ZÁPIS
z 26., mimořádného zasedání Zastupitelstva
Města Štětí
konaného dne 7. 8. 2014
Přítomno:

20 členů zastupitelstva:
Mgr. V. Pištora, A. Böhm, Bc. I. Roubíčková, K. Holeček, J. Holinka,
Mgr. Ing. M. Andrt, Ing. V. Nolč, Mgr. T. Ryšánek, M. Stráníková, F. Ferkl,
Ing. J. Ryšánková, Bc. L. Novák, Ing. R. Smoleňák, P. Bureš,
Ing. M. Kurfirst, Mgr. J. Novák, D. Pištorová, P. Domorázek,
Mgr. A. Kořínková, Ing. Z. Rulíšková (příchod 17:15)

Dále přítomni:

Tajemnice MěÚ – Ing. A. Mezková, OSI – Ing. M. Tydrichová,
ŠKS – J. Vránová, OSV – Mgr. P. Lípová, OSŽPD – Bc. F. Zwettler,
KIZ – R. Kulhánek, OE – Ing. Petr Krupička, MěPol – Bc. Z. Cuchý

Omluveni:
Nepřítomni:

L. Kubánek

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

1.

Zahájení
Návrh IV. rozpočtového opatření k 7. 8. 2014
Návrh na vyhlášení místního referenda
Labe aréna Štětí
Závěr

Zahájení

Dvacáté šesté, mimořádné zasedání Zastupitelstva města zahájil v 17:07 starosta města
Mgr. T. Ryšánek a dále ho řídil. Přivítal členy zastupitelstva a seznámil je s programem.
Starosta konstatoval, že zastupitelstvo města je usnášeníschopné. Dále starosta přítomným
sdělil, že z jednání je pořizován videozáznam.

Usnesení č. 2014/26/370
ZM schvaluje navržený program jednání. Pro - 19, Proti - 0, Zdržel se - 0
Usnesení č. 2014/26/371
ZM schvaluje pracovní předsednictvo, které tvoří členové Rady města.
Pro - 19, Proti - 0, Zdržel se - 0
Usnesení č. 2014/26/372
ZM schvaluje návrhovou komisi ve složení: P. Domorázek (předseda), I. Roubíčková a
J. Ryšánková jako členové.
Pro - 17, Proti - 0, Zdržel se – 2
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Starosta určil jako ověřovatele zápisu F. Ferkla a V. Pištoru, a oznámil, že zápis pořídí
asistentka starosty M. Huhuková.
- příchod p. Rulíšková

2.

Návrh IV. rozpočtového opatření k 7. 8. 2014

Návrh IV. Rozpočtového opatření k 7. 8. 2014
V průběhu června 2014 bylo zjištěno, že v objektu MŠ Duha výrazně klesá kvalita a teplota
teplé vody. Příčinou tohoto jevu je nedostatečná průběžná cirkulace teplé vody, která vzniká
v období nečinnosti školky (např. víkendy, prázdniny).
Město Štětí, jako majitel objektu, je povinno přijmout taková opatření, aby ke snižování
kvality teplé vody nedocházelo, jinak hrozí odstávka teplé vody.
Firma RATE navrhla technické řešení, které spočívá v instalaci cirkulačního zařízení, které
zajistí průběžnou cirkulaci teplé vody v systému školky s tím, že nebude docházet k přímé
spotřebě teplé vody a tato průtočná teplá voda nebude Městu účtována.
Podle cenové nabídky představují celkové náklady na instalaci zařízení vč. DPH a včetně
rezervy na případné vícenáklady spojené s instalací částku 120 000,- Kč.
Na základě výše uvedené situace navrhujeme RM k projednání a následně ZM ke schválení
IV. rozpočtové opatření, jehož předmětem je nová investiční akce MŠ Duha – instalace
patního měřiče TUV ve výši 120 tis. Kč.
RM projednala návrh IV. rozpočtového opatření dne 30. 7. 2014 a doporučila tento
návrh ZM ke schválení.
Usnesení č. 2014/26/373
ZM schvaluje IV. rozpočtové opatření k 7. 8. 2014.
Pro - 20, Proti - 0, Zdržel se - 0

3.

