ZÁPIS
ze 14., mimořádného zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 11. 3. 2021
Přítomno:

21 členů: Mgr. Ing. Miroslav Andrt, Mgr. Lenka Bradáčová, Petr Bureš,
Vladimír Frey, Jozef Guriš, Jiří Holinka, Bc. Jan Hrovatitsch, Bc. Josef Kinař,
Mgr. Hana Klementová, Mgr. Alena Kořínková, Bc. Michaela Kubánková,
Ing. Michal Kurfirst, Bc. Luboš Novák, Josef Patka, Mgr. Alexandr Petrišče,
Stanislav Přáda, Ing. Ivana Roubíčková, Ing. Zdeňka Rulíšková, Mgr. Tomáš
Ryšánek, Ing. Roman Smoleňák, Martin Voleman

Dále přítomni: Tajemník MěÚ – Ing. L. Balatý

Program:
1.
Zahájení
2.
Slib zastupitele
3.
Statut výboru pro rozvoj Města Štětí
4.
Složení výboru pro rozvoj Města Štětí
5.
Závěr

1.

Zahájení

Čtrnácté, mimořádné zasedání Zastupitelstva města zahájil v 17:02 starosta města
Mgr. Tomáš 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 určený ke zveřejnění ve zprávách KTV a na
webu města. Přítomní mají právo podat proti tomu námitku dle § 21 zákona o ochraně
osobních údajů.
Je přítomno 21 zastupitelů. Pan Kinař je z důvodu karantény účasten prostřednictvím on-line
konference.
Jednání se bude řídit programem, který byl řádně vyvěšen.
- p. Smoleňák – návrh na doplnění programu – za bod č. 4 dát jako bod č. 5 odvolání
místostarostů a členů rady, dále jako bod č. 6 volba počtu členů rady a bod č. 7 volba
místostarostů a radních
- starosta sdělil, že nesouhlasí s doplněním programu
usnesení č. 2021/14/393
ZM schvaluje doplnění bodu 5, 6, 7 do programu ZM dle návrhu p. Smoleňáka.
Pro - 11, Proti - 5, Zdržel se – 5, usnesení bylo přijato
usnesení č. 2021/14/394
ZM schvaluje program jednání ZM dne 11. 3. 2021 včetně doplněných bodů.
výsledek hlasování: Pro - 11, Proti - 5, Zdržel se - 5, usnesení bylo přijato
Schválení pracovního předsednictva:
usnesení č. 2021/14/395
ZM schvaluje pracovní předsednictvo, které tvoří rada města.
výsledek hlasování: Pro - 21, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
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Volba návrhové komise:
usnesení č. 2021/14/396
ZM volí návrhovou komisi ve složení: J. Hrovatitsch (předseda), J. Holinka a
M. Kubánková jako členové.
výsledek hlasování: Pro - 20, Proti - 0, Zdržel se - 1, usnesení bylo přijato
Starosta určil jako ověřovatele zápisu J. Guriše a A. Petrišče a oznámil, že zápis pořídí
asistentka starosty M. Huhuková.

2.

Slib zastupitele

Pan Hoznédl a pan Ing. Dostálek se vzdali mandátu zastupitele, jako náhradníci za ně získali
mandát paní Mgr. Lenka Bradáčová, která složí slib a pan Jiří Ransdorf, který se však
mandátu také vzdal, takže slib složí další v pořadí a to pan Martin Voleman.
Starosta přečetl slib zastupitele:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu Města Štětí a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky.“ [§ 69 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění]
Následně vyzval paní Bradáčovou a pana Volemana k podpisu slibu.

3.

Statut výboru pro rozvoj Města Štětí

Zastupitelstvo města na minulém zasedání ustanovilo Výbor pro rozvoj města Štětí a
schválilo předsedu. Důvodem pro svolání mimořádného zastupitelstva bylo schválení statutu
výboru a jeho složení. Předseda zaslal zastupitelům několik návrhů na statut, poslední byl
zaslán ve středu 10. 3. 2021 a projednán na společném jednání.
- p. Kurfirst okomentoval návrh, který byl zastupitelům zaslán.
- místostarosta Andrt – dotaz na poslední variantu, finální čistopis nebyl zaslán
- p. Kurfirst předal výtisk místostarostovi Andrtovi a přislíbil, že finální verze bude zaslána
mailem
usnesení č. 2021/14/397
ZM schvaluje statut Výboru pro rozvoj města Štětí.
výsledek hlasování: Pro - 21, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato

4.

