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Antikomunisté budou útoky stupňovat
Rozhovor s bývalým členem předsednictva a tajemníkem ÚV KSČ
Janem Fojtíkem
POKRAČOVÁNÍ Z ÚNOROVÉHO ZPRAVODAJE
A jak na Tebe dolehl 17. listopad 1989? Kde jsi v onen tragický den byl, co jsi dělal?
Právě na tento den jsem byl pozván tehdejším vedením KSSS do Moskvy. Měl jsem totiž za
několik dnů poté odletět do Washingtonu a Gorbačov s Jakovlevem, strůjci „perestrojky“, chtěli
zřejmě vědět, s čím tam pojedu. Mou cestu do USA patrně americké straně doporučili. Aspoň mi
to naznačil šéf instituce, která měla na starosti propagaci amerického způsobu života ve světě,
když se v létě objevil v mé kanceláři v Praze. Jenže v září na berlínské poradě tajemníků
bratrských stran – jak jsme se tehdy titulovali – s odpovědností za ideologii jsem vystoupil s
kritikou politiky, jež ohrožovala socialistické společenství, jak již dosvědčovala situace v Polsku
a Maďarsku. Můj kolega Vadim Medvěděv, s nímž jsem si dosud dobře rozuměl, mi pak sdělil,
že musím do Moskvy, kde mi Michail Sergejevič, podle něho „muž na svém místě, člověk
Leninova formátu“, mi vše vysvětlí. A tak jsem ještě před Washingtonem měl spatřit Moskvu.
Zatím však došlo k další změně situace – padla NDR. Bylo mi jasné, že řada je na nás. A má
návštěva Moskvy byla kupodivu načasovaná právě na Mezinárodní den studenstva, na den 50.
výročí vzpomínek na Jana Opletala a uzavření našich vysokých škol, na den, kdy se v Praze mělo
odehrát něco mimořádného, jak podle šifry našeho velvyslance v Moskvě byl upozorněn
dopisovatel Sternu.
A kým?
Nejmenovaným „přítelem, který měl kontakty na nejvyšší kruhy ve vedení KSSS“. Ostatně i na
to jsem se měl, jak mi to uložil Miloš Jakeš, Gorbačova zeptat. Jenže ani Gorbačov, ani Jakovlev,
už na mne neměli čas. Pro forma jsem navštívil redakci „Pravdy“ a Institut marxismu-leninismu.
Staré, dobré přátele. A večer odletěl zpět do Prahy.
A co jsi dělal pak? Rozhodující chvíle přece teprve nastaly na Národní třídě, kde došlo, jak
se dnes tvrdí, k masakru demonstrantů.
Ptáš se mne na to, o čemž jsem obšírně mluvil v rozhovoru s Karlem Sýsem v knize „Viděno
deseti“. Ale na to zřejmě se už zapomnělo. Připomenu to podstatné. K večeru 17. listopadu 1989,
když jsem vystupoval ze speciálu v Ruzyni, mě nečekaně přivítal důstojník ministerstva vnitra,
který mi podal hlášení s tím, že v Praze po shromáždění na Albertově je klid a že mohu
bezstarostně odjet na Orlík. Byl totiž pátek, začínal víkend. Teprve později jsem pochopil, že
Alojz Lorenc, náměstek ministra vnitra s odpovědností za StB, měl náramný zájem, aby z vedení
strany nebyl v ten večer nikdo v Praze. Na Orlík jsem skutečně bezstarostně odjel. Už bylo hodně
po půlnoci, když mě vytáhl z postele telefon. Ředitel ČTK mě volal a vzrušeně vylíčil, že na
Národní třídě došlo k ostrým střetům mezi demonstranty a policií. A že zastřelili studenta. Volal
jsem ihned Miloši Jakešovi, který byl také na Orlíku. Řekl, že o tom ví a že už je všechno v
pořádku. A pokud jde o onoho studenta, že je to podle všeho fáma. Žel předsednictvo ÚV se
sešlo až v pozdním odpoledni v neděli. Nastal týden smuty, zmatků. Čím to vše skončilo, je
známo.
Ale před časem vyšla kniha, v níž její autor Andor Šándor, bývalý náčelník Vojenské
zpravodajské služby ČR (už v nynějším režimu), tvrdí, že jsi jel do Moskvy požádat o
vojenskou pomoc. A že Tě Gorbačov s Ševardnadzem přijali a tuto žádost rozhodně
odmítli. Jak to tedy bylo?