Návrh na vyhlášení místního referenda

Návrh na vyhlášení místního referenda
Dne 10. 6. 2014 byl Městskému úřadu Štětí doručen návrh přípravného výboru na konání
místního referenda v otázce plošného zrušení hazardu na území města Štětí s účinností od
1. 1. 2016. Dle provedeného přezkoumání Městského úřadu Štětí nebyly v předloženém
návrhu přípravného výboru shledány závažné nedostatky a zákonné náležitosti splňuje i
doručená petice, pod níž je 1 440 bezchybných podpisů z celkového počtu cca 1 700
podpisových záznamů, přičemž zákonem stanovené minimum je pro samosprávný obvod
Štětí 1 427 oprávněných voličů (20 % z jejich celkového počtu k 1. 1. 2014).
Dle § 12 odst. 3 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o místním referendu) lze tudíž považovat
počínaje 11. červencem 2014 návrh přípravného výboru za bezvadný a podniknout další
kroky v projednání tohoto návrhu na úrovni městské Rady resp. Zastupitelstva.
Přílohy:
Návrh na konání místního referenda
Metodický výklad Ministerstva vnitra ČR – odboru veřejné správy, dozoru a kontroly
Metodický výklad MV ČR – společné konání voleb a místního referenda

2

–
–

–

–
–
–
–
–

–
–

–
–

místostarosta shrnul, jak se v minulosti město zabývalo problematikou hazardu
Mezi výstupy Fóra Zdravého města z podzimu 2012 se objevil záměr omezit provoz
heren ve Štětí, což ve veřejné anketě považovalo za prioritní problém 14% respondentů
(31 % téma „nepřizpůsobiví“)
Způsoby regulace hazardu se v průběhu roku 2013 zabývala Komise zdravého města,
což ústilo v návrh obecně závazné vyhlášky s účinností od 1. 1. 2014 zaměřené na
omezení heren
Jednání ZM 19. 9. 2013 – MVDr. Rygl informoval o záměru požadovat projednání
záležitosti zákazu hazardu na programu jednání ZM
říjen 2013 – na MěÚ doručena žádost MVDr. Rygla o zařazení bodu týkajícího se zákazu
hazardu na celém městě (cca 100 podpisů)
Jednání ZM 12. 12. 2013 – předložen návrh vyhlášky regulující hazard – široká diskuse,
přijetí návrhu odloženo na další jednání ZM
leden 2014 – „kulatý stůl“ k problematice hazardu
Jednání ZM 6. 2. 2014 – přijetí obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování a
propagace sázkových her, loterií a jiných podobných her + dobrovolné nástroje
(deklarace provozovatelů apod.) + důkladnější kontroly heren
8. 2. 2014 – MVDr. Rygl prezentuje v médiích záměr vyhlásit ve Štětí místní referendum
k plošnému zákazu hracích automatů, a to v termínu komunálních voleb
10. 6. 2014 – na MěÚ Štětí doručen návrh přípravného výboru na konání místního
referenda vč. petice s cca 1700 podpisy, z nichž je cca 1440 bezchybných (minimum je
1427)
11. 7. 2014 – uplynutím této lhůty lze považovat návrh přípravného výboru za bezvadný
30. 7. 2014 svolává Rada Města Štětí mimořádné jednání ZM na termín 7. 8. 2014 a
předkládá příslušné návrhy na usnesení

