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Informace o práci zastupitelů města Ústí nad Labem
na konci roku 2019
V závěru roku 2019 proběhla zastupitelstva v jednotlivých obvodních radnicích a v
zastupitelstvu města Ústí nad Labem, kde hlavními body jednání bylo schvalování rozpočtů
obvodních radnic a zastupitelstva města Ústí nad Labem. Před jednotlivými zasedáními se
radíme, jaká naše stanoviska jsou k projednávaným bodům. V případě nutnosti
projednáváme naše náměty, připomínky před jednáním ze starosty, náměstky primátora či
přímo s panem primátorem.
Na zastupitelstvu města Ústí nad Labem dne 16. 12. 2019 bylo projednáno:
 v úvodu byla projednána Obecně závazná vyhláška k evidenci trvale označených psů a
jejich chovatelů, která obsahuje také místní poplatky ze psů a místní poplatek s pobytu.
Byly tam připomínky k obsahu, budou dopracovány do této schválené vyhlášky. Náš
klub tuto vyhlášku podpořil. Dále bylo za naší podpory schváleno poskytnutí dotací
v oblasti sportu v roce 2019 – mimořádné žádosti o dotace, pro Atletický Club “Částečné
pokrytí nákladů AC Ústí nad Labem na Městském stadionu za rok 2019“.
 Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2020. V kategorii a) - Tradiční a kolektivní
sporty ve výši 30 700 tis,- Kč, / sporty jak pro mládež tak profesionální kluby a to: fotbal,
hokej, basketbal, volejbal, florbal. V kategorie b) - Seniorské sporty reprezentující město
Ústí nad Labem a další individuální seniorské žadatele ve výši 200 tis,- Kč. Náš klub
toto podpořil a bylo schváleno.
 Předložena koncepce města Ústí nad Labem v oblasti tělovýchovy a sportu na léta 2020
– 2027. Po dlouhé diskuzi, upřesňování některých dotačních titulů, vyjádření našeho
klubu, že by tak důležitý materiál by měl být předjednán se všemi kluby
zastoupenými v zastupitelstvu s dostatečným předstihem. Tento materiál za naší
podpory byl schválen.
Projednán návrh rozvoje Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o. na období 2018 –
2035. Po dlouhé diskusi kde se řešily podrobně možnosti, jak tuto koncepci schválit a
zachránit ZOO. Jak tyto všechny projekty budou postupně naplňovány a financovány.

