Vysvětlivky zkratek: GLOC – GLO, ČERNÝ – CER, DVOŘÁČEK – DVO,  KOUKLOVÁ – KOU, HAVRÁNKOVÁ  - HAV, 
PETRŽÍLEK – PET,  JEDLIČKOVÁ – JED, KOLAŘÍK – KOL, KIMBEMBE – KIM, BORECKÝ – BOR, POLÁK – PLK , 
MILEROVÁ – MIL, FUXOVÁ – FUX, POLÁKOVÁ – POL, NĚMCOVÁ - NEM,  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném 
znění. Usnesení v plném znění, spolu se zápisem ze schůze Rady města Úvaly je pro občany k 
dispozici k nahlédnutí na městském úřadě. 


