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   Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov 

Rada MO Střekov 

 

Z Á P I S 

z 8. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16. 5. 2017 od 9,00 hodin 

v zasedací místnosti (II. patro) ÚMO Střekov 

 

Přítomni:   dle prezenční listiny 

 

Zapisovatelka:  Michaela Paseková Tůmová   

 

Ing. Eva Outlá, starostka, zahájila 8. jednání Rady MO Střekov v 9,08 hodin. 

 

 

Program jednání dle pozvánky: 

 

1. Smlouva o zajištění lodní dopravy. 

 

2. Výběrové řízení veřejné zakázky „Údržba zeleně ve správě města Ústí nad Labem – MO 

Střekov (2017-2021) - část 1 – 5“ 

 

3. Návrh na změnu usnesení č. 064/17/A z 5. jednání RMO Střekov, ze dne 18. 04. 2017 – 

ukončení nájemní smlouvy č. 1026/2015/NS, ze dne 14. 12. 2015. 

 

4. Záměr pronájmu nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem – části pozemku p. č. 1351/2, 

v k. ú. Sebuzín (35m²). 

 

5. Záměr pronájmu nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem – části pozemku p. č. 1351/2, 

v k. ú. Sebuzín (17 m²). 

 

6. Ukončení nájemní smlouvy č. 1027/98/NS uzavřené na pronájem nemovitosti v majetku města 

Ústí nad Labem -  pozemku p. č. 1917 v k. ú. Střekov – výpověď nájemce a záměr pachtu 

nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem – pozemku p. č. 1917 v k. ú. Střekov. 

 

7. Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na pronájem prostor sloužících k podnikání v 

objektu Truhlářova 1592/32, Ústí nad Labem. 

 

8. Uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání o celkové výměře 

76,36 m2 v objektu Žukovova 546/15, Ústí nad Labem. 

 

9. Přehled bytových jednotek a nájemníků k 1. 5. 2017 ve správě MO Střekov. 

 

Ing. Outlá, starostka doporučuje zařadit do programu jednání tyto body č.: 

10. Souhlas s umístěním Kulturního kontejneru „Box na nábřeží“ v rámci projektu oživení 

náplavky. 

 

11. Revitalizace objektu Kamenná 3 – revize dokumentace pro stavební povolení – zateplení 

objektu pro získání dotace z programu Zelená úsporám. 
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Hlasováno o doplněném a upraveném programu jednání. 

 

Přítomni 3 členové RMO Střekov:   
pro  (3) 

proti  (0)  

zdržel se  (0) 

 

Program jednání byl schválen. 

 

K bodu programu 1 

Smlouva o zajištění lodní dopravy  

Předkládá: Martina Čechová, VOPISH ÚMO Střekov a uvedla materiál. 

 

Diskuse: 

Ing. Outlá – přeprava bude fungovat trošku jinak, co se termínů týče. Ukončení je 30. 9. 2017. Bude se 

platit měsíčně? 

p. Čechová – stejně jako pan T., si podal žádost o zálohu 10 tis. Kč, a pak bude měsíčně dostávat 

příslušnou částku až do září. 

 

Návrh usnesení v předloženém znění: 

Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

Souhlasí  

s uzavřením „Smlouvy o zajištění lodní dopravy“ v úseku Církvice – Dolní Zálezly pro rok 2017 mezi 

Statutárním městem Ústí nad Labem, Městským obvodem Ústí nad Labem – Střekov a D. K., RČ xxx, 

xxx na částku 70.000,-Kč vč. DPH. 

 

Hlasováno o předloženém návrhu usnesení. 

 

Přítomni 3 členové RMO Střekov:   
pro  (3) 

proti  (0) 

zdržel se  (0) 

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

K bodu programu 2 

Výběrové řízení veřejné zakázky „Údržba zeleně ve správě města Ústí nad Labem – MO Střekov 

(2017-2021) - část 1 – 5“ 

Předkládá: Martina Čechová, VOPISH ÚMO Střekov a uvedla materiál. 

 

Diskuse: 

Ing. Prokop – bude se vést statistika, abychom věděli, jaká bude spotřeba v dané lokalitě. 

Mgr. Železný – dneska jsou váhy jednotlivých činností nastaveny v procentech, ale je to stanoveno na 

základě odhadu, kolik procent z celkového objemu fakturace nám každá z činností zabírá ve skutečnosti, 

to dnes nevíme. 

p. Čechová – začali jsme na tom už pracovat. Budeme měřit jednotlivé lokality, abychom věděli, kolik 

nám procentuálně dělá přímo ta seč, živé ploty, keře apod. 

Mgr. Železný – tohle si myslím už není úplně nutné. V tuto chvíli jste udělala maximum, váhy činností 

byly odborně odhadnuty, z toho teď vycházíme, ale stačí, když budeme mít vytvořenou tabulku na 

jednotlivé lokality, kde bude vidět, kolik dělá fakturace za prořezy, kácení, seče atd. Za čtyři roky budeme 

mít krásnou přehlednou tabulku.  
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p. Čechová – nicméně si myslím, že ten pasport je dobrý.  

