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ZASTUPITELSTVO MĚSTA ÚVALY 

 

SOUBOR USNESENÍ Z 

4. zasedání 

Zastupitelstva města Úvaly konaného dne 28.4.2022 
 

Z-8/2022 - 4. Zastupitelstvo města Úvaly 

Zpráva o činnosti Rady města Úvaly za období od 3.2.2022 do 15.3.2022 

I .   bere  na vědomí  

zprávu o činnosti rady města za období od 3.2.2022 do 15.3.2022 

 

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

0, mimo místnost: 0 

Z-9/2022 - 4. Zastupitelstvo města Úvaly 

Zápis z jednání finančního výboru ze dne 11.4.2022 

I .   bere  na vědomí  

zápis z jednání finančního výboru ze dne 11.4.2022 

 

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

0, mimo místnost: 0 

Z-10/2022 - 4. Zastupitelstvo města Úvaly 

Návrh  RO č.6/2021 

I .   schva lu je  

návrh RO č. 6/2021 příjmy a výdaje ve výši 205 556 858,- Kč 

I I .   uk ládá  

1.  starostovi 

1 .   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto usnesení  prostřednic tv ím vedouc í  

ekonomického odbor u  

Termín: 31.5.2022 

 

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

0, mimo místnost: 0 

Z-11/2022 - 4. Zastupitelstvo města Úvaly 

Návrh RO č. 1/2022 

I .   schva lu je  

návrh rozpočtového opatření č.1/2022 ve výši příjmy a výdaje 212 292 758,- Kč 

I I .   uk ládá  

1.  starostovi 

1 .   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto usnesení  prostřednic tv ím vedouc í  

ekonomického odbor u  
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Termín: 31.5.2022 

 

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

0, mimo místnost: 0 

Z-12/2022 - 4. Zastupitelstvo města Úvaly 

Rozdělení finančních prostředků nad 50.tis. Kč v programových dotacích pro rok 2022 

I .   schva lu je  

přidělení finančních prostředků pro sportovní a zájmové organizace v Úvalech v programových 

dotacích pro rok 2022 nad 50 000,- Kč takto: 

 

Neinvestiční podpora - Provoz a údržba 2022 

 

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

TJ Sokol Úvaly z.s.  270 000,- Kč provozní náklady  90 000,-Kč údržba 

Sport Úvaly z.s.  155 000,- Kč provozní náklady 

I I .   souhlas í  

s uzavřením veřejnoprávních smluv ve smyslu tohoto usnesení a pověřuje uvolněného 

místostarostu Ing. Alexise Kimbembe jejich podpisem 

I I I .   uk ládá  

1.  starostovi 

1 .   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto usnesení  prostřednic tv ím vedouc í  OE  

Termín: 31.5.2022 

 

        přijato, pro: 13 CER, DVO, KOU, HAV, PET, KOL, KIM, BOR, PLK, MIL, FUX, POL, proti: 0, zdržel se: 0,   

mimo místnost: 1 GLO 

 

     Z-13/2022 - 4. Zastupitelstvo města Úvaly 

Příprava participativního rozpočtu města Úvaly 

I .   schva lu je  

návrh pravidel participativního rozpočtu dle přílohy č. 1 

I I .   uk ládá  

1.  starostovi 

1 .   za j is t i t  nezbytné  tec hnické  úkony  k  př ípravě  spuštění  ce lého systému  

Termín: 1.10.2022 

2 .   za j is t i t  in for mování  občanů města  Úvaly  o  př ípravě  spuštění  

part ic ipa t ivn ího rozp očtu  na podz im 2022  

 

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

zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

Z-14/2022 - 4. Zastupitelstvo města Úvaly 

Zápis z jednání kontrolního výboru 

I .   bere  na vědomí  

zápis z jednání kontrolního výboru 1/2022 ze dne 21.3.2022 

I I .   uk ládá  

1.  starostovi 

1 .   za j is t i t i  rea l i z ac i  toh oto usnesení  prostřednic tv ím vedouc í  OSPR  

Termín: 31.7.2022 
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přijato, pro: 14 GLO, CER, DVO, KOU, HAV, PET, KOL, KIM, BOR, PLK, MIL, FUX, POL, NEM, proti: 0, 

zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

Z-15/2022 - 4. Zastupitelstvo města Úvaly 

Zpráva o provedení kontroly dle usnesení KV- 10/19 - Kontrola způsobu realizace náhradní výsadby 

zeleně za stromy vykácené na náměstí před jeho rekonstrukcí 

I .   bere  na vědomí  

zprávu kontrolního výboru dle usnesení KV- 10/19 - Kontrola způsobu realizace náhradní výsadby 

zeleně za stromy vykácené na náměstí před jeho rekonstrukcí 

 

