
Z á p i s

z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Severní Terasa,
dne 16. 12. 2020

Přítomno: 15 členů Zastupitelstva městského obvodu Severní Terasa

Omluveni:          

Ověřovatelé zápisu: Ing. Vladimír Skalník ING. Jaroslava Šamsová

Zapisovatelé: Jitka Jelínková - kancelář tajemníka
Zahájení

Starosta Šimanovský zahájil 11. zasedání ZMO ÚL - Severní Terasa

Schválení návrhové a volební komise

Mgr. Zrníková, sl. Beutelová, Mgr. Ševcovic

Hlasování:  pro 15, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

Schválení programu

Starosta Šimanovský předložil členům zastupitelstva ke schválení návrh programu 11. zasedání 
Zastupitelstva.

Na stůl byly předloženy body:

6. Rozpočtové provizorium 2021

Staženy byly tyto body:

1. Kontrola plnění usnesení - ústně

Občané se k programu nevyjádřili .
Starosta Šimanovský dal hlasovat o celém upraveném programu.

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

Schválený program:

1. Kontrola plnění usnesení - ústně - staženo - STAŽENO Z PROGRAMU

2. Dohoda o splátkách nad 18 měsíců – nájemné za byt č. 22, Kmochova 4 

3. Návrh rozpočtových opatření ve SR 2020 (dotace volby Senát PČR a zastupitelstva krajů)

4. Návrh rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2021
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5. Časový harmonogram zasedání ZMO ÚL – ST a schůzí RMO ÚL – ST v roce 2021

6. Rozpočtové provizorium 2021

7. Různé

1. Kontrola plnění usnesení - ústně - staženo

- STAŽENO Z PROGRAMU

2. Dohoda o splátkách nad 18 měsíců – nájemné za byt č. 22, Kmochova 4 
Předkládá: Jaroslav Šimanovský, starosta

Diskuse neproběhla.

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

Hlasování o usnesení: 1. pro 14, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Před hlasováním odešel pan Dostál

50/11Z/20
Dohoda o splátkách nad 18 měsíců – nájemné za byt č. 22, Kmochova 4 

Zastupitelstvo městského obvodu Severní Terasa po projednání

A) schvaluje
  

dohodu o splátkách dluhu nad 18 měsíců – nájemné za byt č. 22, Kmochova 4, Skalská 
Jitka dle přiložené důvodové zprávy.

3. Návrh rozpočtových opatření ve SR 2020 (dotace volby Senát PČR a zastupitelstva krajů)
Předkládá: Jaroslav Šimanovský, starosta

Diskuse neproběhla.

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

Hlasování o usnesení: 1. pro 14, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Pan Dostál se vrátil po hlasování o bodu č. 3.

51/11Z/20
Návrh rozpočtových opatření ve SR 2020 (dotace volby Senát PČR a 
zastupitelstva krajů)

Zastupitelstvo městského obvodu Severní Terasa po projednání

A) schvaluje
  

rozpočtové opatření

- zvýšení příjmové položky 4111, §6115, UZ 98193 - PPR303/H000034 - Dotace
na volby - kraj a parlament ve výši tj. 600.800,- Kč
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- zapojení do výdajových položek
- PPR 308/H000246 - VOLBY KRAJ - OCHRAN. POMŮCKY UZ 98193
§6115 ve výši 17.500,- Kč
- PPR 308/H000247 - VOLBY KRAJ -REFUND. SP A ZP.-UZ 98193- §6115
ve výši 850,- Kč
- PPR 308/H000248 - VOLBY KRAJ - MZDY UZ 98193- §6115
ve výši 481.440,- Kč
- PPR 308/H000249 - VOLBY KRAJ – Odvody SP UZ 98193- §6115
ve výši 12.500,- Kč
- PPR 308/H000250 - VOLBY KRAJ – Odvody ZP UZ 98193- §6115
ve výši 4.530,- Kč
- PPR 308/H000251 - VOLBY KRAJ - OSTATNÍ PLATY REF. UZ 98193 -
§ 6115 ve výši 2.510,- Kč
- PPR 308/H000252 - VOLBY KRAJ – Telef. služby. UZ 98193 - §6115
ve výši 2.180,- Kč
- PPR 308/H000253 - VOLBY KRAJ - materiál UZ 98193- §6115
ve výši 15.580,- Kč
- PPR 308/H000255 - VOLBY KRAJ - Nájemné UZ 98193 - §6115
ve výši 8.000,- Kč
- PPR 308/H000256 - VOLBY KRAJ – ost. Služby UZ 98193- §6115
ve výši 23.250,- Kč
- PPR 308/H000259 - VOLBY KRAJ – Pohoštění UZ 98193- §6115
ve výši 32.460,- Kč

