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ZASTUPITELSTVO MĚSTA ÚVALY 

 

SOUBOR USNESENÍ Z 

3. mimořádné zasedání 
Zastupitelstva města Úvaly konaného dne 14.5.2020 

 

Z-21/2020 - 3. Zastupitelstvo města Úvaly 

Informace - Zpráva o činnosti Rady města Úvaly za období od 10.3.2020 do 21.4.2020 

I .   bere  na vědom í  

informaci starosty - zpráva o činnosti rady města za období od 10.3.2020 do 21.4.2020 

 
přijato, pro: 15 GLO,  CER, DVO, KOU, HAV, PET, KAM, KOL, KIM, BOR, PLK , MIL, FUX, POL, NEM, proti: 0, 

zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

Z-22/2020 - 3. Zastupitelstvo města Úvaly 

Udělení Plakety města Úvaly 

I .   udě lu je  

Plaketu města Úvaly za významný přínos v oblasti prevence šíření onemocnění COVID - 19 ve městě 
Úvaly těmto občanům : 

Monika Kapitánová, Prokopa Velikého 1379, Úvaly  

Václava Klímová, Pernerova 1851, Úvaly  

Michaela Černá, Dobročovická 2082, Úvaly  

Jan Horký, Hořanská 312, Poříčany  

Luboš Jeřábek, Otokara Březiny 550, Úvaly 

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 tv ím  vedouc í  ú řadu  
 

přijato, pro: 15 GLO,  CER, DVO, KOU, HAV, PET, KAM, KOL, KIM, BOR, PLK , MIL, FUX, POL, NEM, proti: 0, 
zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

Z-23/2020 - 3. Zastupitelstvo města Úvaly 

Záměr prodeje objektu bývalého cukrovaru čp. 105, Škvorecká, Úvaly 

I .   bere  na vědom í  

žádost p. Zdeňka Grausama, IČO 605 053 771 o odprodej objektu čp. 105, Škvorecká 250 82 Úvaly za 
účelem vybudování umělecké kovárny 

I I .   souh las í  

s vyhlášením záměru prodeje objektu čp. 105 Škvorecká, Úvaly za účelem vybudování umělecké kovárny 

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 tv ím  vedouc ího OID  
Termín: 31.8.2020 
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přijato, pro: 9 GLO,  CER, DVO, KOU, HAV, PET, KAM, POL, NEM, proti: 1 PLK, zdržel se: 5 KOL, KIM, BOR, 
MIL, FUX, mimo místnost: 0 

Z-24/2020 - 3. Zastupitelstvo města Úvaly 

Omezení plošného postřiku ulic herbicidem 

I .   revoku je  

usnesení č. Z - 28/2019 ze dne 25.4.2019 ve znění: 

Zastupitelstvo města Úvaly 

I.  bere na vědomí 

žádost občanů proti používání plošného postřiku ulic herbicidem 

II.  souhlasí s 

omezováním plošného používání herbicidů v ulicích a jeho postupným nahrazováním jinými metodami 

III.  ukládá 

1.  Mgr. Petru Boreckému, starostovi 

1.  zajistit prostřednictvím ŽPÚR zveřejnění výzvy občanům, aby odstraňovali plevel ve svých ulicích a 
chodnících svépomocí 

Termín: 31.5.2019 

2.  zajistit realizaci tohoto usnesení prostřednictvím OŽPÚR a TSÚ 

I I .   schva lu je  

omezení plošného používání herbicidu v ulicích a jeho postupným nahrazením jinými metodami do konce 
září 2022 

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

1 .   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto  usne sení  p ros t ředn ic tv ím  vedouc í  OŽPÚR  a  TSÚ  
Termín: 30.9.2022 

 
přijato, pro: 9 GLO,  CER, DVO, KOU, HAV, PET, KAM, KOL, MIL proti: 0, zdržel se: 6 KIM, BOR, PLK, FUX, 