 Byl zřízen účelový fond, do kterého bude možno přispívat, dále bude řešena možnost
úvěru k financování tohoto rozvoje. Toto řešení bylo přijato všemi zastupiteli
přítomnými na jednání.
 Projednáno a schváleno, poskytnutí návratné finanční výpomoci pro příspěvkové
organizace ze sociální oblasti, přijato toto usnesení za naší podpory.
 Dále bylo řešeno několik materiálů k pozemkům, převodům, odkupování, darováním
pozemků atd. Tyto materiály byly schváleny i za naší podpory.
 Po té bylo zahájeno projednávání ekonomických materiálů, ke kterým byla vedena
velká diskuse. Bylo projednáváno: „ Rozpočtové opatření ke zreálnění investiční
částky výdajového rozpočtu v roce 2019“ Bylo schváleno nadpolovičním počtem
hlasů za naší podpory.
 Byl předložen Zastupitelstvu města „ Rozpočet města Ústí nad Labem – Magistrátu
pro rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu – Magistrátu na období roku 2021 –
2023“. Tento materiál byl projednán ve Finančním výboru města. Finanční výbor
Zastupitelstva města dal doporučení ke schválení v zastupitelstvu. Bylo to také
projednáváno se všemi kluby zastoupenými v zastupitelstvu. Byl akceptován náš návrh
na vytvoření finanční rezervy pro investice v obvodech na 10 milionů a řešení
financování nutných investic do ZOO - řešeno v samostatném bodu a některé dílčí
úpravy v rozpočtu na rok 2020. Po dlouhé diskusi byl rozpočet a rozpočtový výhled
schválen nadpoloviční počtem hlasů i za naší podpory.
 V souvislosti se schvalováním rozpočtu a hledáním příjmů do rozpočtu města, bez
projednání s námi primátor města předložil návrh na znovuzavedení poplatků za
komunální odpad. Náš klub, klub - Naše Ústí a zástupci klubu UFO jsme vystoupili
proti tomuto návrhu, že to není řádně projednáno, že se enormně v minulém období
zvedla daň z nemovitostí a, že se ruší platba za odpad. S výběrem daně se nadále počítá
ve stejné výši a neřeší se to. Za podpory zastupitelských klubů ANO, PRO Ústí a
ODS se schválilo usnesení, které uložilo vedení města začít připravovat vyhlášku
města k zavedení poplatků za odpad.
 Zastupitelé z klubu PRO Ústí a poslankyně a radní za hnutí ANO paní Fialová předložili
návrh na vybudování „ Kanceláře architektury města“ a ne řešení v rámci magistrátu
sloučení a posílení oddělení magistrátu města, který se touto otázkou zabývá v rámci
státní správy. Po diskusi pro i proti tomuto řešení byl schválen úkol pro pana architekta
Hroudu, aby na utvoření této kanceláře ve spolupráci s poslankyní a radní Fialovou začal
pracovat. Náš klub byl proti zřízení této kanceláře a nadále preferuje řešení na
odděleních magistrátu. Usnesení bylo přijato. Tento návrh jsme nepodpořili.
 Dále na stůl byl předložen návrh Zastupitelstva Neštěmic na demolici objektů v Matiční
ulice, totálně zdevastované domy. Zastupitelstvo neschválilo tuto demolici.
 Na stůl byl předložen materiál „ Žádost jednatelů společnosti SEKOS Ústí nad Labem
ke změně územního plánu, z důvodů prodeje pozemků a likvidace firmy. Nebylo
schváleno, všechny změny územního plánu města jsou usnesením zastupitelstva
pozastaveny s tím, že se to bude vše řešit v nově zpracovávaném Územním plánu
města Ústí nad Labem.

Pavel Vodseďálek – předseda klubu zastupitelů za KSČM

Významná výročí
V letech 1933 – 1938 – vycházely původní Haló noviny
2. 2. 1943 – Rudá armáda porazila fašisty u STALINGRADU, 6. německá armáda kapitulovala
(Paulus)
4. 2. až 11. 2. 1945 Jaltská konference
18. 2. – 23. 2. 1929 – V. sjezd KSČ
25. 2. 1948 – VÍTĚZSTVÍ PRACUJÍCÍHO LIDU, projev K. GOTTWALDA na Václavském
náměstí

Současný stav zabezpečení dětí prostředky individuální
ochrany (PIO)
Mnozí čtenáři, jež mají děti či vnoučata, se jistě budou zajímat, jaký je stav a počet prostředků
individuální ochrany určených pro zabezpečení zájmových skupin obyvatelstva ČR, a zvláště
dětí. Předem upozorňuji, že výsledky vás nemile překvapí…

Stručné shrnutí známých informací:
Pro ochranu dětí se u nás aktuálně používají tyto ochranné prostředky:
děti od 0 do 1,5 let
Dětský vak DV-75
děti od 1,5 do 10 let
Dětská kazajka DK-88, Dětská ochranná maska DM-1
děti od 10 do 12 let
Dětská ochranná maska CM-3/3h
děti od 12 do 18 let
Ochranné masky CM-4, CM-5, CM-6
Současné stavy k 1. 1. 2019 PIO jsou k dispozici zde:
http://www.hzscr.cz/clanek/skladovani-materialu-pro-ochranu-obyvatelstva.aspx