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

zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

Z-16/2022 - 4. Zastupitelstvo města Úvaly 

Zpráva o provedení kontroly dle usnesení KV- 2/20 - Kontrola plnění usnesení rady města za rok 2019 

I .   bere  na vědomí  

zprávu kontrolního výboru dle usnesení  KV- 2/20 - Kontrola plnění usnesení rady města za rok 

2019 

 

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

zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

Z-17/2022 - 4. Zastupitelstvo města Úvaly 

Zpráva o provedení kontroly dle usnesení KV- 3/20 - Kontrola plnění usnesení ZM za rok 2019 

I .   bere  na vědomí  

zprávu kontrolního výboru dle usnesení  KV- 3/20 - Kontrola plnění usnesení ZM za rok 2019 

 

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

zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

Z-18/2022 - 4. Zastupitelstvo města Úvaly 

Zpráva o provedení kontroly dle usnesení KV- 6/20 - Kontrola vyřizování návrhů, připomínek a podnětů 

podaných zastupiteli nebo občany na VZZM v roce 2019 

I .   bere  na vědomí  

zprávu kontrolního výboru dle usnesení  KV-6/20 - Kontrola vyřizování návrhů, připomínek a 

podnětů podaných zastupiteli nebo občany na VZZM v roce 2019 

 

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

zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

Z-19/2022 - 4. Zastupitelstvo města Úvaly 

Zpráva o provedení kontroly dle usnesení KV- 1/22 - Kontrola vyřizování stížností za rok 2020 

I .   bere  na vědomí  
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zprávu kontrolního výboru dle usnesení  KV-1/22 - Kontrola vyřizování stížností za rok 2020 

 

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

zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

Z-20/2022 - 4. Zastupitelstvo města Úvaly 

Zpráva o provedení kontroly dle usnesení KV- 4/20 - Kontrola vyřizování stížností za rok 2019 

I .   bere  na vědomí  

zprávu kontrolního výboru dle usnesení  KV-4/20 - Kontrola vyřizování stížností za rok 2019 

 

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

zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

Z-21/2022 - 4. Zastupitelstvo města Úvaly 

Aktualizace zásobníku projektů města Úvaly pro roky 2020 - 2024 

I .   bere  na vědomí  

informaci o aktualizovaném Zásobníku projektů města Úvaly pro roky 2020 - 2024 

 

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

zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

Z-22/2022 - 4. Zastupitelstvo města Úvaly 

Aktualizace koncepce hospodářsky využitelného majetku města v období 2022 - 2026 

I .   bere  na vědomí  

aktualizaci koncepce hospodářsky využitelného majetku města pro období 2022 - 2026 

I I .   uk ládá  

1.  Mgr. Petru Boreckému, starostovi 

1 .   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto usnesení  prostřednic tv ím vedouc í  OID  

Termín: 31.8.2022 

 

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

zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

Z-23/2022 - 4. Zastupitelstvo města Úvaly 

Dodatek č. 1 smlouvy o změně sdružení na společnost, o společné investici do rekonstrukce budov 

formou zateplení a o uzavření budoucí dohody o vzájemném vypořádání účastníků Sdružení "VESNA" 

I .   schva lu je  

Dodatek č. 1 smlouvy o změně sdružení na společnost, o společné investici do rekonstrukce budov 

formou zateplení a o uzavření budoucí dohody o vzájemném vypořádání účastníků Sdružení se 

Stavebním bytovým družstvem Vesna Úvaly, IČO: 26198509, se sídlem: Pražská 276, 250 82 Úvaly, 

zastoupeném předsedkyní družstva Ing Editou Kysilkovou 

I I .   doporučuje  

svěřit Radě města Úvaly vyhlášení záměru města Úvaly v souladu s ust. § 39 zák. 128/2000 Sb., o 

obcích, v platném znění, prodat bytové jednotky, které byly součástí projektu VESNA Úvaly a jsou v 

držení (nájmu) členů Stavebního bytového družstva Vesna Úvaly, IČO: 26198509, a to při splnění 

podmínek uvedených v čl. III. odst. 3 písm. a) až c) Dodatku č. 1 smlouvy o změně sdružení na 

společnost, o společné investici do rekonstrukce budov formou zateplení a o uzavření budoucí 

dohody o vzájemném vypořádání účastníků Sdružení 
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I I I .   pověřuje  