POL, NEM , mimo místnost: 0 

Z-25/2020 - 3. Zastupitelstvo města Úvaly 

Výroční zprávy Technických služeb města Úvaly, příspěvkové organizace za rok 2019 

I .   schva lu je  

výroční zprávy Technických služeb města Úvaly, příspěvkové organizaci za rok 2019 

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

1 .   za j is t i t  zveře jnění  výročních  zpráv Techn ick ých s lužeb m ěs ta  Úva ly,  
p ř íspěvkové organ izac i  na  webových s t ránkách organ izace pros t ředn ic t v ím 
řed i te lk y Techn ick ých  s lužeb m ěs ta  Úva l y,  p ř íspěvkové organ izace  

 
přijato, pro: 15 GLO,  CER, DVO, KOU, HAV, PET, KAM, KOL, KIM, BOR, PLK , MIL, FUX, POL, NEM, proti: 0, 

zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

Z-26/2020 - 3. Zastupitelstvo města Úvaly 

Rozdělení finančních prostředků nad 50.tis. Kč v programových dotacích pro rok 2020 

I .   schva lu je  

přidělení finančních prostředků pro sportovní a zájmové organizace v Úvalech v programových dotacích 
pro rok 2020 nad 50 000,- Kč takto: 

 

Neinvestiční podpora - Provoz a údržba 2020 

 

SK Úvaly z.s.  130 000,- Kč provozní náklady 

TJ Sokol Úvaly z.s.  280 000,- Kč provozní náklady 

Sport Úvaly z.s.  140 000,- Kč  provozní náklady 

I I .   souh las í  
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s uzavřením veřejnoprávních smluv ve smyslu tohoto usnesení a pověřuje uvolněného místostarostu 
jejich podpisem 

I 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 tv ím  vedou c í  OSPR  
 

přijato, pro: 12 KOU, HAV, PET, KAM, KOL, KIM, BOR, PLK , MIL, FUX, POL, NEM, proti: 0, zdržel se: 2 CER, 

DVO, mimo místnost: 0 

Z-27/2020 - 3. Zastupitelstvo města Úvaly 

Návrh rozdělení hospodářských výsledků školských příspěvkových organizací za rok 2019 

I .   schva lu je  

rozdělení hospodářských výsledků níže uvedených příspěvkových organizací zřizovaných městem Úvaly 
takto: 

 

1. Základní škola Úvaly, příspěvková organizace, IČO 00874817 

    Arnošta z Pardubic č. 8, 250 82 Úvaly 

    - do rezervního fondu 47 233,96 Kč 

 

2. Mateřská škola Úvaly, příspěvková organizace, IČO 70994412 

    Kollárova 1260, 250 82  Úvaly 

    - do fondu odměn 120 000,- Kč 

    - do fondu investic 502 939,72 Kč 

 

3. Městský dům dětí a mládeže , příspěvková organizace, IČO 43754791 

    Vítězslava Nováka 372, 250 82  Úvaly,250 82 Úvaly 

    - do fondu odměn 119 941,- Kč 

    - do rezervního fondu 150 000,95 Kč 

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

1 .   za j is t i t  rea l i zac i  toho to  usnesen í  p ros t ředn ic tv ím  vedouc í  ekonom ického 
odboru  

Termín: 31.5.2020 
 

přijato, pro: 15 GLO,  CER, DVO, KOU, HAV, PET, KAM, KOL, KIM, BOR, PLK , MIL, FUX, POL, NEM, proti: 0, 
zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

Z-28/2020 - 3. Zastupitelstvo města Úvaly 

Záměr na směnu pozemků v majetku města a pozemků v soukromém vlastnictví u rybníka Lhoták a 
v ulici Raisova 

I .   souh las í  s  

uveřejněním záměru na směnu pozemků parc. č.: 

 