Je to nehorázná lež. Jak by zrovna tajemník pro ideologii takovou věc měl vyřizovat? Ale
podobné nesmysly se dnes šíří na běžícím pásu.
Loňské oslavy Dne boje za svobodu a demokracii začaly bizarně. Brzy po půlnoci položil na
místo, kde se dnes zapalují svíčky, zřejmě za zavraždění onoho studenta, které bylo brzy na to
dementováno, a jiných mrtvých tam nebylo, zapalují svíčky. Kytici červených růží předsedy
vlády Andreje Babiše, bezprostředně poté známá skupina výtržníků za pohotové přítomnosti
televizních kamer vhodila do odpadového koše. Takový osud stihl později i kytice prezidenta,
ministra vnitra (za přihlížení jemu podřízené policie) a předsedy SPD Okamury. Vyložené
dryáčnictví pravdoláskovců. Váží si dnes ti, co se vydávají za jediné spasitele svobody a
demokracie, tohoto památného dne? A nedokazuje už „mrtvý“ student, jehož roli sehrál agent
StB Zifčák, že šlo o zinscenovaný podvod, absurdní divadlo?
Nebylo to žádné absurdní divadlo. Nic z toho, co by se podobalo špatným hrám Václava Havla.
Byla to tragédie dějinné reality dovršující 20. století.
A šlo pouze o jednu z jejich scén. Před námi se podobné scény, třebaže jinak, odehrály v Polsku,
Maďarsku a NDR. Po NDR přišla řada na nás. Marx nejednou upozorňoval, že v dějinách není
nouze o překvapení, že jsou plny paradoxů. A naší „sametové revoluci“, vyložené kontrarevoluci,
se dostalo posvěcení Vatikánem. Byl to páter Halík, který přesvědčil Józefa Wojtylu, aby
nemeškal a přijel do Prahy kanonizovat Anežku Českou. Na Letnou přivezly vlaky a autobusy
skoro dva milióny Čechoslováků, hlavně z Moravy a Slovenska a bylo, abych se vyjádřil podle
tehdejších nápisů na zdech, vymalováno. Tím byl fakticky osud KSČ – a s ní i osud socialismu
u nás – zpečetěn.
Na řadu pak přišlo Rumunsko. Co provedli s Ceausescuaem, jeho ženou, bylo strašné. Sledovali
jsme to na televizní obrazovce.
A bylo třeba „řešit“ také Jugoslávii. Tak se uzavřel kruh studené války v Evropě. Aby tato válka
mohla pokračovat i v dalších částech světa. Když totiž byla oficiálně vyhlášena v březnu 1947
Trumanem v americkém Kongresu (a jako studenou válku ji označil Walter Lippmann,
komentátor New York Herald Tribune), postavily se Spojené státy do role světového četníka,
který má prý povinnost hájit demokracii v jejich pojetí, kdekoli na světě a jakýmikoli prostředky.
A tak tato svérázná válka pokračuje dosud. V zájmu imperialismu, nadnárodních monopolů,
velkokapitálu.
O tom, že dnes je prvořadým úkolem všech pokrokových a mírumilovných sil zmařit tento plán,
jsem v „Dialogu“ psal nejednou. Nic důležitějšího není, ale nic obtížnějšího. Nepřítel je silný,
zákeřný. Má nejen moderně vyzbrojené armády, ale také masová média, dovede manipulovat s
míněním světové veřejnosti.
Chceme-li tedy porozumět tomu, co se u nás na přelomu 20. a 21. století odehrálo, musíme
především pochopit, co představovala studená válka. A k jakému osudnému zlomu došlo, když
na XX. sjezdu KSSS byl na pranýř postaven nejen „kult Stalinovy osobnosti“, ale celý
socialistický systém opírající se o revoluční teorii marxismu-leninismu.
Dožil ses vysokého věku, z toho celá léta jsi působil v politice. Co sis z toho všeho odnesl?
Jak bys shrnul poznatky ze svého života?
Osud mi dopřál poměrně dlouhý a zajímavý život. Ale téměř třicet let jsem vyřazen z politiky, z
veřejného života. Vzhledem k tomu, co dnes politika představuje, o jaké modloslužebnictví
zlatému teleti se jedná, nijak toho nelituji. Pamatuji ještě první republiku. Byla zcela jiná, než jak
ji dnes líčí. U nás doma, na valašské dědině, jsme na rozdíl od jiných hladem netrpěli, ale co je
bída a nouze jsem jako dítě poznal. Když Masaryk zemřel, šlo mi na desátý rok, otec mi řekl:
bude zle. A bylo. Zato jsem brzy začal chápat, co se odehrává ve světě, co v něm představuje
Sovětský svaz a jaké musí být mé místo ve společnosti po válce.