4. Návrh rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2021
Předkládá: Jaroslav Šimanovský, starosta

Diskuse proběhla.

Starosta Šimanovský
"MmÚ nevydal žádné doporučující stanovisko k rozpočtům MO. V případě, že rozpočet 
nepřijmeme je zde varianta rozpočtového provizoria v bodu č. 6.
RMO po projednání doporučuje ZMO rozpočet pro rok 2021 schválit."

Předseda Finančního výboru Ing. Oslej
"Finanční výbor přijal usnesení, kdy doporučuje ZMO Severní Terasa přijmout rozpočtové 
provizorium. A rozpočet přijmout až po rozhodnutí MmÚ."

Starosta Šimanovský (po poradě s Mgr. Vlasákem)
"Pro náš MO se přijmutím rozpočtu nic nezmění. Dotace jsou naprosto stejné bez ohledu, že je 
MmÚ v rozpočtovém provizoriu."

Bc. Dufek
"Osobně se přikláním k přijetí rozpočtového provizoria, může to vést k jednoduššímu schvalování 
nového rozpočtu."

Ing. Skalník
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"Finanční výbor rozpočet projednal. V zásadě se jeho přijetím nic nezmění. Z procesního hlediska 
je lepší přijmout rozpočtové provizorium, finální rozpočet až poté, co budeme mít jistotu, že to tak 
opravdu bude."

Mgr. Vlach
"Jaký má vliv na náš obvod rozpočtové provizorium MmÚ. Chápu správně, že bez ohledu na 
rozhodnutí MmÚ dostaneme rozpočet ve výši se kterou nyní počítáme."

Tajemník Vlasák
"Dotace, která byla schválena pro město Ústí nad Labem, pro náš obvod, je ve výši dotace roku 
2020. Stavba rozpočtového provizoria se počítá tak, že je 1/12 měsíčně z rozpočtu 2020. Tedy 
naprosto stejná. Bez ohledu na to, co nyní schválíte se bude muset ZMO sejít, buď schválit 
rozpočet, nebo ho upravit."

Mgr. Vlach
"Za náš klub preferuji schválení rozpočtu pro rok 2021."

Starosta přivítal poslankyni paní Evu Fialovou.

Mgr. Vlach
"S ohlededm na vyjádření pana tajemníka říkám, že za náš klub preferuji schválení rozpočtu a poté 
případné přijetí změn v případě, že dojde ke změně situace na příjmové straně."

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

Hlasování o usnesení: 1. pro 5, proti 6, zdržel se 3 Návrh nebyl přijat
Starosta Šimanovský dal nyní hlasovat o bodu č. 6 Rozpočtové 
provizorium 2021

5. Časový harmonogram zasedání ZMO ÚL – ST a schůzí RMO ÚL – ST v roce 2021
Předkládá: Jaroslav Šimanovský, starosta

Diskuse neproběhla.

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

Hlasování o usnesení: 1. pro 15, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Ing. Oslej
"S ohledem na to co jsme nyní přijali podávám protinávrh na usnesení."
"Navrhuji 20. nebo 27. ledna 2021 zařadit řádné jednání ZMO."

Mgr. Vlasák
"Myslím, že to je irelevantní, rozpočet na MmÚ se bude projednávat 1. 
února 2021."

Ing. Oslej svůj protinávrh stáhl.