3869/1 o výměře 1410 m2, druh pozemku ostatní plocha, neplodná půda  

3884/2 o výměře 1383 m2, druh pozemku ostatní plocha, neplodná půda  

1150/2 o výměře 40 m2, druh pozemku ostatní plocha, zeleň  

1151/2 o výměře 60 m2, druh pozemku ostatní plocha, zeleň 

1152/2 o výměře 43 m2, druh pozemku ostatní plocha, zeleň  

1153/2 o výměře 12 m2, druh pozemku ostatní plocha, zeleň 

 

všechny v k.ú. Úvaly u Prahy o celkové výměře 2948 m2 ve vlastnictví soukromých osob: 

  

***** Y**** K********, ********* ******, ***** **** * **************** H***** F*******, * ****** ******, ***** ***** * 
********A*** M*******, ******* ******, ***** **** * *********** M****** U*******, ******* * ***, ***** **** * ************ 
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M****** P******, ******* * ****, ***** *****P**** P******, ****** ****, ***** *******M****** P******, ****** ****, ***** 
********za pozemky města Úvaly parc. č.: 

3862/26 o výměře 1687 m2, druh pozemku orná půda 

1034 o výměře 87 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace 

oba v k.ú. Úvaly u Prahy o celkové výměře 1774 m2 ve vlastnictví města Úvaly, Arnošta z Pardubic 95, 
250 82 Úvaly 

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  vedouc í  OŽPÚR  
Termín: 31.5.2020 

 
nepřijato, pro: 0, proti: 15 GLO,  CER, DVO, KOU, HAV, PET, KAM, KOL, KIM, BOR, PLK , MIL, FUX, POL, NEM, 

zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

Z-29/2020 - 3. Zastupitelstvo města Úvaly 

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

I .   schva lu je  

uveřejnění záměru na prodej pozemku parc.č. 1034, k. ú. Úvaly u Prahy o výměře 87 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 tv ím  vedou c í  OŽPÚR  
Termín: 31.5.2020 

 
nepřijato, pro: 0, proti: 14 CER, DVO, KOU, HAV, PET, KAM, KOL, KIM, BOR, PLK , MIL, FUX, POL, NEM, zdržel 

se: 0, mimo místnost: 1 GLO 

Z-30/2020 - 3. Zastupitelstvo města Úvaly 

Darovací smlouva věci nemovité - Hostín Development, s.r.o. - lokalita Hostín etapa 1A a B 

I .   schva lu je  

uzavření darovací smlouvy věci nemovité mezi společností Hostín Development, s.r.o., se sídlem 
Politických vězňů 912/10, Praha 1, IČO: 27567257 a městem Úvaly. Předmětem daru jsou pozemky 
parc.č. 3929/414 a 3929/446 v k.ú. Úvaly a stavby inženýrských sítí umístěných na těchto pozemcích. 
Jedná se o stavby inženýrských sítí, které byly postavené a zkolaudované v etapě 1A a 1B Hostín 

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

1 .   podp isem  darovac í  sm louvy věc i  nem ovi té  

I I I .   uk ládá  
1.  starostovi 

1 .   za j is t i t  rea l i zac i  toho to  usnesen í  p ros t ředn ic tv ím  vedouc í  odboru  inves t ic  
a dopravy  

Termín: 30.6.2020 
 

přijato, pro: 13 GLO,  CER, DVO, KOU, PET, KOL, KIM, BOR, PLK , MIL, FUX, POL, NEM, proti: 0, zdržel se: 1 
KAM, mimo místnost: 1 HAV 

Z-31/2020 - 3. Zastupitelstvo města Úvaly 

Darovací smlouva na pozemek parc.č. 3847/2 k.ú. Úvaly u Prahy v Radlické čtvrti 

I .   schva lu je  

darovací smlouvu mezi panem I***** R******, ************ ****, *** ** ******* a městem Úvaly, Arnošta z 
Pardubic 95, 250 82 Úvaly, IČO: 00240931 