Složení výboru pro rozvoj Města Štětí

Předseda obdržel návrhy na členy výboru, seznámil s tím zastupitele.
Byl navržen vždy jeden zástupce za každou politickou stranu zastoupenou v zastupitelstvu:
Jan Hrovatitsch, Jozef Guriš, Zdeňka Rulíšková, Petr Bureš, Vladimír Frey a dále z řad
občanů: Marek Rybák, Jan Vodička, Michal Čermák
usnesení č. 2021/14/398
ZM jmenuje členy Výboru pro rozvoj města Štětí: Jan Hrovatitsch, Jozef Guriš, Zdeňka
Rulíšková, Petr Bureš, Vladimír Frey a dále z řad občanů: Marek Rybák, Jan Vodička,
Michal Čermák.
výsledek hlasování: Pro - 21, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
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- p. Kurfirst – požádal zastupitele, aby mu mailem odpověděli na otázky, které souvisí
s prioritami výboru, budou považovány jako zadání pro činnost výboru
1. Jaké by podle Vás měly být priority Města Štětí.
2. Jak chci, aby Město Štětí vypadalo.
- p. Novák upozornil, že p. Dostálek byl také členem finančního výboru
- starosta sdělil, že toto bude řešeno na následujícím řádném zasedání zastupitelstva

5.

Odvolání místostarostů a členů rady

- starosta sdělil, že tento bod nebude uvádět a předal slovo předkladatelům
- p. Rulíšková předložila návrhy
- návrh na odvolání Vladimíra Freye a Miroslava Andrta z funkce místostarosty
- návrh na odvolání radních – paní Klementové, pana Smoleňáka a paní Kořínkové
- starosta informoval o jednání, na kterém bylo domluveno, že tyto návrhy budou řešeny na
řádném jednání zastupitelstva nikoli dnes a nevidí důvod k odvolávání místostarostů
- starosta nesouhlasí s odvoláním místostarostů
- k místostarostovi Andrtovi uvedl, že konkrétně on vyjednal pro město 40 mil. Kč dotačních
prostředků na odkanalizování
- místostarosta Andrt požádal předkladatelku návrhu o zdůvodnění předložení návrhů na
odvolání
- p. Rulíšková – k této věci bylo diskutováno všechno, naše důvody jsme ochotni sdělit
veřejnosti prostřednictvím mediálních sítí; jako hlavní důvod p. Rulíšková uvedla, že
místostarosta Andrt pracuje sólově a partyzánsky
- místostarosta Andrt – a proč se odvolává místostarosta Frey?
- na včerejším jednání bylo sděleno, že město stagnuje, že důvodem je mj. že sociální
demokraté jsou tu dlouho; žádá o vysvětlení, jaké partyzánštiny může navzdory rozhodnutí
rady nebo zastupitelstva rozhodnout sám
- p. Guriš – jako člen Štětsko spolu slíbil voličům změnu, uskupila se formace, která tuto
změnu nabízí; výsledkem je nový výbor pro rozvoj města a osobně se obává, že nátura
místostarosty Andrta by bránila výboru v práci; současné vedení mělo deset let na to, udělat
nějaký rozvoj, který bohužel p. Guriš nevidí a město opravdu stagnuje
- starosta reagoval, na konci jednání se vyjádří k rozvoji města
- místostarosta Andrt se znovu dotazuje na důvod odvolání místostarosty Freye a ostatních
radních
- p. Smoleňák – bude předložen návrh stanovit počet členů rady pět, proto se navrhuje
odvolání všech a nová volba členů rady
- p. Kinař – z úst pana starosty zaznělo, že není vhodná doba, s postupem nesouhlasí,
uvedené problémy jsou zástupné
- p. Přáda – informoval o žádosti občanů na změnu
- p. Rulíšková návrhy usnesení
usnesení č. 2021/14/399
ZM odvolává pana Vladimíra Freye z funkce místostarosty Města Štětí.
výsledek hlasování: Pro - 11, Proti - 5, Zdržel se - 5, usnesení bylo přijato
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usnesení č. 2021/14/400
ZM odvolává pana Mgr. Ing. Miroslava Andrta z funkce místostarosty Města Štětí.
výsledek hlasování: Pro - 11, Proti - 4, Zdržel se - 6, usnesení bylo přijato
usnesení č. 2021/14/401
ZM odvolává paní Mgr. Alenu Kořínkovou z funkce členky rady Města Štětí.
výsledek hlasování: Pro - 11, Proti - 4, Zdržel se - 6, usnesení bylo přijato
usnesení č. 2021/14/402
ZM odvolává paní Mgr. Hanu Klementovou z funkce členky rady Města Štětí.
výsledek hlasování: Pro - 11, Proti - 5, Zdržel se - 5, usnesení bylo přijato
usnesení č. 2021/14/403
ZM odvolává pana Ing. Romana Smoleňáka z funkce člena rady Města Štětí.
výsledek hlasování: Pro - 11, Proti - 5, Zdržel se - 5, usnesení bylo přijato

6.