1.  Mgr. Petra Boreckého, starostu 

1 .   podpisem dodatku č .  1  smlouvy  o  změn ě sdružení  na  společnost ,  o  

společné  invest ic i  do rekonstrukce  budov  formou zatep lení  a  o 

uzavření  budouc í  dohody  o  vzá jemném vypořádání  účastn íků  Sdružení  

"VESNA"  

2 .   rea l i zac í  tohoto usne sení  prostřednic tv ím odboru invest ic  a  dopravy  

Termín: 31.8.2022 

 

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

zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

Z-24/2022 - 4. Zastupitelstvo města Úvaly 

Prohlášení vlastníka o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle § 1166 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku - bytový dům č.p.1347 

I .   schva lu je  

prohlášení vlastníka o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle § 

1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku - bytový dům č.p.1347, dle přílohy tohoto 

usnesení 

I I .   pověřuje  

1.  JUDr. Patrika Šebestu 

1 .   zapracování m př ípadných úprav  a  doplnění  do prohlášení  v las tn íka  v  

souv is lost i  se  záp isem do Katastru  nemovi tost í  

2.  Mgr. Petra Boreckého, starostu 

1 .   rea l i zac í  tohoto usne sení  prostřednic tv ím odboru invest ic  a  dopravy  

Termín: 31.8.2022 

 

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

zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

Z-25/2022 - 4. Zastupitelstvo města Úvaly 

Prohlášení vlastníka o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle § 1166 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku - bytový dům č.p.1346 

I .   schva lu je  

prohlášení vlastníka o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle § 

1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku - bytový dům č.p.1346, dle přílohy tohoto 

usnesení 

I I .   pověřuje  

1.  JUDr. Patrika Šebestu 

1 .   zapracování m př ípadných úprav  a  doplnění  do prohlášení  v las tn íka  v  

souv is lost i  se  záp isem do Katastru  nemovi tost í  

2.  Mgr. Petra Boreckého, starostu 

1 .   rea l i zac í  tohoto usn e sení  prostřednic tv ím odboru invest ic  a  dopravy  

Termín: 31.8.2022 

 

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

zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

Z-26/2022 - 4. Zastupitelstvo města Úvaly 
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Prohlášení vlastníka o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle § 1166 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku - bytový dům č.p.1095 a 1096 

I .   schva lu je  

prohlášení vlastníka o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle § 

1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku - bytový dům č.p.1095 a 1096 dle přílohy tohoto 

usnesení 

I I .   pověřuje  

1.  JUDr. Patrika Šebestu 

1 .   zapracování m př ípadných úprav  a  doplnění  do prohlášení  v las tn íka  v  

souv is lost i  se  záp isem do Katastru  nemovi tost í  

2.  Mgr. Petra Boreckého, starostu 

1 .   rea l i zac í  tohoto usne sení  prostřednic tv ím odboru invest ic  a  dopravy  

Termín: 31.8.2022 

 

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

zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

Z-27/2022 - 4. Zastupitelstvo města Úvaly 

Zřízení Společenství vlastníků jednotek Prokopa Velikého 1346 

I .   schva lu je  

zřízení Společenství vlastníků jednotek Prokopa Velikého 1346, se sídlem Prokopa Velikého 1346, 

250 82 Úvaly a vydává jako jediný vlastník nemovitosti pozemku parc. č. 1057/2, zastavěná plocha a 

nádvoří, jehož součástí je dům s byty č.p. 1346 v k.ú. Úvaly u Prahy, obec město Úvaly, vedených na 

LV č. 10001, stanovy tohoto společenství vlastníků jednotek 

I I .   pověřuje  

1.  Mgr. Petra Boreckého, starostu 

1 .   podpisem těchto s tanov  

2.  JUDr. Patrika Šebestu 

1 .   zapracování m př ípad ných úprav  a  doplnění  do s tanov  v  souv is lost i  se  

záp isem do re js tř íku  SVJ  soudem  

I I I .   uk ládá  

1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

1 .   za j i s t i t  rea l i zac i  toh oto usnesení  po zápisu  prohlášení  v lastn íka  na 

Katastr  ne movi tos t í  k  č .p .  1346  

Termín: 30.6.2022 

 