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

1 .   podp isem  té to  darovac í  sm louvy  

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 tv ím  vedouc í  OŽ PÚR  
Termín: 30.6.2020 
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přijato, pro: 14 GLO,  CER, DVO, KOU, PET, KAM, KOL, KIM, BOR, PLK , MIL, FUX, POL, NEM, proti: 0, zdržel 

se: 0, mimo místnost: 1 HAV 

Z-32/2020 - 3. Zastupitelstvo města Úvaly 

Žádost o prodej části pozemku parcelní číslo 3929/72 o velikosti 12 m2, katastrální území Úvaly u 
Prahy 

I .   souh las í  s  

vyhlášením záměru na prodej části pozemku parcelní číslo 3929/72 o velikosti  12 m2, katastrální území 
Úvaly u Prahy panu K*******, ***** ********* ******, ***** *, *** ** za podmínky zatrubnění odtokového 
kanálu na dešťovou kanalizaci a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s městem Úvaly za 
minimální cenu ve výši 11 290,-Kč 

I I .   jm enu je  

výběrovou komisi v tomto složení: 

Josef Polák, Ing.Reneta Stojecová, Blanka Viktorová, Adriana Bednarčíková 

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

1 .   pros t ředn ic tv ím  vedouc ího odboru  inves t i c  a  dopravy za j is t i t  rea l i zac i  
tohoto  usnesení  

Termín: 30.6.2020 
 

přijato, pro: 13 GLO,  CER, DVO, KOU, PET, KAM, KOL, BOR, PLK , MIL, FUX, POL, NEM, proti: 0, zdržel se: 0, 
mimo místnost: 2 HAV, KIM 

Z-33/2020 - 3. Zastupitelstvo města Úvaly 

Strategie komunikace s veřejností 

I .   schva lu je  

předloženou Strategii komunikace s veřejností, která bude rozvíjet základní Strategický rozvojový plán 
(stane se jeho přílohou - Doplňkem) 

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  pro jek tové m anažerk y  
Termín: 15.6.2020 

 
přijato, pro: 15 GLO,  CER, DVO, KOU, HAV, PET, KAM, KOL, KIM, BOR, PLK , MIL, FUX, POL, NEM, proti: 0, 

zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

Z-34/2020 - 3. Zastupitelstvo města Úvaly 

Územní působnost MAS Region Pošembeří v období 2021-2027 

I .   souh las í  s  

územní působností MAS Pošembeří o.p.s. se sídlem Hradešín 73, 282 01 Český Brod, IČ: 27863492 v 
následujícím programovém období 2021-2027 

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

1 .   za j is t i t  p ředání  výp isu  tohoto  usnesení  MAS Pošem beř í  o .p .s .  se  s íd lem 
Hradeš ín  73 ,  282 01 Česk ý Br od,  IČ :  27863492 pros t ředn ic tv ím  pro jek tové  
m anažerk y  

Termín: 31.5.2020 
 

přijato, pro: 15 GLO,  CER, DVO, KOU, HAV, PET, KAM, KOL, KIM, BOR, PLK , MIL, FUX, POL, NEM, proti: 0, 
zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

Z-35/2020 - 3. Zastupitelstvo města Úvaly 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2020 o nočním klidu 

I .   vydává  

Obecně závaznou vyhlášku města Úvaly č. 3/2020 o nočním klidu 

I I .   uk ládá  
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1.  Starostovi 
1 .   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto  usnesení  p ros t ředn ic tv ím  vedouc í  OSPR  

Termín: 31.5.2020 
 

přijato, pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 1 

Z-36/2020 - 3. Zastupitelstvo města Úvaly 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství 

I .   vydává  

Obecně závaznou vyhlášku č.2/2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství 