- p. Rygl – ve svém vystoupení postupně zpochybnil všechny argumenty uvedené
v odůvodnění Rady týkající se vypsání místního referenda, zvláště pak ty týkající se
navrženého termínu vyhlášení místního referenda, obvinil zastupitele, že dosud v této
problematice neučinili nic zásadního, termín 5. 9. je dle jeho názoru nereálný – nelze prý
stihnout všechny procedurální úkony požadované zákonem, navíc prý budou lidé ještě na
dovolených a iniciátoři referenda je nestihnou dostatečně aktivizovat v rámci kampaně před
referendem, rovněž upozornil na několik rozsudků krajských soudů, nejvyššího správního
soudu a ústavního soudu a uvedl několik argumentů, proč je lepší spojit konání místního
referenda s termínem komunálních voleb, ve výsledku požádal zastupitele, aby schválili
v termín místního referenda na 10. a 11. 10., tj. totožný s termínem konání komunálních
voleb
- p. Krufirst – upozornil na skutečnost, že jedna podstatná věc zatím nezazněla, a sice že
úsilí o vyhlášení termínu referenda v době konání komunálních voleb souvisí s tím, že Strana
zelených tady podala svou kandidátku
- p. Smolinský (společnost Synottip) – reagoval na p. Rygla s tím, že některá fakta jsou
mylná, či dokonce lživá, dále dle výkladu stanoviska min. vnitra nelze v referendu řešit
otázku, která by měnila platnou OZV, kterou již město má
a co se týká vyhlášení termínu – zastupitelstvo není vázáno návrhem termínu přípravného
výboru
- p. Rygl – reagoval na p. Kurfirsta s tím, že od samého začátku vystupuje za Stranu
zelených
- p. Pištora – upozornil, že na ME ve fotbale prosázeli občané ČR celkem 1,3 miliardy Kč,
když má zastupitelstvo rozhodovat o konání referenda, musí vycházet ze zájmu občanů a ne
to pojímat jako předvolební kampaň
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NÁVRHY USNESENÍ – doporučeno ke schválení městskou Radou:
Usnesení č. 2014/26/374
ZM vyhlašuje místní referendum ve Městě Štětí o otázce: „Souhlasíte s tím, aby město
Štětí zakázalo provozování loterií a sázkových her uvedených v §2 písm. e), g), i), j), l),
m) a n) § 50, odst. 3, zák. o loteriích a jiných podobných hrách, tj., zejména výherních
hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů, lokálních i centrálních
loterijních systémů a jiných obdobných přístrojů na celém svém území, a to s právní
účinností nejpozději do 31.12.2015?“. Pro - 20, Proti - 0, Zdržel se - 0
Odůvodnění:
O vyhlášení místního referenda lze rozhodnout na základě návrhu přípravného výboru
doručeného dne 10. 6. 2014 Městskému úřadu Štětí vzhledem k tomu, že lze jeho návrh
počínaje dnem 11. 7. 2014 považovat za bezvadný.
Přestože je k dispozici metodický výklad Ministerstva vnitra ČR (viz příloha), který připouští
považovat navrženou otázku v rozporu s § 7 písm. g) zákona o místním referendu, což by
znamenalo nepřípustnost konání místního referenda s tím, že by o této záležitosti rozhodoval
v rámci správního soudnictví Krajský soud v Ústí nad Labem, uvážili zastupitelé především
s ohledem na vyjádřenou vůli 1 440 bezchybných podpisů oprávněných voličů, kteří si přejí o
této věci referendum vyhlásit, aby se nadále o této záležitosti nepolemizovalo a přípustnost
konání místního referenda se tak s odkazem na principy přímé demokracie a Listinu
základních práv a svobod nezpochybňovala.
V rámci rozhodování ve věci plošného zákazu hazardu zastupitelé rovněž zvažovali možnost
přijmout taková opatření, která by plně vyhověla otázce navrhované přípravným výborem –
v souladu s § 13 odst. 3 zákona o místním referendu. Ovšem vzhledem k tomu, že přípravný
výbor může trvat na vyhlášení místního referenda i v případě, že mu bude plně vyhověno,
ponechává ZM rozhodnutí v této věci plně na vůli voličů i za cenu vícenákladů, jež
uspořádání místního referenda bude klást na městský rozpočet.
- diskuse k navrhovanému termínu konání referenda
p. Rygl – dotazoval se, proč nebyl přednesen návrh o jiném termínu – navrženém
přípravným výborem
starosta – návrhy předkládá člen ZM
místostarosta – návrh jde prvotně od RM
p. Rygl – oznámil zastupitelům, že pokud nebude vyhověno v navrhovaném termínu
místního referenda, podá žalobu ke krajskému soudu, který mu pravděpodobně tak jako tak
vyhoví
p. Ryšánková – zdůraznila, že ZM vyhovělo návrhu, když schválilo vyhlášení místního
referenda; dále upozornila, že si zde p. Rygl dělá již několik měsíců předvolební kampaň,
občanům říká pouze polovinu pravdy, a připomněla, že toto ZM chce reagovat na výsledky
referenda, proto ZM navrhuje termín 5.9.
dále vznesla dotaz, proč je zákaz hazardu směrován až od r. 2016
p. Rygl – objasnil, že je to zejména kvůli provozovatelům, aby se včas stihli na změnu
připravit
p. Kurfirst – vyjádřil s souhlas s návrhem RM na termín 5.9. – všichni budou zpět
z dovolených, začíná škola
Strana zelených pod velením p. Rygla zneužívá problematiku hazardu k předvolební
kampani