Mgr. Železný – ono nám to stejně nedá tu největší vypovídající hodnotu. I když budeme vědět, že máme 

400 metrů keře a 600 metrů zeleně, stejně nebudeme vědět, jaký poměr sekání bude k údržbě keřů (jestli 

jednou prosekám keře a 4x posekám trávu, nebo jednou prosekám keře a 3x posekám trávu). A to zjistím 

z fakturace. Za cca 4 roky bychom se mohli dostat k nějakému průměru. My si třeba myslíme, že máme 

seče 30%, ale ono jich je ve skutečnosti 50%. Mluvím o tom proto, že v rámci letošního VŘ došlo 

k tomu, že uchazeč, který nabídl vyšší cenu za seč, se nakonec umístil před uchazečem, kterým nabídl 

nižší cenu za seč, a to díky výhodnějším cenám u ostatních činností. Proto by bylo dobré přesně vědět, 

kolik se  ta která činnost procentuálně fakturuje a podle toho stanovit její váhu v rámci vyhodnocení VŘ.  

p. Čechová  ještě pro informaci, letos máme na cyklostezce 6 sečí a na ostatních lokalitách 7 sečí. Na 

sídlištích se to navýší, peníze jsou. Vychází to na seč měsíčně, je to ideální. Uspokojíme občany (vzhled, 

alergie).  

Mgr. Železný – příští rok začneme sekat o měsíc dřív na všech lokalitách. Co se stane teď, když nám 

někdo dá námitku na tu smlouvu?  

p. Čechová – tam, kde to není pokryté, tam to sekáme svépomocí. To by se muselo řešit až pak. Paní 

primátorka řekla, že pokud nebudeme mít peníze, máme si požádat, že na zeleň budou peníze vždycky, 

takže ji beru za slovo.  

 

Návrh usnesení v předloženém znění: 

Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A) Bere na vědomí zprávy z jednání hodnotící komise konaného dne 24. 04. 2017 v rámci 

zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Výběrové řízení veřejné zakázky „Údržba 

zeleně ve správě města Ústí nad Labem – MO Střekov (2017-2021) - část 1 – 5“. 

 

B) Schvaluje dodavatele na plnění veřejné zakázky „Údržba zeleně ve správě města Ústí nad Labem, 

MO Střekov (2017-2021) - část 1 – 5“ 

- část VZ č. 1 – Údržba zeleně: Lokalita A společnost Spirea UL s.r.o., IČ 254496664, Mlýnská 

318, 403 31 Ústí nad Labem. 

- část VZ č. 2 – Údržba zeleně: Lokalita B společnost Spirea UL s.r.o., IČ 254496664, Mlýnská 

318, 403 31 Ústí nad Labem. 

- část VZ č. 3 – Údržba zeleně: Lokalita C společnost Onero s.r.o., IČ 28671454, Kosmonautů 

477/2, Ústí nad Labem. 

- část VZ č. 4 – Údržba zeleně: Cyklostezka společnost Spirea UL s.r.o., IČ 254496664, 

Mlýnská 318, 403 31 Ústí nad Labem. 

- část VZ č. 5 – Údržba zeleně: Kácení a prořezy stromů společnost AVE Ústí nad Labem s.r.o., 

IČ 61329002, Neštěmická 779/4, 400 21 Ústí nad Labem. 

 

C) Schvaluje  

- Rámcovou dohodu o poskytování služeb „Správa a údržba zeleně v MO Střekov (2017-2021) 

část VZ č. 1 – Údržba zeleně: Lokalita A “ mezi Statutárním městem Ústí nad Labem, 

Městským obvodem Ústí nad Labem – Střekov a společností Spirea UL s.r.o., IČ 254496664, 

Mlýnská 318, 403 31 Ústí nad Labem. 

- Rámcovou dohodu o poskytování služeb „Správa a údržba zeleně v MO Střekov (2017-2021) 

část VZ č. 2 – Údržba zeleně: Lokalita B “ mezi Statutárním městem Ústí nad Labem, 

Městským obvodem Ústí nad Labem – Střekov a společností Spirea UL s.r.o., IČ 254496664, 

Mlýnská 318, 403 31 Ústí nad Labem. 

- Rámcovou dohodu o poskytování služeb „Správa a údržba zeleně v MO Střekov (2017-2021) 

část VZ č. 3 – Údržba zeleně: Lokalita C “ mezi Statutárním městem Ústí nad Labem, 

Městským obvodem Ústí nad Labem – Střekov a společností Onero s.r.o., IČ 28671457, 

Kosmonautů 477/2, 400 01 Ústí nad Labem. 
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- Rámcovou dohodu o poskytování služeb „Správa a údržba zeleně v MO Střekov (2017-2021) 

část VZ č. 4 – Údržba zeleně: Cyklostezka “ mezi Statutárním městem Ústí nad Labem, 

Městským obvodem Ústí nad Labem – Střekov a společností Spirea UL s.r.o., IČ 254496664, 

Mlýnská 318, 403 31 Ústí nad Labem. 