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

zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

Z-28/2022 - 4. Zastupitelstvo města Úvaly 

Zřízení Společenství vlastníků jednotek Prokopa Velikého 1347 

I .   schva lu je  

zřízení Společenství vlastníků jednotek Prokopa Velikého 1347, se sídlem Prokopa Velikého 1347, 

250 82 Úvaly a vydává jako jediný vlastník nemovitosti pozemku parc. č. 1056/2, zastavěná plocha a 

nádvoří, jehož součástí je dům s byty č.p. 1347 v k.ú. Úvaly u Prahy, obec město Úvaly, vedených na 

LV č. 10001, stanovy tohoto společenství vlastníků jednotek 

I I .   pověřuje  

1.  Mgr. Petra Boreckého, starostu 

1 .   podpisem těchto s tanov  

2.  JUDr. Patrika Šebestu 
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1.   zapracování m př ípad ných úprav  a  doplnění  do s tanov  v  souv is lost i  se  

záp isem do re js tř íku  SVJ  soudem  

I I I .   uk ládá  

1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

1 .   za j i s t i t  rea l i zac i  toh oto us nesení  po zápisu  prohlášení  v lastn íka  na 

Katastr  ne movi tos t í  k  č .p .  1347  

Termín: 31.8.2022 

 

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

zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

Z-29/2022 - 4. Zastupitelstvo města Úvaly 

Zřízení Společenství vlastníků jednotek Kollárova 1095 a 1096 

I .   schva lu je  

zřízení Společenství vlastníků jednotek Kollárova 1095 a 1096, se sídlem Kollárova 1095, 250 82 

Úvaly a vydává jako jediný vlastník nemovitosti pozemku parc. č. 1090/1, zastavěná plocha a 

nádvoří a parc. č. 1091, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je bytový dům se dvěma vchody 

č.p. 1095 a č.p. 1096, v k.ú. Úvaly u Prahy, obec město Úvaly, vedených na LV č. 10001, stanovy 

tohoto společenství vlastníků jednotek 

I I .   pověřuje  

1.  Mgr. Petra Boreckého, starostu 

1 .   podpisem těchto s tanov  

2.  JUDr. Patrika Šebestu 

1 .   zapracování m př ípad ných úprav  a  doplnění  do s tanov  v  souv is lost i  se  

záp isem do re js tř íku  SVJ  soudem  

I I I .   uk ládá  

1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

1 .   za j is t i t  rea l i zac i  toh oto usnesení  po zápisu  prohlášení  v lastn íka  na 

Katastr  ne movi tos t í  k  č .p .  1095 a  1096  

Termín: 31.8.2022 

 

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

zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

Z-30/2022 - 4. Zastupitelstvo města Úvaly 

Darovací smlouva  - Úvaly Development, s.r.o. - lokalita Hostín "Obytný soubor Úvaly - Hostín, I. etapa - 

komunikace a infrastruktura" 

I .   schva lu je  

uzavření darovací smlouvy mezi společností Úvaly Development, s.r.o., se sídlem Politických vězňů 

912/10, Praha 1, IČO: 62966308 a Městem Úvaly. Jedná se o pozemky parc.č. 534/23, o výměře 68 

m2, parc. č. 534/24, o výměře 519 m2, parc. č. 534/25, o výměře 3 m2, v k.ú. Úvaly a stavbu pozemní 

komunikace 

I I .   pověřuje  

1.  Mgr. Petra Boreckého, starostu 

1 .   podpisem této  dar ovac í  smlouvy  

I I I .   uk ládá  

1.  Mgr. Petru Boreckému, starostovi 

1 .   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto usnesení  prostřednic tv ím vedouc í  OID  

Termín: 30.6.2022 
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přijato, pro: 14 GLO, CER, DVO, KOU, HAV, PET, KOL, KIM, BOR, PLK, MIL, FUX, POL, NEM, proti: 0, 

zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

Z-31/2022 - 4. Zastupitelstvo města Úvaly 

Darovací smlouva - Hostín Development, s.r.o. - lokalita Hostín "Obytný soubor Úvaly - Hostín, I. etapa - 

komunikace a infrastruktura" 

I .   schva lu je  

uzavření darovací smlouvy mezi společností Hostín Development, s.r.o., se sídlem Politických 

vězňů 912/10, Praha 1, IČO: 27567257 a Městem Úvaly. Jedná se o pozemky parc. č. 3929/559, o 

výměře 2 230 m², parc. č. 3929/561, o výměře 108 m², parc. č. 3929/562, o výměře 247 m², parc. č. 