52/11Z/20
Časový harmonogram zasedání ZMO ÚL – ST a schůzí RMO ÚL – ST v roce 
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2021

Zastupitelstvo městského obvodu Severní Terasa po projednání

A) bere na vědomí
  

časový harmonogram schůzí Rady MO ÚL – ST v roce 2021 ve smyslu důvodové zprávy

B) schvaluje
  

časový harmonogram zasedání Zastupitelstva MO ÚL – ST v roce 2021 ve smyslu 
důvodové zpráv

C) ukládá
  

Mgr. Petr Vlasák

Mgr. Petru Vlasákovi, Tajemníkovi ÚMO ÚL – ST připravit konání RMO a ZMO ÚL – ST 
podle schváleného časového harmonogramu ve smyslu důvodové zprávy

 Termín: 31. 12. 2021

6. Rozpočtové provizorium 2021
Předkládá: Jaroslav Šimanovský, starosta

Diskuse proběhla.

Diskuse proběhla spolu s bodem č. 4.

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

Hlasování o usnesení: 1. pro 15, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

53/11Z/20
Rozpočtové provizorium 2021

Zastupitelstvo městského obvodu Severní Terasa po projednání

A) stanovuje
  

1) v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., § 13,
rozpočtové provizorium do doby schválení rozpočtu MO ÚL – Severní Terasa na rok 2021

2) Pravidla rozpočtového provizoria následovně:
- měsíční limit výdajové neinvestiční části rozpočtu
ve výši 3.352,00 tis. Kč, z toho:
provozní výdaje 3.352,00 tis.Kč
investiční výdaje 0,00 tis.Kč
- nevyčerpaná část měsíčního limitu v oblasti provozních
výdajů může být převedena do následujícího měsíce v období platnosti rozpočtového 
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provizoria
- rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového
 provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení

B) schvaluje
  

Pravidla rozpočtového provizoria následovně:
1) měsíční limit výdajové neinvestiční části rozpočtu
ve výši 3.352,00 tis. Kč, z toho:
provozní výdaje 3.352,00 tis. Kč
investiční výdaje 0,00 tis. Kč
2) nevyčerpaná část měsíčního limitu v oblasti provozních
výdajů může být převedena do následujícího měsíce v období platnosti rozpočtového 
provizoria
3) rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového
 provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení

7. Různé
Diskuse proběhla.

Starosta Šimanovský shrnul činnost ÚMO ÚL - Severní Terasaé v roce 2020
- opravy chodníků
- oprava střechy nad centrem Ovečka
- oprava pěti kotejnerových stání
- dokončení projektu demolice zdi v ulici Štámkova (projekt byl předám MmÚ)
- rekonstrukce dětského hřiště v ulici Poláčkova za podpory získání dotací od ÚK
- nové herní prvky na hřišti v CP
- kompletní výměna světel v knihovně na Stříbrníkách
- Open Air koncert - Dny Severní Terasy - 75 let od ukončení 2. světové války (za podpory ÚK)
- jednání se společností TILDEN - výstavba bytových domů na louce mezi hotelem Máj a ulicí 
Sociální Péče

Mg. Vlach - požádal o písené shrnutí oprav a činnosti úřadu v roce 2020 a umístění těchto 
informací do vývěsek

Pan Dostál - podal zprávu o činnosti Kontrolního výboru "Kontrolní výbor projednal vnější a 
vnitřní kontroly provedené v roce 2020, kdy žádné závady nebyly shledány.

Z hlediska hygienicko epidemiologických opatření byla do zasedacího sálu instalována kamera, 
která online přenáší obraz spolu se zvukem ze zasedání ZMO na televizor umístěnou v recepci 
našeho úřadu. Umožňuje tak veřejnosti sledovat zasedání. Kamera jednání pouze přenáši, 
nezaznamenává.

Pan starosta všem popřál klidné prožití svátků a šťasté vykročení v roce 2021.

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.
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Ověřovatelé zápisu:

Ing. Vladimír Skalník

ING. Jaroslava Šamsová

Jaroslav Šimanovský
starosta

Seznam použitých zkratek:

MO město – městský obvod město
MS – městské služby
ÚMO město – úřad městského obvodu - město
ÚK – Ústecký kraj
RM – rada města
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