- Rámcovou dohodu o poskytování služeb „Správa a údržba zeleně v MO Střekov (2017-2021) 

část VZ č. 5 – Kácení a prořezy stromů “ mezi Statutárním městem Ústí nad Labem, 

Městským obvodem Ústí nad Labem – Střekov a společností AVE Ústí nad Labem s.r.o., 

IČ 61329002, Neštěmická 779/4, 400 21 Ústí nad Labem. 

 

D) Ukládá  

starostce MO Střekov uzavření rámcových dohod na plnění veřejné zakázky „Údržba zeleně ve správě 

města Ústí nad Labem – MO Střekov (2017-2021) - část 1 – 5“ v termínu pět dní od obdržení 

rámcových dohod podepsaných druhou stranou. 

 

 

Hlasováno o předloženém návrhu usnesení. 

 

Přítomni 3 členové RMO Střekov:   
pro  (3) 

proti  (0) 

zdržel se  (0) 

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

K bodu programu 3 

Návrh na revokaci usnesení č. 064/17/A z 5. jednání RMO Střekov, ze dne 18. 04. 2017 – ukončení 

nájemní smlouvy č. 1026/2015/NS, ze dne 14. 12. 2015 

Předkládá: Bc. Zdenka Broumská, VOSOM ÚMO Střekov a uvedla materiál. 

 

Bez diskuse. 

 

Návrh usnesení v předloženém znění: 

Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

A/ Revokuje  

usnesení z 5. jednání Rady MO Střekov, konaného dne 18. 04. 2017, č. 064/17/A, takto:  

výpověď z nájemní smlouvy č. 1026/2015/NS, uzavřené dne 14. 12. 2015, na pronájem části pozemku p. 

č. 1351/3, o výměře 407 m2, v k. ú. Sebuzín, s nájemcem p. J. Z., se sjednanou šestiměsíční výpovědní 

lhůtou s tím, že předmětná nájemní smlouva bude ukončena ke dni 30. 09. 2017,  povinností nájemce 

vyklidit a protokolárně předat předmět pronájmu. 

 

B/ Ukládá 

vedoucí OSOM 
o usnesení RMO Střekov informovat FO ÚMO Střekov a p. J. Z. 

T: 31. 05. 2017 

         Z: Vedoucí OSOM 

Hlasováno o předloženém návrhu usnesení. 

 

Přítomni 3 členové RMO Střekov:   
pro  (3) 

proti  (0) 

zdržel se  (0) 
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Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

K bodu programu 4 

Záměr pronájmu nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem – části pozemku p. č. 1351/2, 

v k. ú. Sebuzín (35m²) 

Předkládá: Bc. Zdenka Broumská, VOSOM ÚMO Střekov a uvedla materiál. 

 

Diskuse: 

Mgr. Železný – předchozí zastupitelstvo nedospělo k žádnému závěru. 

Ing. Outlá – diskuse sice probíhala, ale bylo by dobré zvažovat, o jaké pozemky se jedná. Jestli jsou to 

málo atraktivní pozemky. 

Ing. Prokop – já mám pozemek u Labe také a starám se o něj. Pochopil jsem na ZMO, že bylo 

doporučeno staré smlouvy nevypovídat, ale nové neuzavírat.  

Mgr. Železný – to co říkáte vy, bych také doporučoval, ale byla tam ještě jedna možnost. Z předchozího 

ZMO vyplynulo, že bychom nájemce ve smlouvě měli upozornit, že bere na vědomí, že v souladu 

s rybářským právem, musí na „své“ místo pustit i jiného rybáře. 

Ing. Prokop – on si tam může dát i karavan nebo maringotku, ale to vadí Povodí Labe. Za další, i když je 

to na cyklostezce, může tam zajet autem z důvodu údržby pozemku. Lidé, co třeba jedou po cyklostezce, 

se pak chodí za ty karavany schovávat, odskočit si a nájemci pak nadávají, že tam mají bordel. To jsou ty 

problémy, které tam nastávají. Já nikomu nebráním rybařit na „svém“ místě, ale cyklisti tam dělají 

nepořádek. 

Bc. Broumská – pozemek je úzký, tam se žádný karavan ani nevejde. 

Ing. Outlá – v r. 2014, když nám byly předkládány tyto smlouvy, jsme tyto okolnosti neviděli. Není to 

jednoznačné. 

Mgr. Železný – historicky se tyto smlouvy uzavíraly.  

Ing. Outlá – už asi od roku 2007. Informace máme, víme, že se to dlouhodobě pronajímá. Smlouva by 

byla na jak dlouho? 

Bc. Broumská – na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců.  

Ing. Outlá – možná by bylo řešení uzavřít smlouvy třeba na rok.  