p. Bureš – deklaroval, že je pro maximální zapojení občanů do rozhodování a ocenil úsilí p.
Rygla spojené se sběrem podpisů, vadí mu ale výhružky soudem, když ZM neschválí termín
navrhnutý přípravným výborem
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Usnesení č. 2014/26/375
ZM stanovuje, že se místní referendum bude konat dne 5. 9. 2014 od 9:00 hod. do
21:00 hod., přičemž hlasování se uskuteční v hlasovacích okrscích, jejichž územní
vymezení se shoduje s územním vymezením stálých volebních okrsků vytvořených
podle zvláštního právního předpisu. Pro - 19, Proti - 0, Zdržel se - 1
Odůvodnění:
Vzhledem k závažnosti projednávaného tématu i jeho bezprostředním dopadům na
příjmovou stránku rozpočtu města (roční výpadek příjmů ve výši 5-7 milionů) navrhuje ZM
termín konání místního referenda tak, aby ještě stávající zastupitelstvo mohlo samo učinit
příslušná opatření v tomto volebním období na základě závazného výsledku hlasování
v místním referendu a nepřenášelo případné konsekvence na nově zvolené zastupitele.
Termín konání místního referenda byl stanoven i s přihlédnutím ke znalosti místních
podmínek a poměrů, aby byla zajištěna co nejvyšší účast na hlasování v místním referendu.
Z tohoto důvodu není navrhována doba konání místního referenda na období prázdnin a
tedy i období dovolených, které většina občanů Města Štětí obvykle tráví mimo místo
bydliště. Současně je však respektováno ustanovení § 15 zákona o místním referendu, podle
kterého se místní referendum koná nejpozději do 90ti dnů po dni jeho vyhlášení, není-li
v návrhu přípravného výboru uvedena doba pozdější. Návrh na konání referenda na den 5.
9. 2014 v čase od 9.00 hod. do 21.00 hod. je učiněn právě s ohledem na znalost místních
poměrů tak, aby se hlasování mohlo zúčastnit co nejvíce občanů pracujících ve směnném
provozu. V té souvislosti byl rovněž prověřen návrh přípravného výboru, aby se „z úsporných
důvodů termín konání místního referenda shodoval s dnem konání voleb do zastupitelstva
obce“. Na základě důkladného zvážení a ekonomické, personální a technické analýzy ZM
konstatuje, že není vhodné konat místní referendum současně s volbami do zastupitelstva
Města Štětí. Náklady na konání místního referenda nese Město Štětí v plné výši ze svého
rozpočtu. V případě konání místního referenda současně s volbami do zastupitelstva města,
musí být stejně konány volby do místního referenda a do zastupitelstva města v oddělených
hlasovacích místnostech, hlasování se musí uskutečnit do oddělených hlasovacích schránek
a pro každou volbu, tj. volbu do zastupitelstva města nebo pro volbu v místním referendu
musí být ustanoveny samostatné okrskové volební komise a místní volební komise.
Samostatně musí být pro každou komisi stanoven jiný zapisovatel. Rovněž při sčítání hlasů
okrskovou volební komisí pro volby do ZM může být přítomen pouze zákonem určený okruh
osob. Podobně je totéž upraveno pro jiný okruh osob v zákoně o místním referendu. Z tohoto
vyplývá, že i samotné sčítání odevzdaných hlasů, jak v místním referendu, tak ve volbách do
zastupitelstva města, musí probíhat odděleně, tj. v oddělených samostatných místnostech.
(viz přiložené metodické stanovisko MV ČR). Z technického hlediska poté nastává i problém
v některých volebních okrscích, kde je k dispozici pouze jedna místnost určená k hlasování
a nelze tudíž zajistit oddělené hlasování pro místní referendum a volby do zastupitelstva.
V případě konání hlasování místního referenda a voleb do zastupitelstva města ve stejném
termínu nedojde k úspoře nákladů. Naopak při samostatném konání místního referenda
nebude nutné pořizovat nové (duplicitní) zástěny, hlasovací schránky, stoly, výpočetní
techniku a jiné vybavení, jelikož bude možné využít pro konání místního referenda vybavení
určené pro volby do ZM, které má již Město Štětí k dispozici.
Odhad nákladů na konání místního referenda dne 5. 9. 2014 je cca 250 000,- Kč. V případě
konání místního referenda ve společném termínu s volbami do zastupitelstva města by byly
tyto náklady ještě o cca 50 000,- Kč vyšší (koupě výše uvedeného nového vybavení). Tyto
prostředky je Město Štětí povinno uhradit v plné výši ze svého rozpočtu.
- starosta souhrnně reagoval na to, co dosud zaznělo - zdůraznil, že pan Rygl neustále
obviňuje představitele města ze lži, přičemž sám účelově a opakovaně lže – např. o
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nákladech na místní referendum, o číslech z rozpočtu města apod., přičemž zastírá pravou
podstatu vyhlašovaného místního referenda, jímž není zákaz hazardu jako takový, ale snaha
na sebe upoutat pozornost a přivést své voliče prostřednictvím tohoto tématu k volbám, což
je zneužití principů přímé demokracie k vlastní předvolební kampani
- pokud se mají občané vyjádřit, zda si přejí automaty ve městě či nikoliv, tak by to naopak
mělo být v jiném termínu, aby referendum nebylo ovlivněno dobou voleb