3929/564, o výměře 103 m², parc. č. 3929/566, o výměře 200 m², parc. č. 3929/568, o výměře 60 m², 

parc. č. 3929/569, o výměře 12 m², parc. č. 3929/570, o výměře 12 m², parc. č. 3929/571, o výměře 

12 m², parc. č. 3929/572, o výměře 12 m², parc. č. 3929/574, o výměře 28 m², parc. č. 3929/575, o 

výměře 18 m², parc. č. 3929/576, o výměře 109 m², parc. č. 3929/577, o výměře 43 m², parc. č. 

3929/578, o výměře 13 m², parc. č. 3929/579, o výměře 13 m², parc. č. 3929/580, o výměře 13 m², 

parc. č. 3929/581, o výměře 51 m², parc. č. 3929/582, o výměře 160 m², parc. č. 3929/584, o výměře 

216 m², parc. č. 3929/585, o výměře 263 m², parc. č. 3929/586, o výměře 62 m v k.ú. Úvaly a 

inženýrské sítě (veřejné osvětlení, vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, komunikace) 

postavené na těchto pozemcích a zkolaudované 

I I .   pověřuje  

1.  Mgr. Petra Boreckého, starostu 

1 .   podpisem této  dar ovac í  smlouvy  

I I I .   uk ládá  

1.  Mgr. Petru Boreckému, starostovi 

1 .   za j i s t i t  rea l i zac i  tohoto usn esení  prostřednic tv ím vedouc í  OID  

Termín: 30.6.2022 

 

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

zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

Z-32/2022 - 4. Zastupitelstvo města Úvaly 

Kupní smlouva a smlouva o zřízení věcných břemen s Povodím Labe s.p. na prodej pozemků pro akci 

"Výmola, Úvaly, přírodě blízká protipovodňová opatření" 

I .   schva lu je  

uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen č. D994200238 na prodej pozemků 

mezi Městem Úvaly, Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly, IČO: 00240931 a Povodí Labe s.p., Víta 

Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČO: 70890005 za celkovou cenu 47 690 Kč včetně DPH 

I I .   uk ládá  

1.  Mgr. Petru Boreckému, starostovi 

1 .   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto usnesení  prostřednic tv ím OŽP ÚR  

Termín: 31.8.2022 

 

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

zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

Z-33/2022 - 4. Zastupitelstvo města Úvaly 

Nabytí pozemku parcelní číslo 1059/40 ve vlastnictví České republiky (ÚZSVM) do vlastnictví města 

Úvaly - souhlas města s uzavření smlouvy o výpůjčce, následný bezúplatný převod a náhradou za 

bezesmluvní užívání 

I .   souhlas í  s  
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vypořádáním náhrady za bezesmluvní užívání pozemku parcelní číslo 1059/40, katastrální území 

Úvaly u Prahy, v období od 1.1.2020 do 31.12.2021 ve výši 121 073,- Kč, podkladem pro výpočet byl 

znalecký posudek č.1128 - 266/2019 

I I .   schva lu je  

uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemek parcelní číslo 1059/40, katastrální území Úvaly u Prahy 

uzavřenou mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 

390/42, 128 00, Praha 2, územní pracoviště Střední Čechy s tím, že vzor smlouvy bude předložen 

následovně na další jednání rady města. Smlouvou o výpůjčce bude ošetřeno užívání výše 

uvedeného pozemku městem Úvaly do doby uzavření smlouvy o bezúplatném převodu 

předmětného pozemku do vlastnictví města Úvaly 

I I I .   uk ládá  

1.  Mgr. Petru Boreckému, starostovi 

1 .   za j is t i t  rea l i zac i  toh oto usnesení  prostř ednic tv ím odbor u i nvest ic  a 

dopravy  

Termín: 31.8.2022 

 

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

zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

Z-34/2022 - 4. Zastupitelstvo města Úvaly 

Plánovací smlouva pro výstavbu na adrese Smetanova 200, 250 82  Úvaly, na pozemku parc. č. 1904, 

k.ú. Úvaly u Prahy 

I .   souhlas í  s  

uzavřením Plánovací smlouvy s **** J********* V******, ********* ****, *** ** ***** pro 

výstavbu nebytového prostoru - provozního skladu pro stávající kanceláře, na adrese Smetanova 

200, 250 82  Úvaly, na pozemku parc. č. 1904, k.ú. Úvaly u Prahy s výší příspěvku 29 500,- Kč 

I I .   uk ládá  

1.  Mgr. Petru Boreckému, starostovi 

1 .   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto usnesení  prostřednic tv ím OŽP ÚR  