Mgr. Železný – to nám asi nic neřeší. Kdykoli se smlouva dá vypovědět. Hlavní výtka, která přišla, 

spočívala v tom, že lidé, kteří to mají pronajaté, brání vstupu jiným rybářům. Myslím si, že bychom tomu 

vyhověli, pokud bychom nájemce seznámili s touto skutečností s tím, že porušením této podmínky hrozí 

výpověď s jednoměsíční lhůtou. Ve smlouvě je uvedeno, že nájemce odpovídá za pořádek. Pokud 

bychom zjistili, že ne, tak můžeme smlouvu ukončit.  

Ing. Outlá – rybář má povinnost se o ten pozemek starat 3 metry na každou stranu.  

Ing. Prokop – rybářská strana má přísné nařízení, že musí kontrolovat pořádek. Nepořádek v tomto 

případě nehrozí.  

Mgr. Železný – je otázka, jestli se k nám dostane informace, že tam byl nějaký konflikt. 

Ing. Prokop – nedostane. Neřeší se to ani v rybářském svazu. 

Mgr. Železný – vzhledem k tomu, že ze ZMO nevzešlo nějaké stanovisko, tak se domnívám, že my tady 

nemůžeme otočit kormidlo a říct, že to neuděláme. Byl jsem spíše pro, aby se smlouvy zrušily. Ale 

protože ze ZMO to nevzešlo, tak se mi to rušit nechce.  

Ing. Outlá – do usnesení bych doplnila bod 7, že ve smlouvě by se mělo upozornit na respektování 

rybářského práva a umožnění vstupu všem rybářům na tento pozemek. A pronajala bych to na dobu 

určitou. 6 měsíční výpovědní lhůta musí zůstat? 

Mgr. Železný – je to nějaká výhoda dát to na dobu určitou? 

Ing. Outlá – necháváme si možnost smlouvy nechat ukončit uplynutím nájemní doby a nevypovídat je. 

Mgr. Železný – my ale můžeme smlouvy vypovědět kdykoli. Pokud se k tomu na ZMO vrátíme a 

přijmeme nějaké stanovisko ohledně dalšího postupu, tak můžeme smlouvy vypovědět. Pokud jim ta 

smlouva na dobu určitou skončí, přijdou znovu, budou opět žádat a opět se tu tím budeme zabývat. Tuto 

smlouvu lze ukončit bez uvedení důvodů.  

Ing. Outlá – to je pravda. 
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Ing. Prokop – lze do smlouvy doplnit, že porušení povinnosti omezit práva ostatních rybářů ukládá 

důvod k výpovědi s jednoměsíční lhůtou.  

Mgr. Železný – pokud se nájemce bude chovat v rozporu s rybářským právem a někdo si na něj přijde 

stěžovat, tak mu můžeme ukončit smlouvu. 

Ing. Prokop – teď se jedná o záměr, takže bychom to do smlouvy zapracovali potom. 

Ing. Outlá – takže smlouvu necháme na dobu neurčitou a do usnesení doplníme bod 7) respektovat 

rybářské právo a tento bod, o kterém jsme teď diskutovali, jako bod 8)? 

Mgr. Železný – jako bod 7 tedy respektovat rybářské právo. 

Ing. Prokop – takhle a omezení rybářského práva ostatních rybářů zakládá důvod k ukončení nájemní 

smlouvy. 

p. Barančík – jak budeme zjišťovat porušení rybářského práva? 

Ing. Prokop – když si někdo bude stěžovat. Zde jde hlavně v rámci prevence je na to upozornit. 

Mgr. Železný – poprosím paní Broumskou, aby až se smlouva bude podepisovat, abyste je na to 

upozornili. S tím komentářem, že tady byly stížnosti a podněty, a že se na to zaměřujeme a budeme to 

kontrolovat. Když by si někdo přišel stěžovat, tak to dodržíme. Smír u vody je nutné dodržet.  

 

Návrh usnesení v doplněném znění: 

Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

A/ schvaluje  

záměr pronájmu části pozemku p. č. 1351/2, o výměře 35 m2, druh pozemku - ostatní plocha, v k. ú. 

Sebuzín s podmínkou, že 

1) pronajatá plocha se nesmí nijak zastavět ani oplotit, 

2) budou dodržovány podmínky „Základní ochranné podmínky CHKO „ 

3) pronájem pozemku nesmí zamezit přístup k již zbudovaným molům pro kotvení lodí, 

4)         bude dodržováno dopravní značení na cyklostezce, 

5) nájemné bude sjednáno v min výši 4,--Kč/m2/rok, nejméně však 50,--Kč, 

6) nájem bude sjednán na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. 

7)  respektovat rybářské právo, omezení rybářského práva ostatních rybářů zakládá důvod k ukončení 

nájemní smlouvy. 

 

B/ Ukládá 

Vedoucí OSOM 

zabezpečit zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. 1351/2, o výměře 35 m2, druh pozemku - 

ostatní plocha, v k. ú. Sebuzín, s podmínkami uvedenými ve schvalovací části usnesení. 

 

T: 31. 05. 2017 

Z: Vedoucí OSOM 

 

Hlasováno o doplněném návrhu usnesení. 

