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ZASTUPITELSTVO MĚSTA ÚVALY 

 
SOUBOR USNESENÍ Z 

1. zasedání 

Zastupitelstva města Úvaly konaného dne 2.2.2023 

 

Z-1/2023 - 1. Zastupitelstvo města Úvaly 

Zpráva o činnosti Rady města Úvaly za období od 21.12.2022 do 2.2.2023 

I.bere na vědomí 

zprávu o činnosti Rada města Úvaly za období od 21.12.2023 do 2.2.2023 

 

přijato, pro: 12 GLO, CER, DVO, BUC,LEI, ULR, RYD, KIM, FUX, KOL, MAR, PLK,  

zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

Z-2/2023 - 1. Zastupitelstvo města Úvaly 

I .   bere na vědomí  

podnět p. Jana Brajera na prověření výběrového řízení na tisk a grafické zpracování 

měsíčníku Život Úval 

I I .   ukládá  

1.  Předsedovi kontrolního výboru ZM 

1 .   kontrolnímu výboru prověření  postupu př i  výběrovém ř ízení  na  

t isk a graf ické zpracování  měsíčníku Ž ivot Úval  

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

přijato, pro: 12 GLO, CER, DVO, BUC,LEI, ULR, RYD, KIM, FUX, KOL, MAR, PLK,  

zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

Z-3/2023 - 1. Zastupitelstvo města Úvaly 

Podání žádosti o dotaci na přístavbu ZŠ Úvaly 

I .   souhlasí  s  

podáním žádosti v rámci dotačního titulu MŠMT podprogramu 133D 342 Podpora rozvoje 

výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí 

na akci přístavby Základní školy Úvaly (11 tříd, tělocvična, jídelna) 

I I .   pověřuje  

zajištěním realizace tohoto usnesení prostřednictvím projektové manažerky 

 

přijato, pro: 11 CER, DVO, BUC,LEI, ULR, RYD, KIM, FUX, KOL, MAR, PLK,  

proti: 0, zdržel se: 1 GLO, mimo místnost: 0 
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Z-4/2023 - 1. Zastupitelstvo města Úvaly 

Pravidla pro ocenění Junior města Úvaly 

I .   schvaluje  

Pravidla pro ocenění Junior města Úvaly 

I I .   ukládá  

starostce zaj ist i t  real izac i  tohoto usnesení  prostřednictv ím vedoucí  OSPR  

 

přijato, pro: 12 GLO, CER, DVO, BUC,LEI, ULR, RYD, KIM, FUX, KOL, MAR, PLK,  

zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

Z-5/2023 - 1. Zastupitelstvo města Úvaly 

Žádost o změnu územního plánu pro lokalitu Nad Okrájkem 

I .   bere na vědomí  

žádost společnosti Úvaly u koupaliště s.r.o., Korunní 810/104, 101 00 Praha 10 - Vinohrady 

o pořízení změny územního plánu zkráceným postupem pro lokalitu Z.09  na pozemcích 

parc.č. 2900/1 a 2860/2 oba v k.ú. Úvaly u Prahy 

I I .   schvaluje  

zahájení jednání o změně č.14 územního plánu Úvaly 

I I I .   ukládá  

1.  starostce 

1 .   zaj ist i t  real izac i  tohoto usnesení  prostřednictv ím OŽPÚR  

Termín: 31.3.2023 

 

přijato, pro: 12 GLO, CER, DVO, BUC,LEI, ULR, RYD, KIM, FUX, KOL, MAR, PLK,  

zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

Z-6/2023 - 1. Zastupitelstvo města Úvaly 

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva - protinávrh 

usnesení p. Leier 

I .   s tanovuje  

ponechat odměny neuvolněným zastupitelům v původní schválené výši dle usnesení  

 

1. neuvolněným členům Zastupitelstva města Úvaly vzešlého z voleb ve dnech 23.9. a 24..9 

2022 (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 

předseda výboru nebo komise               4 343 Kč 

člen výboru nebo komise                3 619 Kč 

zastupitel jinde neuvedený      2 171 Kč 
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2. neuvolněnému členu zastupitelstva bude odměna podle bodu I. 1. poskytována  od 

20.10.2022 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 

I I .   ukládá  

1.  starostce 

1 .   zaj ist i t  real izac i  tohoto usnesení  prostřednictv ím tajemnice  

nepřijato, pro: 1 LEI, proti: 2 FUX,KOL,  

zdržel se: 9 GLO,CER,DVO,BUC,ULR,RYD,KIM,MAR,PLK mimo místnost: 0 

 

Z-7/2023 - 1. Zastupitelstvo města Úvaly 

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

I .   s tanovuje  

dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. v platném znění,  v maximální možné výši odměny 

neuvolněným členům zastupitelstva takto:. 

místostarosta    42 998 Kč 

člen rady       9 556 Kč 

předseda výboru nebo komise               4 777 Kč 

člen výboru nebo komise     3 981 Kč 

zastupitel jinde neuvedený      2 388 Kč 

2. neuvolněnému členu zastupitelstva bude odměna podle bodu I. 1. poskytována  od 

2.2..2023 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 

I I .   ukládá  

1.  starostce 

1 .   zaj ist i t  real izac i  tohoto usnesení  prostřednictv ím vedoucí  úřadu  

Termín: 2.2.2023 

 

přijato, pro: 9 GLO,BUC,CER,ULR,KIM,FUX,KOL,MAR,PLK 

proti: 0, zdržel se: 3 DVO,LEI,RYD mimo místnost: 0 
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Z-8/2023 - 1. Zastupitelstvo města Úvaly 

Rozhodnutí o výši odměny -  předseda přestupkové komise 

I .   schvaluje  

předsedovi přestupkové komise měsíční odměnu ve výši 25000,- Kč od 2.2.2023 

I I .   ukládá  

1.  starostce 

1 .   zaj ist i t  real izac i  tohoto usnesení  prostřednic tv ím vedoucí  úřadu  

Termín: 2.2.2023 

 

přijato, pro: 12 GLO, CER, DVO, BUC,LEI, ULR, RYD, KIM, FUX, KOL, MAR, PLK,  

zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

Z-9/2023 - 1. Zastupitelstvo města Úvaly 

Vzory veřejnoprávní smlouvy k činnosti Městské policie Úvaly (2023) 

I .   schvaluje  

vzor veřejnoprávní smlouvy a vzor dohody o změně této veřejnoprávní smlouvy o činnosti 

Městské policie Úvaly na území jiné obce 

I I .   ukládá  

1.  starostce 

1 .   zaj ist i t  real izac i  tohoto usnesení  prostřednictv ím vel i te lky MP  

Termín: do odvolání 

 

přijato, pro: 12 GLO, CER, DVO, BUC,LEI, ULR, RYD, KIM, FUX, KOL, MAR, PLK,  

zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

 

 
 

Bc. Markéta Rydvalová 

   starostka 

 

 

Vysvětlivky zkratek: GLOC – GLO, ČERNÝ – CER, DVOŘÁČEK – DVO, BÍNOVÁ - BIN, BUČEK - BUC, LEIER - LEI, 

KAMENÍKOVÁ – KAM, ULRICH - ULR, RYDVALOVÁ – RYD, KIMBEMBE – KIM, FUXOVÁ – FUX, KOLAŘÍK – KOL, 

MARTINOVSKÝ – MAR, NĚMCOVÁ – NEM, POLÁK – PLK  
 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