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 tv ím  vedouc í  OSPR  
Termín: 31.5.2020 

 
přijato, pro: 14 GLO,  CER, DVO, KOU, HAV, PET, KAM, KIM, BOR, PLK , MIL, FUX, POL, NEM, proti: 0, zdržel 

se: 0, mimo místnost: 1 KOL 

Z-37/2020 - 3. Zastupitelstvo města Úvaly 

Dočasné snížení odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a předsedů komisí rady 
a členů výborů  zastupitelstva a  komisí rady, kteří nejsou členy zastupitelstva - protinávrh usnesení 
p. Polák 

I .   s tanovu je  

I. Pro období 1. 6. 2020 až 31. 12. 2020 

a. neuvolněným členům Zastupitelstva města Úvaly vzešlého z voleb ve dnech 5. 10. a 6.10. 2018, 
popř. jejich náhradníkům, vykonávajícím funkci členů rady, předsedů a členů výborů nebo komisí, jakož i 
zastupitelům jinde neuvedeným  

b. předsedům komisí rady, kteří nejsou členy zastupitelstva 

c. členům výborů nebo komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva 

se snižuje odměna za výkon funkce  na 0,-Kč a nenáleží jim ani jiné náhrady či příspěvky 

II. neuvolněnému místostarostovi se snižuje odměna za výkon funkce o částku 5.879,- Kč (navýšení 
odměny od 1.3.2020, uspořená částka bude použita na rekonstrukci chodníku u zdravotního střediska)  

Toto  ustanovení se netýká  

1. odměn členů a předsedy přestupkové komise 

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  ta jem nice  úřadu  
 

nepřijato, pro: 5 CER, PET, PLK, MIL, POL, proti: 1 KIM, zdržel se: 9 GLO, DVO, KOU, HAV, KAM, KOL, BOR, 

FUX, NEM, mimo místnost: 0 

Z-38/2020 - 3. Zastupitelstvo města Úvaly 

Dočasné snížení odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a předsedů komisí rady 
a členů výborů  zastupitelstva a  komisí rady, kteří nejsou členy zastupitelstva - proti návrh usnesení 
p. Kimbembe 

I .   s tanovu je  

Zastupitelstvo města Úvaly   

I.  stanovuje 

1. neuvolněným členům Zastupitelstva města Úvaly vzešlého z voleb ve dnech 5. 10. a 6.10 2018 
(dále jen „neuvolnění členové zastupitelstva“) poskytování měsíční odměny podle ustanovení § 72 odst. 2 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění a nařízení vlády č. 318/2017 Sb. v platném znění 
takto:  

 místostarosta    39 089 Kč 

                člen rady      8 687 Kč 
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                předseda výboru nebo komise   4 343 Kč 

                člen výboru nebo komise    3 619 Kč 

                zastupitel jinde neuvedený     2 171 Kč 

2. neuvolněnému členu zastupitelstva bude odměna podle bodu I. 1. poskytována  od 1.6.2020 po 
dobu výkonu funkce, 

3. náhradníkům po uprázdnění mandátu neuvolněného člena zastupitelstva se poskytuje odměna 
podle bodu I. 1. nejdříve ode dne složení slibu, 

4. stane-li se uvolněný člen zastupitelstva neuvolněným členem zastupitelstva, je mu poskytována 
měsíční odměna neuvolněného člena zastupitelstva podle bodu I. 1. ode dne, kdy se stal neuvolněným 
členem zastupitelstva 

5.             v případě souběhu výkonu více funkcí může být neuvolněnému členovi zastupitelstva obce 
poskytnuta odměna podle bodu I. 1. za funkci, za kterou mu náleží nejvyšší odměna 

II.  rozhodla 

1.  1. podle ustanovení § 80 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění, poskytovat uvolněným 
členům Zastupitelstva města Úvaly ze sociálního fondu příspěvky ve stejné výši a za obdobných 
podmínek jako zaměstnancům města Úvaly sjednané v kolektivní smlouvě ze dne 1.7.2016, v platném 
znění, vedené pod č.j. 8150/2016, Městským úřadem Úvaly, 