Počet členů rady

usnesení č. 2021/14/404
ZM stanovuje celkový počet členů rady na 5.
výsledek hlasování: Pro - 12, Proti - 4, Zdržel se - 5, usnesení bylo přijato

7.

Volba místostarostů

- starosta shrnul postup volby
- p. Rulíšková – návrh na místostarostu – p. Smoleňák a p. Frey
jako členy rady navrhuje p. Klementovou a p. Rulíškovou
- starosta navrhuje jako členku rady p. Kořínkovou za ČSSD
- zvolit způsob hlasování
- p. Smoleňák - dle jednacího řádu navrhuje veřejnou volbu
usnesení č. 2021/14/405
ZM schvaluje volbu členů rady a místostarostů aklamací.
výsledek hlasování: Pro - 21, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
- návrhy na složení volební komise
- p. Klementová navrhuje p. Přádu, p. Guriše a p. Bureše
usnesení č. 2021/14/406
ZM schvaluje členy volební komise: S. Přáda, P. Bureš, J. Guriš.
výsledek hlasování: Pro - 21, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
- p. Bureš – návrh na hlasování – p. Frey místostarosta
usnesení č. 2021/14/407
ZM volí do funkce místostarosty Města Štětí p. Vladimíra Freye.
výsledek hlasování: Pro - 13, Proti - 1, Zdržel se - 7, usnesení bylo přijato
usnesení č. 2021/14/408
ZM volí do funkce místostarosty Města Štětí p. Romana Smoleňáka.
výsledek hlasování: Pro - 12, Proti - 1, Zdržel se - 8, usnesení bylo přijato
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usnesení č. 2021/14/409
ZM volí Mgr. Hanu Klementovou jako členku rady Města Štětí.
výsledek hlasování: Pro - 14, Proti - 1, Zdržel se - 6, usnesení bylo přijato
návrh usnesení:
ZM volí Mgr. Alenu Kořínkovou jako členku rady Města Štětí.
výsledek hlasování: Pro - 5, Proti - 2, Zdržel se - 14, usnesení nebylo přijato
usnesení č. 2021/14/410
ZM volí Ing. Zdeňku Rulíškovou jako členku rady Města Štětí.
výsledek hlasování: Pro - 12, Proti - 2, Zdržel se - 7, usnesení bylo přijato
určení zastupujícího místostarosty za starostu
usnesení č. 2021/14/411
ZM určuje zastupujícím místostarostou za starostu místostarostu Freye.
výsledek hlasování: Pro - 15, Proti - 1, Zdržel se - 5, usnesení bylo přijato
Závěrem starosta reagoval na prohlášení pana Guriše, že město stagnuje – shrnul
dokončené projekty za posledních deset let:
vystavěno městské koupaliště za 50 mil. Kč; malometrážní byty Pivovarská, zasíťování
pozemků v ul. Šípková a všechny byly prodány; dvě hřiště na ZŠ Ostrovní; dopravní hřiště;
byla provedena úplná digitalizace kina a postupná rekonstrukce jeho interiéru; rekonstrukce
prostranství před kinem; hřiště na ZŠ TGM; přístavba družiny ZŠ Školní; zakoupení Hotelu
Sport za 25 mil. Kč – to byly zmíněny jen ty největší investice, dále by se dala zmínit
kompletní rekonstrukce osvětlení v centru města; výstavba ateliéru ZUŠ a podobné akce. Na
většinu z těchto akcí byla získána dotace nebo dar a město nemá žádnou půjčku nebo úvěr.
Další investiční akce jsou připraveny, největší je již zmíněné odkanalizování obcí.
Prohlášení, že město stagnuje, je tudíž jen prázdná fráze.

8.

Závěr

Čtrnácté, mimořádné zasedání Zastupitelstva města ukončil starosta Mgr. Tomáš Ryšánek
v 17:53 h, poděkoval všem přítomným členům zastupitelstva a veřejnosti za účast.

Mgr. Tomáš Ryšánek
starosta

Vladimír Frey
místostarosta

Ing. Roman Smoleňák
místostarosta
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Ověřovatelé zápisu: Mgr. A. Petrišče

__________________

J. Guriš

Přílohy:

č. 1
č. 2
č. 3

__________________

prezenční listina
výpis usnesení
přehled hlasování

Ve Štětí dne 11. 3. 2021
zapsala: Monika Huhuková
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