Souhrn výsledků:
Shrňme si tedy výsledky výpočtů.
Děti od 0 do 1,5 let jsou zabezpečeny dětskými vaky DV-75 na 6 %.
Jinými slovy se 16 dětí statisticky dělí o jeden vak DV-75!
Děti od 1,5 do 10 let jsou zabezpečeny dětskými kazajkami DK-88 a dětskými ochrannými
maskami DM-1 na 24,9%.
Jinými slovy se 4 děti statisticky dělí o jednu kazajku DK-88 nebo masku DM-1!
Děti od 10 do 12 let jsou zabezpečeny dětskými ochrannými maskami CM-3/3h na 6,3%.
Jinými slovy se 15 dětí statisticky dělí o jednu masku CM-3/3h!
Děti od 12 do 18 let jsou zabezpečeny ochrannými maskami CM-4, CM-5 a CM-6 na 235,8%.
Jinými slovy, na jedno dítě připadá 2 kusy masek CM-4, CM-5 nebo CM-6.
Nicméně! Nejsou zohledněny osoby umístěné ve zdravotnických a sociálních zařízeních včetně
jejich doprovodu!
Avšak již dříve bylo uvedeno zaměstnanci IOO Lázně Bohdaneč (IOO = institut ochrany
obyvatelstva), že děti od 12 do 18 let jsou zabezpečeny zcela bez obav na 100% i s rezervami.
To je po předchozích výsledcích příjemná zpráva, ale stále nelze usnout na vavřínech, jelikož
nás čekají další neméně znepokojující výsledky…
PIO, které potřebují ke své funkci filtry typu MOF, jsou zabezpečeny filtry pouze z 89,7%.
Jinými slovy, stát dokáže zkompletovat jen 1408321 kusů PIO s příslušným filtrem MOF!
Zmíním že „technologie výroby filtrů MOF-5 a MOF-6 je k dispozici a je možné v případě
potřeby zahájit masovou výrobu“ [*]
[*] KROUPA, Miroslav a Milan ŘÍHA. Ochrana obyvatelstva. 1. vyd. Praha: Armex, 2006, 100
s. ISBN 80-867-9533-0
Z těch 1408321 kusů PIO s MOF je možné vybavit brašnou pouhých 391736 kusů.

Závěr:
Ze 110% zabezpečení veškerého obyvatelstva PIO ještě v roce 1996 jsme klesli hodně
hluboko! A rok od roku to bude horší. Čísla hovoří jasně, proč je situace jaká je a v čí prospěch
se to změnilo, tak o tom už tento článek není.

Chci poděkovat všem kapacitám IOO Lázně Bohdaneč které bijí na poplach a
neustále tuto smutnou skutečnost zmiňují a snaží se ji změnit ve prospěch našich
dětí.
Se soudružským pozdravem, Jan Salava (člen 6. ZO Předlice, 29let)

Střelba do dělníků a demonstrantů za tzv. první republiky (1919-1922)
1. Ružomberok (2. února 1919) – Četníci stříleli do demonstrujících dělníků a devatenáct jich
zranili.
2. Bratislava (12. února 1919) – Při generální stávce dělnictva bylo zastřeleno sedm demonstrantů.
3. Rumanová (28. března 1920) – Četníci zastřelili dva zemědělské dělníky a několik jich zranili.
4. Hlohovec (18. srpna 1920) – Při mzdových demonstracích zastřelili četníci jednoho dělníka a
sedm jich těžce zranili.
5. Praha (10. prosince 1920) – V době prosincové generální stávky při demonstraci před
parlamentem zastřelili četníci dělníka Jana Luldu a více než demonstrantů těžce zranili.
6. Most (14. prosince 1920) – Při protestní demonstraci zastřelili četníci devět dělníků a 26 těžce
zranili.
7. Vráble (17. prosince 1920) – Při demonstraci byli zastřeleni tři stávkující a postřeleno jedno dítě.
Přes dvacet stávkujících bylo zraněno.
8. Krompachy (21. února 1921) – Při demonstraci žen na továrním dvoře železáren proti snížení
přídělu mouky a zhoršení její kvality byli zastřeleni čtyři dělníci a patnáct dalších těžce zraněno.
9. Ardenovo na Zakarpatské Ukrajině (2. července 1921) – Při exekuci byli zastřeleni dva rolníci
a jedenáct zraněno.
10. Topolčany (12. října 1921) – Při zatýkání zavraždili četníci jednoho dělníka. Měl být zatčen
proto, že jeho dcera sbírala zbytky řepy na sklizeném poli.
11. Hrušová na Zakarpatské Ukrajině (1. června 1922) – Četníci stříleli do stávkujících.
Devatenáct osob bylo zraněno.
12. Nové město nad Váhom (14. června 1922) – Při demonstraci proti nízkým mzdám zastřelili
četníci jednoho dělníka a osm demonstrantů zranili.
13. Košice (30. července 1922) – Při slavnosti uspořádané komunistickou stranou zranila policie
dvanáct dělníků.
14. Močenok (1. srpna 1922) – Při stávce zemědělských dělníků z panství biskupa Kmetka zabili
četníci jednoho dělníka a jednoho těžce zranili.