Máš pravdu, dlouhá léta jsem působil politicky, pohyboval jsem se v tzv. vysoké politice. Ale to
nebyl můj životní sen. Toužil jsem vždy po jediném: abych se plně mohl věnovat filosofii. To
byla moje láska. A zůstala. Je mi dnes útěchou. A pomáhá rozumět světu, tomu, co se kolem nás
děje. To je ovšem možné jen prostřednictvím symbolů, hlavně jazyka. Všimni si, jaký chaos dnes
panuje ve významu slov. Nejfrekventovanější jsou taková velká slova jako demokracie a
svoboda, ale kdo se vyzná v tom, co skutečně znamenají? Jak je vůbec možné vydávat za
totalitarismus fašismus spolu s komunismem? Jen politický idiot nebo gauner může něco
podobného udělat. Se zmateným slovníkem si lidé nemohou porozumět. A toho zneužívají mnozí
politici.
Politika – to je mocenský boj. A v něm musíš vědět, zač bojuješ, s kým a proti komu.
Měl jsem dobré učitele. Marxe, Engelse, Lenina. A také Stalina a Gottwalda. Na universitních
studiích na mne nejvíce působily mnohé osobnosti, ale nejvíce prof. Ludvík Svoboda, který
přeložil z ruštiny už za první republiky Leninův Materialismus a empiriokriticismus a také
Zdeněk Nejedlý a Ladislav Štoll. Štoll mi k mým padesátinám věnoval svou knihu „Občan F. X.
Šalda“. A také mi k mému velkému překvapení přinesl rukopis mé seminární práce o Bělinském.
Prý si ji výjimečně uschoval. Šalda a Bělinský, řekl mi tehdy, to byli velcí bojovníci. Bojovali za
nový svět, který u nás budujeme na teoretických základech marxismu-leninismu. A ze Šaldy
připomněl: „Svět nový zvítězí jen tehdy, pozná-li správně, kdo k němu náleží a kdo jest z tábora
opačného; omyly v tomto rozlišování platí se nejdráže“.
V takovém boji, jak zdůrazňoval Šalda, musíš být spravedlivý. A my jsme takový boj, poučeni
minulostí, vedli. Jsem hrdý na to, že jsem se ho účastnil. Dnes, žel, převracejí vše naruby. Za
hrdiny vydávají zbabělce, hrdiny staví na pranýř, znevažují a špiní nejvýznamnější období našich
národních dějin, období revoluční výstavby socialismu. Ale v konečném účtování, jsem
přesvědčen, spravedlnost zvítězí.
Zdroj: „Dialog“ rozhovor vedl Lubomír Hejný

Člověk si nesmí nechat líbit nespravedlnost!!!!!!