Termín: 31.8.2022 

 

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

zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

Z-35/2022 - 4. Zastupitelstvo města Úvaly 

Zrušení usnesení - Plánovací smlouva se společností SMV INVEST s.r.o. - rekonstrukce nemovitosti 

Štefánikova č.p. 89 

I .   ruš í  

usnesení č.  Z-43/2020 ze dne 25.6.2020 ve znění:  

Zastupitelstvo města Úvaly 

I. schvaluje  

nabídku společnosti SMV INVEST s.r.o., Vinohradská 2165/48, 120 00 Praha 2, IČO: 08131341 k 

jednání se sousedy o parametrech plánovaného developerského projektu 

II. souhlasí 

,že na základě jednání vzejdou podněty k úpravě předloženého projektu a je připraveno znovu 

jednat o podmínkách plánovací smlouvy 

III. ukládá 

1. Mgr. Petru Boreckému, starostovi 

1. zajistit realizaci tohoto usnesení prostřednictvím vedoucí OŽPÚR 
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I I .   uk ládá  

1.  Mgr. Petru Boreckému, starostovi 

1 .   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto usnesení  prostřednic tv ím vedouc í  OŽPÚR  

Termín: 31.8.2022 

 

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

zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

Z-36/2022 - 4. Zastupitelstvo města Úvaly 

Zrušení usnesení č. Z - 35/2019 ze dne 25.4.2019 - Rozšíření zdravotního střediska 

I .   ruš í  

usnesení č. Z - 35/2019 ze dne 25.4.2019 ve znění: 

Zastupitelstvo města Úvaly  

I. souhlasí s  

předloženým záměrem o rozšíření zdravotního střediska v Úvalech realizovaný na principech 

spolupráce provozovatele zdravotního střediska města Úvaly  

II. ukládá  

1. Starostovi  

1. předložit na červnovém zasedání zastupitelstva města návrh smlouvy o zřízení práva stavby 

mezi městem Úvaly, Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly, IČO: 00240931 a společností Jiří Mareš 

s.r.o., se sídlem Machovická 1678, 190 19 Praha 9 - Újezd nad Lesy, IČO: 279 24 122 

I I .   uk ládá  

1.  starostovi 

1 .   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto usnesení  prostředn ic tv ím OŽP ÚR  

Termín: 31.8.2022 

 

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

zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

Z-37/2022 - 4. Zastupitelstvo města Úvaly 

Záměr na prodej pozemku parc.č. 1769 k.ú. Úvaly u Prahy - ulice Pražská 

I .   schva lu je  

uveřejnění záměru na prodej pozemku parc.č. 1769 k.ú. Úvaly u Prahy v majetku města o výměře 

54m2, druh pozemku zahrada 

I I .   uk ládá  

1.  Mgr. Petru Boreckému, starostovi 

1 .   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto usnesení  prostřednic tv ím OŽP ÚR  

Termín: 30.6.2022 

 

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

Z-38/2022 - 4. Zastupitelstvo města Úvaly 

Obecně závazná vyhláška města Úvaly o nočním klidu 

I .   vydává  

Obecně závaznou vyhlášku města Úvaly o nočním klidu 

I I .   uk ládá  

1.  starostovi 

1 .   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto usnesení  prostřednic tv ím vedouc í  OSPR  

Termín: 31.8.2022 
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přijato, pro: 14 GLO, CER, DVO, KOU, HAV, PET, KOL, KIM, BOR, PLK, MIL, FUX, POL, NEM, proti: 0, 

zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

Z-39/2022 - 4. Zastupitelstvo města Úvaly 

Kronikářský zápis za rok 2020 

I .   schva lu je  

kronikářský zápis za rok 2020 zpracovaný kronikářkou Mgr. Alenou Janurovou 

I I .   uk ládá  

1.  starostovi 

1 .   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto usnesení  prostřednic tv ím vedouc í  OSPR  

Termín: 31.8.2022 

 

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

zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

Z-40/2022 - 4. Zastupitelstvo města Úvaly 

Stanovení počtu členů zastupitelstva na volební období 2022 - 2026 

I .   s tanovuje  

v souladu s § 67 a  § 68  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění počet členů zastupitelstva 

města pro volební období 2022 - 2026 na 15 členů 

I I .   uk ládá  

1.  starostovi 

1 .   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto usnesení  prostřednic tv ím vedouc í  úřadu  

Termín: 30.6.2022 

 

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

zdržel se: 0, 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.  

 