(pokračování příště)

Úkoly okresní organizace KSČM v Ústí nad Labem, únor 2020
1) Na úrovni OV KSČM:
• projednat výsledky hospodaření OV KSČM za rok 2019, včetně stanoviska
ORK.
• Projednat a schválit inventarizaci majetku OV KSČM k 31. 12. 2019
včetně stanoviska ORK.
• Projednat stanovené úkoly na I. pololetí roku 2020, zejména úkoly s
konáním krajské konference KSČM konané dne 15. 2. 2020
2) Na úrovni ZO KSČM a stranických skupin:
• projednat a zapracovat do plánů práce OV KSČM úkoly stanovené na
okresní konferenci KSČM.
• Seznámit se s výsledky hospodaření OV KSČM za rok 2019, seznámit se s
inventarizací majetku OV KSČM k 31. 12. 2019.
3) Na členských schůzích ZO KSČM a stranických skupin:
• dokončit projednávání závěrů okresní konference KSČM a zapracovat je
do plánů práce ZO KSČM a stranických skupin.
• Začít zabezpečovat úkoly k zajištění akcí KSČM v okrese na I. pololetí
roku 2020.
4) Ekonomické úkoly:
• Zahájení výběru členských příspěvků za I. a II. Q. Roku 2020, do vybrat a
odevzdat na OV KSČM sjezdový příspěvek ve výši 50,- Kč.
• Seznámit se s výsledky hospodaření OV KSČM za rok 2019.
5) Plán akcí na únor 2020:
• 3. února 2020 od 15,00 hodin porada předsedů ZO KSČM a vedoucích
stranických skupin
kancelář
předsedy OV KSČM
• 8. února 2020 od 10,00 hodin Pietní akce u Duchcovského viaduktu
Duchcov
• 13. února 2020 od 15,00 hodin zasedání VV OV KSČM kancelář
předsedy OV
• 13. února 2020 od 16,00 hodin zasedání P OV KSČM zasedačka OV
KSČM
• 15. února 2020 od 9,00 hodin krajská konference KSČM restaurace Domu
kultury
• 27. února 2020 od 15,00 hodin zasedání VV OV KSČM kancelář
předsedy OV

Na konec něco k pobavení
HOST VEJDE DO SUPER NOVĚ VYBAVENÉ HOSPODY, SEDNE NA BAR A VŠIMNE
SI, ŽE ZA BAREM JE ROBOT A TEN HO VÍTÁ: "DOBRÝ DEN, JSME MODERNÍ
RESTAURACE, VÍTÁM VÁS, JSEM ROBOT KAREL A BUDU VÁS OBSLUHOVAT
PROSÍM SDĚLTE VÝŠI VAŠEHO IQ." CHLAP SE ZAMYSLÍ A ŘEKNE, ŽE MÁ IQ 150.
ROBOT NALIJE WHISKY A ZAČNE BAVIT HOSTA ŘEČMI Z ASTRONOMIE,
MATEMATIKY, HISTORIE, ZEMĚPISU. CHLAPÍK PONĚKUD NEZVLÁDÁ DEBATU A
ROZHODNE SE NAVŠTÍVIT BAR PŘÍŠTÍ DEN.
DRUHÝ DEN ROBOTOVI SDĚLIL, ŽE MÁ IQ 100. ROBOT NALIJE WHISKY A
ZAČNE DEBATU O AUTECH, SEXU A CELEBRITÁCH.
"FAJN" ŘEKNE SI CHLAPÍK A PŘIJDE TŘETÍ DEN, A ROBOT ZA BAREM SE ZASE
PTÁ NA JEHO IQ A CHLAPÍK ODPOVÍ, ŽE MÁ IQ 50. ROBOT SE ZAMYSLÍ, NALIJE
VODKU A ZEPTÁ SE : "TAK CO, ZASE BUDEME VOLIT PIRÁTY?"

!!! Přejeme krásný únorový měsíc !!!