Muž upozorňoval, že se v ústecké ZOO krade, sám dostal výpověď.
Teď se ho zastal soud.
Ústecká zoologická zahrada si vymyslela organizační změnu, aby se zbavila nepohodlného
zaměstnance. Ten mimo jiné kritizoval nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky
v městské příspěvkovce – a dostal proto výpověď. Bývalého vedoucího provozního útvaru
Martina Trnovce se teď zastal soud, který výpověď zrušil a popsal nekalé praktiky vedení
ZOO.
Martin Trnovec pracoval v ústecké zoologické zahradě od 1. září 2017 jako vedoucí provozního
útvaru. Do náplně jeho práce patřilo zajištění veškerého provozu a služeb jako energie, voda,
dále údržba, doprava, úklid, správa movitého i nemovitého majetku a veřejné zakázky.
Jak stojí v žalobě na neplatnost výpovědi, po nějaké době Trnovec zjistil, že ředitel ZOO Roman
Končel preferuje některé oblíbené podřízené, kterým toleruje porušování pravidel hospodaření
s veřejnými prostředky, „… přičemž si za úlitby z veřejných prostředků kupuje loajalitu těchto
zaměstnanců“.
Po podřízených zaměstnancích naopak Trnovec požadoval, aby s majetkem hospodařili řádně, a
brzy se stal neoblíbeným. Postupně narůstaly konflikty, když jemu podřízení zaměstnanci byli
v nehospodárném nakládání s majetkem přímo či nepřímo podporováni ředitelem ZOO a
jeho asistentkou. Autorita žalobce pak byla shazována, píše se v žalobě, kterou projednával
Okresní soud v Ústí nad Labem.
Jako příklad Trnovec uvádí situaci, kdy jeden ze zaměstnanců ZOO odvezl služebním autem
velké množství dřeva z pokácených stromů v objektu zahrady. Odvoz a úhrada dřeva nebyla
smluvně upravena. Výpověď dostal Trnovec 27. února 2018 s tím, že o den dříve bylo
rozhodnuto o organizační změně. Ta zrušila místo vedoucího provozního útvaru a v platnost
vstoupila hned 1. března, což svědčí o její účelovosti.

„Žalobce se v důsledku svého jednání stal pro ředitele žalované nepohodlným zaměstnancem.
Ředitel žalované proto přistoupil k účelové organizační změně za účelem propuštění žalobce.“
(z rozsudku Okresního soudu v Ústí nad Labem)

Zoologická zahrada organizační změnu hájila například tím, že díky ní vzrostla v provozním
úseku efektivita práce.
„V důsledku zrušení pracovní pozice vedoucího provozního útvaru došlo ke snížení výdajů na
mzdové prostředky a tedy ke zvýšení efektivity práce. Zatímco v měsících lednu až dubnu 2018
činily mzdové náklady na provozním útvaru celkem 345 449 Kč, 335 955 Kč, 348 408 Kč a
361 662 Kč, v měsících květnu až červenci 2018 pouze 308 877 Kč, 290 908 Kč a 303 822 Kč,“
hájila se ZOO.
Zjednodušeně řečeno byl Martin Trnovec vyhozen, aby se zvýšila efektivita práce, přičemž
zvýšení efektivity bylo dokládáno jeho vyhozením.
K tomu, že organizační změna byla pouze účelová, se přiklonil i ústecký soud.
„Soud dospěl k závěru, že důvodem pro vyhotovení organizační změny, kterou se žalobce měl
stát pro žalovanou nadbytečný, byla snaha žalobce upozorňovat na nedostatky v plnění
pracovních povinností podřízenými žalobce a porušování pravidel hospodaření s veřejnými
prostředky. Žalobce se v důsledku tohoto svého jednání stal pro ředitele žalované nepohodlným
zaměstnancem. Ředitel žalované proto přistoupil k účelové organizační změně za účelem
propuštění žalobce,“ uvádí se v rozsudku senátu vedeného soudcem Petrem Blažejem.
Dalším důvodem neplatnosti výpovědi je i fakt, že převážná část pracovní náplně vedoucího
provozního útvaru je nadále vykonávána vedoucím úseku údržby. Došlo tak pouze k formálnímu
přejmenování pracovní pozice, nikoliv k jejímu zrušení.
Rozsudek není pravomocný, je proti němu možné podat odvolání.
Zdroj: Hlídací pes.org napsal Robert Malecký

Z historie kriminalistiky
Drtivá většina "rekordů" však vznikla v důsledku nárůstu zločinnosti po roce 1989. Zveřejněné
"rekordy" a kuriozity jsou jen ukázkou rozsáhlejší části.