 

Přítomni 3 členové RMO Střekov:   
pro  (3) 

proti  (0) 

zdržel se  (0) 

 

Upravený návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 
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K bodu programu 5  

Záměr pronájmu nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem – části pozemku p. č. 1351/2,  

v k. ú. Sebuzín (17 m²) 

Předkládá: Bc. Zdenka Broumská, VOSOM ÚMO Střekov a uvedla materiál. 

 

Bez diskuse. 

Návrh usnesení v doplněném znění: 

Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ schvaluje  

záměr pronájmu části pozemku p. č. 1351/2, o výměře 17 m2, druh pozemku - ostatní plocha, v k. ú. 

Sebuzín s podmínkou, že: 

1) pronajatá plocha se nesmí nijak zastavět ani oplotit, 

2) budou dodržovány podmínky „Základní ochranné podmínky CHKO„ 

3) pronájem pozemku nesmí zamezit přístup k již zbudovaným molům pro kotvení lodí, 

4)         bude dodržováno dopravní značení na cyklostezce, 

5) nájemné bude sjednáno v min výši 4,--Kč/m2/rok, nejméně však 50,--Kč, 

6) nájem bude sjednán na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, 

7)  respektovat rybářské právo, omezení rybářského práva ostatních rybářů zakládá důvod k ukončení 

nájemní smlouvy. 

 

B/ Ukládá 

Vedoucí OSOM 

zabezpečit zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. 1351/2, o výměře 17 m2, druh pozemku - 

ostatní plocha, v k. ú. Sebuzín, s podmínkami uvedenými ve schvalovací části usnesení. 

 

T: 31. 05. 2017 

Z: Vedoucí OSOM 

 

Hlasováno o doplněném návrhu usnesení. 

 

Přítomni 3 členové RMO Střekov:   
pro  (3) 

proti  (0) 

zdržel se  (0) 

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

K bodu programu 6  

Ukončení nájemní smlouvy č. 1027/98/NS uzavřené na pronájem nemovitosti v majetku města Ústí 

nad Labem -  pozemku p. č. 1917 v k. ú. Střekov – výpověď nájemce a záměr pachtu nemovitostí 

v majetku města Ústí nad Labem – pozemku p. č. 1917 v k. ú. Střekov 

Předkládá: Bc. Zdenka Broumská, VOSOM ÚMO Střekov a uvedla materiál. 

STAŽEN Z PROGRAMU 
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K bodu programu 7  

Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na pronájem prostor sloužících k podnikání v 

objektu Truhlářova 1592/32, Ústí nad Labem  

Předkládá: Bc. Zdenka Broumská, VOSOM ÚMO Střekov a uvedla materiál. 

STAŽEN Z PROGRAMU 

 

Diskuse: 

Ing. Outlá – v době kdy se připravoval tento materiál, došlo ke změně. Nejsou tam volné jen tyto 

prostory, ale i další. Po jednání, které proběhlo minulý týden, se měla ozvat PČR, ale zatím se neozvala. 

Bylo by tedy dobré počkat na jejich vyjádření a předložit tento materiál příště. Oni by si rádi tyto prostory 

pronajali za 5 267,- Kč. Měli bychom mít ještě srovnání, za kolik metrů a kolik platí teď. Vynaložilo se a 

stále se vynakládá dost finančních prostředků. Takže bych prozatím tento bod stáhla. 

Mgr. Železný – on tedy někdo odešel z těch prostorů? 

Ing. Outlá – ano, po bývalé kosmetice, byl v pronájmu Delibutus, vyráběli tam mastičky, ale asi 

potřebují větší prostor, nevím. Bylo by dobré, kdyby celé to podlaží využívala policie. Ing. Danyluk, 

ředitel územního odboru říkal, že není v jejich zájmu rozšiřovat prostory, nicméně náměstek ředitele 

krajského ředitelství pro ekonomiku, plukovník Ing. Šenkýř, nebyl stejného názoru, takže asi tam 

probíhají jednání. Ale bylo by dobré vyčkat na jejich konečné stanovisko. 

Ing. Prokop – součástí smlouvy o smlouvě budoucí nebude cena, kterou navrhli, protože částka za 

rekonstrukci není ještě konečná a je možné, že se konečná cena poté navýší. Chtěli jsme ještě, aby se 

vyjádřili k nějakým technickým věcem ohledně rekonstrukce (např. podlahy) k tomu volnému prostoru.  

Mgr. Železný – pokud tam není přesně stanovená cena, mělo by tam být uvedeno, jak a čím bude cena 

vypočtena a oni by s tím měli souhlasit. Pokud toto nebude stanoveno, bude to smlouva neurčitá.  

Ing. Prokop – dobře, jak tedy řekla paní starostka, stáhneme tento bod, necháme smlouvu upravit 

právníky, ale nebude vázána na konkrétní částku. 

