
Z á p i s

z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Severní Terasa,
dne 10. 3. 2021

Přítomno: 13 členů Zastupitelstva městského obvodu Severní Terasa

Omluveni: p. Dostál, p. Konečný

Ověřovatelé zápisu: Alena Pechová Michal Kolář

Zapisovatelé: Jitka Jelínková - kancelář tajemníka - starosty
Zahájení

12. zasedání ZMO Severní Terasa zahájil starosta Šimanovský

Schválení návrhové a volební komise

Ing. Skalník, Mgr. Ševcovic, pí. Parýzková

Hlasování:  pro 13, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

Schválení programu

Starosta Severní Terasy předložil členům zastupitelstva ke schválení návrh programu 12. zasedání 
Zastupitelstva.

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

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

Schválený program:

1. Kontrola plnění usnesení - ústně

2. Ukončení nájemní smlouvy na kancelář ÚMO ÚL – ST Policii ČR

3. Návrh rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2021 

4. Různé

1. Kontrola plnění usnesení - ústně
Předkládá: Jaroslav Šimanovský, starosta

Diskuse neproběhla.

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.
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Hlasování o usnesení: 1. pro 13, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

54/12Z/21
Kontrola plnění usnesení - ústně

Zastupitelstvo městského obvodu Severní Terasa po projednání

A) bere na vědomí
  

zprávu o plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa

2. Ukončení nájemní smlouvy na kancelář ÚMO ÚL – ST Policii ČR
Předkládá: Jaroslav Šimanovský, starosta

Diskuse neproběhla.

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

Hlasování o usnesení: 1. pro 13, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

55/12Z/21
Ukončení nájemní smlouvy na kancelář ÚMO ÚL – ST Policii ČR

Zastupitelstvo městského obvodu Severní Terasa po projednání

A) bere na vědomí
  

ukončení NS č. Náj/nebyt/0123/2011 ze dne 28.2.2011 mezi Statutárním městem Ústí n.L., 
MO ÚL – ST a Policií ČR na pronájem nebytových prostor v objektu ÚMO ÚL – ST, 
Stavbařů 2

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

Diskuse neproběhla.

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

Hlasování o usnesení: 1. pro 13, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

56/12Z/21
Návrh rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 
2021 

Zastupitelstvo městského obvodu Severní Terasa po projednání

A) bere na vědomí
  

že rozpočet Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2021,
je sestaven jako schodkový a zabezpečuje zejména provozní potřeby obvodu
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dle důvodové zprávy

B) schvaluje
  

1) předložený rozpočet Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2021 
tak, jak je uveden
v tabulkové části č. 1 až č. 3 předkládaného materiálu takto:
a) celkové příjmy rozpočtu MO 49.697,- tis. Kč
b) celkové výdaje rozpočtu MO 51.592,- tis. Kč
c) financování 1.895,- tis. Kč

2) zapojení předpokládaného použitelného hospodářského výsledku z vedlejší hospodářské 
činnosti za rok 2021
 ve výši 6.618,- tis. Kč dle důvodové zprávy

4. Různé
Diskuse proběhla.

Pí. Pechová "Co se staví vedle veterinární kliniky."
Starosta Šimanovský "Pozemek je soukromím majetkem MVDr. Mikulici."
Ing. Skalník
Vyjádřil podiv a nesouhlas s chováním starosty Jaroslava Šimanovského ve spojitosti s Mgr. 
Zrníkovou.

Mgr. Zrníková
"V době, kdy jsem byla nemocná, navštívil starosta Šimanovský mou práci a mezi jinými věcmi,
které zde řešil sdělil mé nadřízené, že ho chci svrhnout. Přinesl vytištěné články z Facebooku,
které jsme vydávali jako hnutí Vaše Ústí, kde já, v listopadu 2018 uvádím, že nepůjdu do koalice s
hnutím UFO. Články jí předal s tím, aby si vše přečetla a poté mi vše po návratu do zaměstnání
předala."