Usnesení č. 2014/26/376
ZM stanovuje výši odměny pro předsedu místní a okrskové komise na úrovni
Kč 1 133,-. Pro - 20, Proti - 0, Zdržel se - 0

Usnesení č. 2014/26/377
ZM stanovuje výši odměny pro člena místní a okrskové komise (včetně zapisovatele)
na úrovni Kč 809,-. Pro - 20, Proti - 0, Zdržel se - 0
Odůvodnění:
Nároky členů komisí řeší ustanovení § 27 zákona o místním referendu následovně: Výkon
funkce člena komise je jiným úkonem v obecném zájmu. Členu komise se poskytuje
pracovní volno bez náhrady mzdy. Člen komise má nárok na zvláštní odměny za výkon
funkce (dále jen „odměna“). Člen komise nesmí být pro výkon funkce zkrácen na právech a
nárocích vyplývajících z jeho pracovního nebo obdobného poměru. Výši odměny maximálně
ve výši jedné pětiny minimální mzdy určené zvláštním právním předpisem pro předsedu
komise a jedné sedminy pro člena komise stanoví zastupitelstvo města. Zapisovatel komise
je dle § 23 zákona o místním referendu členem komise s hlasem poradním.
Částky projednané RM a navržené v usnesení odpovídají poníženým částkám ve výši 2/3
maximální výše odměny vzhledem k tomu, že se místní referendum bude konat pouze
v jednom dni. Členové komise se tak zúčastní prvního zasedání komise (včetně složení
slibu) a jednodenního konání místního referenda.
- místostarosta na závěr poděkoval zastupitelům za konstruktivní přístup a popřál historicky
prvnímu štětskému referendu úspěch; zároveň podotkl, že je škoda, že se Strana zelených
nezasadila o plošný zákaz hazardu v době, kdy byla u vlády, jelikož tyto dílčí zákazy herních
automatů ve větších městech mohou zapříčinit rozkvět tohoto byznysu v okolních menších
obcích, což stejně daný problém nevyřeší

4.