Mgr. Železný  mělo by být určitě dáno, jakým způsobem bude cena vypočtena. Nebo tam může být 

stanovený maximální limit. Jsou tři zásadní věci smluv – co je předmětem, na jak dlouho je smlouva 

uzavírána a cena.  

Ing. Prokop – budeme muset požádat právníka, aby nám tam tu cenu naznačil výpočtem po dokončení 

stavby. 

Mgr. Železný – pokud nemáme přesnou cenu, musíme uvést způsob jejího výpočtu. 

Ing. Prokop – pokud tam dáme tuto nízkou částku, bude to pro nás závazné. 

Ing. Outlá – stahuji tento materiál. 

Mgr. Železný – technicky to vypadá jak? 

Ing. Outlá – pracuje se na tom, máme nového projektanta, probíhá jednání mezi PČR a úřadem, protože 

oni si musí říct, jak potřebují prostory upravit. 

Ing. Prokop – dokumentace je u policie i na stavebním úřadě. Jakmile se policie vyjádří k dispozičním 

návrhům, projektant je zapracuje a vznikne z toho podklad pro stavební řízení. Zadá se výběrové řízení. 

Mgr. Železný – jen jsem chtěl vědět, jestli už se to dalo do pohybu a jestli je policie už součástí řízení.  

Ing. Outlá – máme z jejich jednání zápis, že jim prostory vyhovují a že jsou si vědomi toho, že to bude 

ještě nějaký čas trvat, a že nehodlají prostory opouštět. 

Mgr. Železný – a ten nový prostor, to je kolik metrů? 

Bc. Broumská – cca 70m
2
. 

Mgr. Železný – bylo by dobré, kdyby to měli celé. Bylo by to jedno celé podlaží.  

 

K bodu programu 8  

Uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání o celkové výměře 76,36 m2 

v objektu Žukovova 546/15, Ústí nad Labem  

Předkládá: Bc. Zdenka Broumská, VOSOM ÚMO Střekov a uvedla materiál. 

 

Bez diskuse. 

http://www.policie.cz/clanek/namestek-reditele-krajskeho-reditelstvi-pro-ekonomiku.aspx
http://www.policie.cz/clanek/namestek-reditele-krajskeho-reditelstvi-pro-ekonomiku.aspx
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Návrh usnesení v předloženém znění: 

Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Schvaluje  

1. Uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor určených k podnikání v objektu Žukovova 

546/15, Ústí nad Labem, o celkové výměře 76,36 m
2
, 

 

Účel nájmu: montáže a opravy plynových spotřebičů 

Nájemné: 350,00 Kč/m2/rok, minimální roční nájemné 26.726,00 Kč 

Nájemce: Petr Böhm, Plynoservis 

IČ 134 71 601 

Sídlo:  Ježkova 14, 400 11 Ústí nad Labem  

 

     2. částku ve výši 8.682,-Kč, jako bezdůvodné obohacení, které vzniklo p. Böhmovi bezesmluvním 

užíváním prostor určených k podnikání v objektu Žukovova 546/15, Ústí nad Labem, o celkové výměře 

76,36m², za období od 01. 04. 2017 do 31. 05. 2017. 

 

B/ Ukládá 

vedoucí OSOM 

1. Informovat o usnesení Rady MO Střekov žadatele o nájem prostor, 

 

                     T: 31. 05. 2017 

                     Z: Vedoucí OSOM 

 

2. Zabezpečit uzavření smlouvy o nájmu prostor v objektu na adrese Žukovova 546/15 Ústí nad Labem, 

dle schvalovací části tohoto usnesení. 

                      T: 31. 05. 2017 

                      Z: Vedoucí OSOM 

 

 

Hlasováno o předloženém návrhu usnesení. 

 

Přítomni 3 členové RMO Střekov:   
pro  (3) 

proti  (0) 

zdržel se  (0) 

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

K bodu programu 9  

Přehled bytových jednotek a nájemníků k 1. 5. 2017 ve správě MO Střekov  

Předkládá: Bc. Zdenka Broumská, VOSOM ÚMO Střekov a uvedla materiál. 

 

Diskuse: 

Ing. Outlá – v tabulce přibyly informace, za kolik byty pronajímáme. Myslela jsem si, že pronajímáme 

za 50 Kč/m
2
. Ale jsou tam velké rozdíly. Je tady i nájem za 18 Kč/m

2
. Nevím, v jakém stavu byty jsou, 

nebo to opravdu odpovídá ceně nájemného? Pokud máme udržovat bytový fond, jsou to nájmy opravdu 

nízké. 

Bc. Broumská – jedná se o ty byty, u kterých bylo usměrňované nájemné, takže je potřeba to nájemné 

upravit. Jsou to byty na dobu neurčitou, proto tam nikdo nedělal úpravu už dlouhé roky. Když byla 



Zápis 8. RMO Střekov 

 

 
 

10 

smlouva ukončena, a nastěhoval se nový nájemník, tak bylo nájemné navýšeno. Teď budeme konzultovat 

s právníkem, jakým způsobem to budeme řešit.  