Krádeže a podvody
Největší krádež arašídů
Koncem června 1997 v Mostkovicích na Prostějovsku dosud neznámý pachatel sedl za volant
nezajištěného kamionu a odjel s téměř 3.000 krabicemi solených arašídů. Okradený majitel si
ohodnotil škodu arašídů na 2,2 milion korun. O 200.000,- Kč méně si pak ohodnotil cenu ojetého
kamionu.
Největší krádež vajec
Do jednoho cukrářství v Ostravě - Vítkovicích se koncem dubna 1997 vloupala 32letá žena se
svým společníkem a z mrazicího boxu odcizila 8.000 vajec v celkové ceně 16.000, - Kč. Z
ukradených vajec se policistům podařilo "vypátrat" pouze 179 kusů.
Největší podvod s kmínem
24letý podnikatel z okresu Uherské Hradiště odebral na padělané doklady od firmy v Nových
Dvorech na Kutnohorsku celkem 69 tun kmínu v celkové hodnotě 4,000.000,- Kč. Podvod
odbjasnila policie v srpnu 1997.
Největší podvod s řepkou
Řepku v množství 174,98 tuny podvodně odebral od Zemědělského družstva Manětín 31letý muž
z Plzeňska a způsobil tak škodu ve výši 934 000 korun. Ve své obhajobě muž s vysokoškolským
diplomem uvedl, že je chudý jak kostelní myš a musí ho živit manželka.
Největší krádež máku
Mák o celkové váze 3250 kg uložený v 65 pytlích se "ztratil" jedné firmě zrušeného cukrovaru v
Kvasicích u Kroměříže v březnu 2001. Zloděj k máku "přihodil" ještě 8 pytlů travního semene.
Největší krádež žvýkaček
Náklad žvýkaček i s kamionem značky DAF byl v únoru 2000 odcizen na odpočívadle dálnice
D1 u Domašova. Zloději stačilo "pár minut", které řidič nevěnoval svému vozu. Celková škoda
byla vyčíslena na 8 000 000 Kč.
Nejdražší oběd
O koženou tašku s doklady a 750.000,- Kč přišel v pondělí 16. 6. 1997 během oběda v jídelně
řeznictví v Praze 2 54letý muž z Prahy 2. Podle tisku ke krádeži došlo v době, kdy se muž "plně
věnoval jídlu"...
Nejdražší večeře
Předposlednímu federálnímu premiérovi a poradci prezidenta Václava Havla JUDr. Mariánu
Čalfovi byl během večeře v restauraci ukraden kufřík s pštrosí kůže za 60.000,- Kč, ve kterém
bylo 40 akcií IC banky v hodnotě 40,000.000,- Kč. Zda-li se v době krádeže také "plně věnoval
jídlu" však není známo...

Největší podvod s hokejkami
Tisíc hokejek za bezmála 320 tisíc odvezl z podniku Sport v Horažďovicích na Klatovsku
neznámý podvodník. Úředníkům muž sice předložil objednávku i výpis z účtu, který zněl na
jméno podnikatele z Moravského Berouna. Šlo ovšem o padělky. Odcizenými hokejkami by
mohlo v jeden okamžik hrát 50 hokejových mužstev.
Největší krádež bot
Celkem 20.506 páru obuvi v hodnotě 4,500.000,- Kč bylo odcizeno ze skladu firmy EURO Trade
- CS na bývalém letišti v Plzni na Borech. Boty byly uloženy ve skladu, ve kterém byla kdysi
vojenská jídelna. Pokud by odcizené boty byly ve všech potřebných velikostech, mohli by být
obuti všichni obyvatelé Jičína a několika vesnic v okolí, včetně batolat. Případ je o to pikantnější,
že zboží bylo uloženo ve skladu pod celní uzávěrou, neboť firma, založená německým
manželským párem dluží státu na daních více než 3,000.000,- Kč a boty byly z moci úřední
obstaveny.
Největší hmotnost odcizených věcí
Rekordmanem v hmotnosti odcizené věci je bezesporu vlakvedoucí z lokomotivního depa v
Havlíčkově Brodě, který v roce 1995 odcizil tři parní lokomotivy a prodal je pražskému
Kovošrotu za částku 809 127 Kč. Lokomotivy připojil k elektrické lokomotivě a bez povolení
projel trať až do Prahy, přičemž měl být - podle drážních instrukcí - v každé stanici zastaven.
Trestní stíhání bylo pro nedostatek důkazů zastaveno... Předmětem zájmů zlodějů je i další
majetek drah. Plných tři a půl kilometru kolejnic bylo ukradeno na trati Litvínov-Jiřetín. Na
"ztrátu" kolejnic upozornil inspekci drah pozorný občan...
Největší krádež pneumatik
Neuvěřitelné je i množství věcí, které se podaří zlodějům odcizit. Celkem 4849 kusů pneumatik
k nákladním, zemědělským a stavebním strojům bylo během prosince 1998 ukradeno z areálu a.
s. Mitas v Praze 10. Škoda byla firmou vyčíslena na 15 633 397 Kč. Ukradenými pneumatikami
by přitom mohlo být kompletně "obuto" 965 nákladních aut, zemědělských a stavebních strojů,
včetně rezerv ...
Největší krádež toaletního papíru
Přesně 720 ruliček toaletního papíru ukradl 12. února 2001 neznámý zloděj ze železničního
vagónu v Novém Městě nad Metují. Pokud by zloděj pro "osobní potřebu" vypotřeboval 2 ruličky
týdně, ukradené množství by mu vystačilo na bezmála sedm let denodenního používání ...
Nejvíce odcizených věcí v obchodním domě
Neuvěřitelných 98 kusů různého zboží poschovával na svém těle 30letý muž z Jihlavy a chtěl je
bez zaplacení pronést přes pokladnu obchodního domu Kaufland. Učinil tak přesto, že tentýž
jeho pokus o krádež krátce předtím řešila jihlavská přestupková komise.
Sepsal: JUDr. Miloslav Jedlička
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ

Úkoly okresní organizace KSČM v Ústí nad Labem, březen 2019.

1) Na úrovni OV KSČM:
 Zpracovat a předložit POZ zajištění oslav Svátku práce 1. máj 2019
 zabezpečit úkoly v souvislosti s oslavou MDŽ v okrese
 pokračovat v zajišťování úkolů souvisejících s volbami do Evropského
parlamentu a to 24. 5. a 25. 5. 2019
 zajistit zdárný průběh Pinčesového turnaje v Důlcích 22.3.- 24.3.2019
2) Na úrovni ZO KSČM a stranických skupin:
 zabezpečit projednání úkolů souvisejících s oslavou MDŽ – 7. 3. 2019 od
14,00 hodin na OV KSČM, úkoly uložené v souvislosti s volbami do
Evropského parlamentu 24. až 25. 5. 2019
 zabezpečit přípravu členských schůzí březen – duben 2018 k Celostranické
konferenci KSČM k programu KSČM v Nymburce 7.6.2019
3) Na členských schůzích a stranických skupinách:
 zabezpečení oslav MDŽ v okrese i v ZO KSČM či stranické skupině
 naplnit úkoly v souvislost s Evropskými volbami, okrskové volební
komise, volební kampaň ve svém okolí pro naši kandidátku
 začít projednávat dokumenty na Celostranickou konferenci KSČM k
programu KSČM
4) Ekonomické otázky:
 výběr příspěvků za I. a II. Q dle stanovené výše ve Stanovách KSČM
 zabezpečit vyúčtování záloh pro ZO KSČM, stranické skupiny na jejich
akce
5) Plán akcí na březen 2019:
 5. března 2019 od 15,00 hodin porada předsedů ZO a vedoucích
stranických skupin KSČM
kancelář předsedy OV KSČM
 7. března 2019 od 14,00 hodin oslava MDŽ na okrese zasedačka č.16
 14. března 2019 od 15,00 hodin 17. zasedání VV OV KSČM
kancelář předsedy OV KSČM
 22 až 24.3.2019 Pinčesový turnaj v Apollu
prostory Apolla
6) Plán na duben 2019 :
 1. dubna 2019 od 15, 00 hodin porada předsedů ZO KSČM a vedoucích
SSK
kancelář předsedy OV KSČM