Labe aréna Štětí

Schválení vstupu města Štětí do spolku Labe aréna z.s.
Zasedání ZM dne 26. 6. 2014 uložilo starostovi tyto úkoly:
ZM ukládá starostovi města Štětí zajistit právní posouzení předloženého návrhu stanov,
resp. vypracovat ve spolupráci s dalšími účastníky spolku Labe aréna Štětí finální znění
stanov a předložit ho k projednání Radě města a následně předložit zastupitelstvu.
T: 18. 9. 2014.
ZM ukládá starostovi města Štětí připravit potřebné kroky pro převod pozemků parc. č.
1561/13 a 1561/14 do nově založeného spolku Labe aréna Štětí, z.s. ke schválení na příští
zastupitelstvo.
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- starosta předložil v doprovodném materiálu právní stanovisko vypracované JUDr. Rajchlem
a finální návrh stanov; jelikož následně po jejich zpracování pro zastupitelstvo projevil o
vstup do spolku i Ústecký kraj, upravuje se název spolku na Labe aréna z.s.
Město Štětí by mělo zastoupení v obou orgánech spolku – tedy ve výkonném výboru
(zastupovat by měl starosta) a v Kontrolní komisi (zastupovat by měl místostarosta).
V případě schválení níže uvedených usnesení by se následně zaměřil na řešení převodu
pozemků parc. č. 1561/13 a 1561/14 a předložil ho RM a následně ZM.
Rada města doporučila ZM schválit vstup Města Štětí do spolku Labe aréna z.s. dne
30. 7. 2014 usnesením ve znění: RM doporučuje ZM schválit vstup Města Štětí do spolku
Labe aréna z.s.
- p. Kurfirst odprezentoval k jakému posunu v záměru došlo během prázdnin
- Rada ÚK schválila financování výstavby loděnice ve Štětí – dotace 60 mil. Kč
- členové spolku – Národní olympijské centrum vodních sportů, Město Štětí, KVS Štětí, o.s.,
Ústecký kraj a Sporcentrum Račice
- diskuse k některým bodům navrhovaných stanov
- p. Ferkl odešel
NÁVRHY USNESENÍ:
Usnesení č. 2014/26/378
ZM schvaluje vstup Města Štětí do spolku Labe aréna, z.s.
Pro - 17, Proti - 1, Zdržel se - 1
Usnesení č. 2014/26/379
ZM schvaluje znění stanov spolku Labe aréna, z.s. včetně navržených úprav.
Pro - 16, Proti - 1, Zdržel se - 2
Usnesení č. 2014/26/380
ZM pověřuje starostu Města Štětí k podpisu stanov spolku Labe aréna, z.s.
Pro - 17, Proti - 1, Zdržel se - 1
Usnesení č. 2014/26/381
ZM schvaluje návrhy osob do orgánů spolku Labe aréna, z.s., a to konkrétně:
zástupcem ve Výkonném výboru bude Město Štětí a zástupcem v Kontrolní komisi
bude pan Miroslav Andrt. Pro - 16, Proti - 1, Zdržel se – 2
- p. Kurfirst – dotaz v jakém stavu je řešení pozemků pro sportoviště loděnice
- starosta sdělil, že bude připraven převod pozemku z vlastnictví města do vlastnictví spolku
Labe aréna, nejprve bude připraven návrh pro radu města, následně bude předloženo
zastupitelstvu
- p. Rulíšková – oznámila, že na posledním jednání ZM v tomto volebním období bude mimo
republiku, tudíž se rozloučila a poděkovala za dosavadní dobrou spolupráci
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5.

Závěr

Dvacáté šesté, mimořádné zasedání Zastupitelstva města ukončil v 19:10 h starosta města
T. Ryšánek, poděkoval všem přítomným členům zastupitelstva a veřejnosti za účast.
Přílohou zápisu je přehled hlasování dle jednotlivých zastupitelů.

Mgr. Tomáš Ryšánek
starosta

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Ing. Miroslav Andrt
místostarosta

František Ferkl

…………………...

Mgr. Václav Pištora

…………..………

Ve Štětí: 7. 8. 2014 zapsala: Monika Huhuková
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