Mgr. Železný – dnes regulace nájemného není žádná, ale tak velký skok nemůžeme udělat. Existují ale 

přesně dané kroky, a během snad čtyř let se můžeme na tu částku dostat. Měli bychom se dostat alespoň 

na 50 Kč/m
2
.  

Ing. Outlá – jde o to, jestli chceme zůstat na částce 50 Kč/m
2
. Ostatní obvody pronajímají dráž. Do bytů 

zpětně investujeme, vyměňují se nové zařizovací předměty a byty by si na sebe měly vydělat. 

Mgr. Železný – pokud si ale řekneme, že byty chceme používat jako byty sociální, tak je to druh veřejné 

služby.  

Ing. Outlá  máte, paní Broumská, představu, jak byty vypadají? Odpovídají výši nájmu? 

Bc. Broumská – jsou to byty udržované, je to takový standard. Je to stará bytová zástavba. Pokud 

nájemník skončí, byt se zase trošku vylepší, vymění se třeba linolea. 

Ing. Outlá – jsou tu tři byty v suterénu pokryté plísní. Můžeme s tím něco dělat? 

Bc. Broumská – je tam vlhko. Nedokážu odhadnout, jaká by byla investice, aby se to dalo upravit. 

Mgr. Železný – poprosil bych, zda bychom se tam mohli jít podívat. V některých případech stačí málo a 

byty můžou fungovat dál. Dostal jsem pár tipů a mám vlastní zkušenost, tak bych se tam rád podíval.  

Ing. Outlá – to určitě můžeme, není problém. 

Ing. Prokop – hlavní důvod předložení tohoto materiálu byl ten, že jsem dostal za úkol doplnit tabulku 

bytových prostor a připravit výpovědi všem organizacím. My bychom tuto tabulku předložili právníkovi, 

aby nám připravil výpovědi organizacím a srovnání nájemného.  

Mgr. Železný – domluvíme se na těch 56 Kč/m
2
? 

Ing. Outlá – vzhledem k tomu, že je potřeba bytový fond udržovat, doporučuji 57 Kč/m
2
, jako sociální 

nájemné.  

Ing. Železný  srovnáme tedy nájemné na 57 Kč/m
2
, a co se týče postupu vůči těm institucím, nerad bych 

jim rovnou posílal výpověď, ale nejdříve bych jim poslal dopis, o co se jedná, dát jim tam informaci o tří 

měsíční výpovědní lhůtě. Pokud by s tím měli nějaký zásadní problém, pokusili bychom se domluvit, a 

pokud by se neozvali, během června bych jim ty výpovědi poslal.  

Ing. Outlá – pokud by se našlo řešení pro ty suterénní byty, byly by to další byty pro zájemce. 

Mgr. Železný – jistě, uspokojilo by to větší počet zájemců a také nájemné se nepoužívá pouze na údržbu 

bytů, ale na údržbu celého domu. Měli bychom více peněz na správu domů. 

Ing. Outlá – ty byty jsou nevyužívané jak dlouho? 

Ing. Prokop – od povodní. 

Ing. Outlá – takže 15 let? A od té doby se s tím nic neděje. 

 

K bodu programu 10  

Souhlas s umístěním Kulturního kontejneru „Box na nábřeží“ v rámci projektu oživení náplavky 

Předkládá: Mgr. Hana Štrymplová, VSO ÚMO Střekov 

 

Diskuse: 

Mgr. Železný – ve smlouvě je uvedeno, že účelem nájmu je občerstvení, tím pádem to padá do 

restauračního zařízení. Je to režim zahrádky a předzahrádky, takže nemusí žádat vůbec. Mají to povolené, 

dostanou povolení na provozování občerstvení, takže alkoholové vyhlášky se to vůbec netýká. 

Zodpovídají za pořádek, mají sociální zařízení.  

Mgr. Štrymplová – jsme domluvení, že jim tam přistavíme ještě nějaké koše. 

p. Barančík – tam byl problém s toaletami. 

Mgr. Štrymplová – mají TOI-TOIKY.  

Mgr. Železný – hygiena k tomu dává souhlas? 

Mgr. Štrymplová – to se nás netýká. Měli v tom boxu i chemický záchod.  

Mgr. Železný – pokud nám budou opilci znečišťovat okolí, může dojít k tomu, že jim to příští rok nebude 

povoleno, pokud to přesáhne nějakou mez.  

Mgr. Štrymplová – doplnila bych ještě do usnesení, že si musí zařídit ty hygienické podmínky.  
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p. Barančík – myslím si, že tohle ošetřené mají. Hygiena jim dá nějakou podmínku, na tolik lidí tolik 

záchodů, ale tím to pro ně končí. 

Mgr. Štrymplová – oni se snaží, uklízí to. Ale dělají jim tam nepořádek ostatní. Ne uživatelé boxu. Já 

jsem pro jim to povolit, ale budeme je muset sledovat. Provoz mají hlavně přes víkend. 