Informace z 2. a 3. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Ústí nad
Labem.
konaného dne 17.12 2018 a 18. 2. 2019.
Na 2. zasedání bylo projednáno toto:
Personální změny v některých orgánech obchodních společností dle sestavení
koaliční vlády města Ústí nad Labem. Projednán návrh na neuvolněného
náměstka primátora Mgr. Martina Ševcovice pro oblast školství. Náš klub tento
návrh nepodpořil z důvodů, že nadále zůstává ředitelem ZŠ a byli jsme
přesvědčeni, že tento náměstek by měl být plně uvolněn pro tuto funkci.
Projednány a za naší podpory schváleny ekonomické věci a to:
 Rozpočtová opatření k zreálnění investiční části výdajového rozpočtu v
roce 2018
 Rozpočet Magistrátu pro rok 2019 a středně dobí výhled rozpočtu do roku
2021
 rozpočtová opatření k úhradě společnosti PK REAL s.r.o v likvidaci za
prohraný soudní spor k doplatku této společnosti za Sektorové centrum
Severní Terasa.
Dále bylo projednáno a námi podpořeno poskytnutí dotací v oblasti kultury pro
Galerii Emila Filly na rok 2018. Dále poskytnutí dotace v oblasti sportu z
rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem – Preferované sporty 2019 FK Ústí
n. L. - mládež, Fotbalový klub Ústí nad Labem, HC Slovan Ústí nad Labem
spolek, Hokej Ústí n. L. s.r.o., Basketbalový klub Ústí n. L. z.s. - mládež,
Basketbalový klub Ústí n. L. a.s. - dospělí, SK Volejbal Ústí n. L. z.s. - mládež,
SK Volejbal Ústí n. L., z.s. - dospělí, Florbal Ústí z.s. - mládež a dospělí.
Byla též poskytnuta návratná finanční výpomoc pro příspěvkové organizace ze
sociální oblasti pro rok 2019.
Dále řada materiálů k nabytí pozemků, odkup, prodej dle jednotlivých žádostí.
Všechny tyto materiály byly schváleny i za naší podpory.
Na 3. zasedání bylo projednáno toto:
Schváleny odměny předsedům a členům výborů ZM a komisí RM, kteří nejsou
členy ZM, za II. pololetí roku 2018. Změna v obsazení Finančního výboru ZM.
Mělo být projednáno ocenění a prodej Tepelného hospodářství města Ústí nad
Labem s.r.o. - z naší strany vysloven nesouhlas. Po řadě výtek a kritiky primátor
tento bod stah z jednání a bude jej projednávat s jednotlivými kluby.
Předložen materiál - pověření zastupitele přípravou koncepce utvoření „
Kanceláře architektury města „ - náš klub tento návrh nepodpořil, z důvodů
vzniku nového odboru na magistrátě za velké finanční prostředky. Náš návrh
byl posílit Územní plán města o dva až tři architekty a ať to funguje takto.
Ostatní kluby to schválili 27 hlasy pro a 6 zastupitelů se zdrželo. Byla určena
zastupitelka města Ing. Eva Fialová pro projednávání územně plánovacích
dokumentací města Ústí nad Labem.

Ekonomické oblasti:
 Byla přijata rozpočtová opatření – zapojení účelově určených a
zasmluvněných finančních prostředků na přípravu a realizaci investic.
 Poskytnutí dotací v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města Ústí nad
Labem v roce 2019 – Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)
 Poskytnutí dotací v oblasti sportu z rozpočtu města Ústí nad Labem v roce
2019 – Mimořádné žádosti o dotace – Mezinárodní galavečer
profesionálního boxu.
 Poskytnutí zápůjčky FK Ústí nad Labem – mládež, z.s. - Předfinancování
zahraničního projektu.
 Poskytnutí dotace pro Severočeské divadlo s.r.o. - částečná úhrada nákladů
„mzdové prostředky na rok 2019 včetně odvodů“.
 Poskytnutí dotace společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s. v roce 2019 –
na celoroční provoz.
 Rozpočtové opatření OMOŠ – účelově určené a zasmluvněné finanční
prostředky z roku 2018.
 Rozpočtové opatření odboru dopravy – údržba a opravy místních
organizací
 Odkoupení bytového domu 1. máje v k.ú. Krásné Březno do majetku
města.
 Prominutí vyměřené smluvní pokuty Basketbalovému klubu Ústí nad
Labem z.s., - pozdní vyúčtování peněz z projektu, dotace přišla s EU po
termínu.
Všechny tyto materiály byly projednány a schválené včetně podpory našich
zastupitelů k jejich schválení.

