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Město Úvaly 

Z Á P I S  

3. řádné Zastupitelstva města Úvaly, 

 konané v mimořádném termínu  dne 3. 3. 2022 v 18:00 hod.  

Sál, DPS, Nám. Svobody 1570, Úvaly 

 

Přítomni: Mgr. Petr Borecký, Ing. Alexis Kimbembe, Ing. Ludmila Milerová, Mgr. Dana Poláková, Mgr. Hana 
Němcová, Petra Fuxová, Miloslav Kolařík, Ing. Zdeňka Havránková, Ing. Jan Černý, Mgr.  Vojtěch 
Dvořáček, Mgr. Jaromír Gloc, Bc. Naděžda Kouklová  

Hosté:  Jana Tesařová, Jitka Hamouzová,   

Omluveni: Josef Polák, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D, Ing. Hana Kameníková  

Ověřovatelé: Mgr. Petr Borecký, Ing.  Zdeňka Havránková, Bc. Naděžda Kouklová,   

Zapsal:  Monika Šimáňová  

Za správnost odpovídá:  vedoucí úřadu Jana Tesařová 

Tento zápis obsahuje údaj o počtu přítomných členů zastupitelstva, schválený pořad jednání zastupitelstva obce, 
průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení, dále podstatu projednávané věci, projevy zastupitelů a občanů 
výslovně požadované k uvedení do zápisu a dále informaci o tom, zda proběhla diskuze a jména diskutujících. 
Úplné znění diskusí a dotazů zastupitelů a občanů k jednotlivým bodům jednání je obsaženo v nepřerušovaném 
a kompletním záznamu zasedání zastupitelstva umístěném na internetových stránkách města a uloženém na 
městském úřadě. Tento záznam byl přenášen online na video kanále: www stránky YouTube  - 

www.youtube.com <http://www.youtube.com> - kanál Město Úvaly, který bude obsahovat osobní údaje 
účastníků jednání a může obsahovat osobní údaje návštěvníků jednání. Dále bude pořízen video záznam, který 
bude možné přehrát a stáhnout na www stránkách YouTube  - www.youtube.com <http://www.youtube.com> - 

kanál Město Úvaly. Tento záznam bude přístupný po dobu 4 let a poté bude smazán. Účelem uveřejnění video 
streamu a video záznamu je lepší informování občanů o jednání zastupitelstva v souladu s § 97 Zákona o obcích, 
přičemž právním základem je oprávněný zájem informovat veřejnost o jednání zastupitelstva obce. 

 

Starosta zahájil zasedání v 18:00 hodin. 

Poté starosta pokračoval v jednání a konstatoval, že jednání zastupitelstva bylo svoláno v mimořádném termínu 
a běžnou kontrolou počtu zúčastněných zastupitelů je zastupitelstvo usnášení schopné. 

 

Určení návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

Návrh členů návrhové komise ve složení: Petra Fuxová, Mgr. Hana Němcová 

Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje návrhovou komisi ve složení: 

Petra Fuxová, Mgr. Hana Němcová 

Pro: 11  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Návrh ověřovatelů zápisu: Ing. Zdeňka Havránková, Bc. Naděžda Kouklová 

Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje ověřovatele zápisu:  

Ing. Zdeňka Havránková, Bc. Naděžda Kouklová 

Pro: 11  Proti: 0 Zdržel se: 0 
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Poté starosta nechal hlasovat o níže uvedeném programu. 

Pro - 11 Proti - 0 Zdržel se - 0 

 

Schválený program: 
 

Bod Věc Stav po jednání 

1. Zahájení  

2. Pomoc Ruskem napadené Ukrajině Schválen 

3. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva  

4. Dotazy, iniciativní návrhy občanů  

 

K jednotlivým bodům programu: 

1. Zahájení 
Starosta vyjádřil poděkování úvalským občanům za finanční a věcné dary na pomoc ukrajinským 
uprchlíkům a zaměstnancům městského úřadu Úvaly a technických služeb města Úvaly za pomoc. 

Bod 2. Pomoc Ruskem napadené Ukrajině 

Předkladatel: Petr Borecký, starosta 

18:08 hodin příchod p. Kolařík 

 

24. února roku 2022 Ruská federace zákeřně a bezdůvodně přepadla Ukrajinskou republiku a vyvolala tak 

největší válečnou a humanitární krizi v Evropě od roku 1945.  

Má-li se Ukrajina mít šanci ubránit, potřebuje pomoc svobodného a demokratického světa. Jeho součástí je 
i město Úvaly.  

Rada města Úvaly proto na svém mimořádném zasedání dne 24.2.2022 rozhodně odsoudila ruskou agresi 
a doporučuje úvalskému zastupitelstvu schválit dar 100 000 Kč Ukrajině, který by Ukrajina mohla využít 
pro svoji obranu. 

Proběhla diskuze mezi zastupiteli: pí Fuxová 

Proběhla diskuze mezi občany: pí Černá. 

 

Usnesení č. Z-7/2022 

Zastupitelstvo města Úvaly 

I .  odsuzuje  

nevyprovokovanou válku, kterou zahájila Ruská federace vůči Ukrajinské republice 

II. schvaluje 

poskytnutí daru ve výši 100 000 Kč určeného na podporu obranyschopnosti Ukrajinské republiky a jeho 
co nejrychlejší převedení na účet Velvyslanectví Ukrajiny v Praze – číslo účtu 304452700/0300 

III. pověřuje 

Starostu 

realizací tohoto usnesení prostřednictvím ekonomického odboru městského úřadu Úvaly 

Termín: 31.3.2022 
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IV. bere na vědomí 

informace o krocích, které rada města realizuje na pomoc válečným uprchlíkům z Ukrajiny 

přijato, pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

3. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva 

Starosta pozval přítomné na další zasedání zastupitelstva, které se bude konat dne 28.4.2022. 

P. Černý pozval přítomné zastupitele na projednání nového územního plánu, které se bude konat dne 
7.3.2022 v sokolovně v Úvalech. 

Pí Poláková pozvala přítomné na akci ,,Den učitelů", který se bude konat dne 28.3.2022 v sokolovně v 
Úvalech. 

4. Dotazy, iniciativní návrhy občanů 

Pí Černá nabídla darování 60 až 80 ks povlečení pro ukrajinské uprchlíky z baráčnické zotavovny. Pí 
Tesařová poděkovala s tím, že město využije pro ukrajinské uprchlíky ubytované v hotelu Sokol.  
P. Vosecký nabídl odvoz těchto věci do Úval. 

P. Vosecký informoval, že členové spolku Zachraňme koupaliště darovali na účet neziskové organizace 
Post Bellum 22.000,- Kč na pomoc Ukrajině. 

 

 

 

 

Starosta ukončil jednání v 18:30 hodin. 

 

 

Mgr. Petr Borecký 

starosta 

 

Ing. Zdeňka Havránková 

zastupitelka 

 

Bc. Naděžda Kouklová 

zastupitelka 
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