Starosta Šimanovský
"Ano, šel jsem tam předat paní ředitelce teploměry. Netušil jsem, že v práci nejste, v dobré víře
jsem vzal zmíněné články, které jsem Vám pí. Zrníková chtěl ukázat, ve kterých zamítáte jakoukoli
koalici s UFEM. Mluvili jsme s paní ředitelkou v tom smyslu.... Ano rád Vám pomohu, ale bohužel
nevím, jak dlouho se ve funkci starosty udržím. Tyhle politické hrátky jsem si já nevymyslel, na
základě jednání stran hnutím Vaše Ústí a Pro Ústí jste mě chtěli z pozice starosty sesadit a nahradit
někým jiným. To, co mi sdělil p. Dušan Oslej vymyslelo Pro Ústí s Ufem a Vaše Ústí, vy jste
domluvili lukrativní pracovní nabídky. Jestli-že se vy ostře vymezujete v článcích proti hnutí, se
který se pak chcete spojit a tím svrhnout současné vedení úřadu. Já se tím pouze bráním. Nešel
jsem tam za účelem, otevřít tuto debatu, články jsem nesl Vám paní Zrníková. Paní ředitelka se
pouze zeptala, proč říkám, že nevím, jak dlouho ještě budu starosta. Já jsem si tuto hru nevymyslel.
Vy jste údajně nabízeli tady na úřadu zřídit lukrativní místo uvolněného radního za plný plat, toto
mi bylo sděleno od Pro Ústí a vyjednávala jste to Vy paní Zrníková a paní Tomková. Jestli jste
chtěli něco dělat, mohla jste zavolat, já jsem Vás žádal o schůzku v prosinci po zastupitelstvu."

Mgr. Zrníková
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"Nevidím důvod řešit to s mým zaměstnavatelem."

Starosta Šimanovský
"Nesl jsem to Vám paní Zrníková. Není tam nic, co by bylo tajného a jsou to vaše slova a vy jste to
jako veřejnou věc vydali."

Ing. Skalník
"Myslím, že bychom měli jednat jako politici a zachovat si jisté dekorum a do těchto věcí
nezatahovat naše zaměstnavatele. Rád bych, abychom si i v budoucnu mohli podat ruce. Já to na
jednu stranu chápu. Víte pane starosto, že proti Vaší práci nemám žádné výhrady."

Starosta Šimanovský
"Vy jste byl jediný pane Skalníku, kdo za mnou přišel, snažil jsem se Vám to vysvětlit."

Ing. Skalník
"Řekl jsem Vám, že nejsem zastáncem těchto věcí, pokud k tomu není faktický důvod. Byl bych
rád, aby tyto záležitosti zůstali v rámci politické kultury a řešili jsme je mezi sebou."

Sl. Beutelová
"Necítila jsem se komfortně, když mi volala naše Karolína Žákovská, které volala vaší Evě
Fialové, která jí řekla, že jste nespokojený a nerozumíte si s mým přítelem, který pracuje na úřadu
jako údržbář. Kdyby jste měl s Tomášem příště nějaký konflikt, tak kontaktujte přímo mě."

Starosta Šimanovský
"Tato diskuse není úplně věcná."

Mgr. Vlach
"Teresa byla známá dobrými vztahy. Osobně si myslím, že to byla snaha pana starosty Vás paní
Zrníková potkat na přímo, pokud paní ředitelka projevila zájem o to převzít dokumenty a
nahlédnout do nich. Spíš to vnímám jako Váš apel. Náš klub má zájem, aby vztahy byly na
přátelské úrovni. Jsem rád, že z úst Ing. Skalníka zaznělo, že práce pana starosty je vidět a je
přínosem pro obvod."

Ing. Skalník
"Rozhodně je dobře si zde narovinu říct, co koho trápí, co potřebuje řešit, proto se tu scházíme. Ač
jsme každý z jiné strany, máme jiný politický názor. Stále bychom měli jednat jako lidé."

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

Ověřovatelé zápisu:

Alena Pechová

Michal Kolář

Městský obvod Severní Terasa

Stránka 4 z 5



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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