2. podle ustanovení § 81 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, poskytovat cestovní náhrady 
členům Zastupitelstva města Úvaly ve výši a za podmínek stanovených právními předpisy platnými pro 
zaměstnance obce s odkazem na platná pravidla stanovená tajemnicí městského úřadu k poskytování 
cestovních náhrad v den nástupu na pracovní cestu zaměstnance městského úřady Úvaly. Za pravidelné 
pracoviště člena zastupitelstva se pro účely cestovních náhrad považuje místo trvalého pobytu člena 
zastupitelstva 

3.         podle § 84 odst. 2 písm. v) zákona 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
poskytovat fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva města Úvaly, za výkon funkce 

4. předsedy a členů zvláštních orgánů Rady města Úvaly (přestupková komise) od  1.6. 2020 měsíční 
odměnu ve výši: předseda přestupkové komise 18.000,- Kč, člen přestupkové komise vykonávající 
administrativní činnost 3 619,- Kč, 

5. poskytovat fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva města Úvaly, za výkon funkce 
předsedy a členů komisí rady města Úvaly a/nebo výborů zastupitelstva města Úvaly odměnu ode dne 
zvolení do funkce, nejdříve však od 1.6.2020, po dobu výkonu funkce v komisi nebo výboru, nejdéle však 
po dobu pravomocí dosavadní rady u komisí a zastupitelstva u výborů: 

předseda výboru nebo komise   2500  Kč ročně 

člen výboru nebo komise    2000  Kč ročně 

III.  bere na vědomí 

1. že přijetím tohoto usnesení pozbývá ze dne  29.2.2020 účinnosti usnesení Z-16a/2018 ze dne 
5.11.2018, kterým byly stanoveny odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Úvaly, vzešlého z 
voleb konaných ve dnech 5.10.- 6.10.2018 

IV.  ukládá 

1.  tajemnici úřadu 

1.  realizovat body I. až II. tohoto usnesení 

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  ta jem nice  úřadu  
 

nepřijato, pro: 7 KOL, KIM, BOR, PLK, MIL, FUX, POL, proti: 1 KOU, zdržel se: 7 GLO,. CER, DVO, HAV, PET, 

KAM, NEM, mimo místnost: 0 

Z-39/2020 - 3. Zastupitelstvo města Úvaly 

Dočasné snížení odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a předsedů komisí rady 
a členů výborů  zastupitelstva a  komisí rady, kteří nejsou členy zastupitelstva - protinávrh usnesení 
p. Dvořáček 

I .   s tanovu je  

I. Pro období 1. 6. 2020 až 31. 12. 2020 
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a. neuvolněným členům Zastupitelstva města Úvaly vzešlého z voleb ve dnech 5. 10. a 6.10. 2018, 
popř. jejich náhradníkům, vykonávajícím funkci členů rady, předsedů a členů výborů nebo komisí, jakož i 
zastupitelům jinde neuvedeným  

b. předsedům komisí rady, kteří nejsou členy zastupitelstva 

c. členům výborů nebo komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva 

se snižuje odměna za výkon funkce  na 0,-Kč a nenáleží jim ani jiné náhrady či příspěvky 

Toto  ustanovení se netýká  

1. odměn členů a předsedy přestupkové komise 

2. neuvolněného místostarosty 

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  ta jem nice  ú řadu  
 

přijato, pro: 10 GLO,  CER, DVO, KOU, HAV, PET, KAM, PLK , MIL, NEM, proti: 3 KOL, KIM, BOR, zdržel se: 2 
FUX, POL, mimo místnost: 0 

 

 

 

 

Mgr. Petr Borecký 

starosta 

 

 
 

 
 

Vysvětlivky zkratek: GLOC – GLO, ČERNÝ – CER, DVOŘÁČEK – DVO, KOUKLOVÁ – KOU, HAVRÁNKOVÁ - HAV, 
PETRŽÍLEK – PET, KAMENÍKOVÁ – KAM, 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. 