Mgr. Železný – řekl bych to úplně jinak, bavíme se o tom už nějakou dobu a chtělo by to hlavně pojmout 

celé území komplexně, vymyslet řešení území včetně standardního občerstvení, protože tohle je jenom 

provizorium. Pak tyto problémy zmizí. Dokud jsme v podstatě na louce a chceme tam mít aspoň něco, 

můžeme být rádi, že tam něco je.  

Mgr. Štrymplová – to je pravda, protože jediné občerstvení je teď Labská bašta. Nejsou tam ani toalety.  

Ing. Outlá – to nejspíš znovu otevře problém veřejných toalet. 

 

(V souvislosti s kulturním boxem otevřel Mgr. Železný téma obnovení veřejných toalet a proběhla krátká 

diskuse mezi radními na toto téma. Odbor správy obecního majetku prověří, jaké jsou možnosti 

znovuobnovení veřejných toalet a podá informace na RMO). 

 

Ing. Outlá  budeme chtít doplnit usnesení o to hygienické zázemí? 

Mgr. Štrymplová  ano, jen musíme vymyslet správnou formulaci  je povinen dodržovat hygienické 

podmínky? Jde nám hlavně o to, aby nám nemočili okolo.  

p. Barančík – tohle už by jim měli napsat na hygienické stanici. 

Ing. Outlá – pokud tam ten box bude, tak stejně močit okolo budou, my s tím asi stejně nic neuděláme.  

Mgr. Železný – a proč je tam citovaná alkoholová vyhláška? 

Mgr. Štrymplová – protože jsme si mysleli, že si budou muset žádat o výjimku. Vyndáme ji. 

(diskuse ohledně úpravy usnesení). 

Mgr. Železný  oni si žádají zvlášť pak na různé akce? 

Mgr. Štrymplová – nežádají, mají to povolené v rámci projektu.   

p. Barančík – mají tam teď dvě tři budky WC na celé léto, a to je nedostatečné, pokud tam mají akci 

třeba o 200 návštěvnících. 

 

Návrh usnesení v upraveném znění: 

Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

A/  Souhlasí  

S umístěním dočasné stavby (kulturní kontejner) Box na nábřeží na p. p. č. 2960/1 k. ú. Ústí nad Labem 

Střekov o výměře 30 m
2 

vodní plocha za dodržení podmínek: provozovatel si zajistí likvidaci odpadů 

vzniklého v průběhu provozu a pořádaných akcí, provozovatel zajistí řádnou nájemní smlouvu na daný 

účel i dobu umístění dočasné stavby. Provozovatel zodpovídá za dodržování hygienických podmínek a za 

udržování pořádku v bezprostředním okolí. 

 

Hlasováno o předloženém návrhu usnesení. 

 

Přítomni 3 členové RMO Střekov:   
pro  (3) 

proti  (0) 

zdržel se  (0) 

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 
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K bodu programu 11 

Revitalizace objektu Kamenná 3 – revize dokumentace pro stavební povolení – zateplení objektu 

pro získání dotace z programu Zelená úsporám  

Předkládá: Bc. Zdenka Broumská, VOSOM ÚMO Střekov a uvedla materiál. 

 

Diskuse: 

Ing. Outlá – projekt, který je zde zmiňován, byl dělán pro využití policií. Policie sídlí v objektu 

Truhlářova, kde jsou spokojení, vyjádřili se, že nehodlají prostory opouštět. Projekt se musí aktualizovat, 

aby mohl být použit pro tento záměr.  

Mgr. Železný – aktualizaci bude provádět kdo? 

Ing. Outlá – bude výběrové řízení. Musíme vyhovět podmínkám veřejných zakázek. 

Mgr. Železný – nezasáhneme do autorských práv? 

Ing. Outlá – pan Žežulka nemá problém s tím, že by to realizoval někdo jiný. 

Mgr. Železný – nedokážu si úplně konkrétně představit, co by to mělo být, aby to sloužilo jako veřejný 

sektor, co přesně si pod tím pojmem představujeme?  

Ing. Outlá – nemělo by například sloužit jako sklad. 

Mgr. Železný – prostě něco, co bude sloužit veřejnosti. 

 

Návrh usnesení v upraveném znění: 

Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Souhlasí 

s objednáním aktualizace projektové dokumentace vypracované firmou Ctibor Žežulka - Zefraprojekt 

s ohledem na nové podmínky dotačního programu Zelená úsporám a s ohledem na nové využití objektu. 

 

B/ Ukládá 

Vedoucí OSOM 

1. vypracovat zadání pro poptávku zpracovatele aktualizace projektové dokumentace 

 

T: 31. 05. 2017 

Z: Vedoucí OSOM 

 

Hlasováno o předloženém návrhu usnesení. 

 

Přítomni 3 členové RMO Střekov:   
pro  (3) 

proti  (0) 

zdržel se  (0) 

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

Různé: 
 

Bc. Broumská – dostali jsme opakovanou žádost od společníků vlastníků bytového domu o koupi 

pozemku kolem bytového domu. Už to bylo řešeno na ZMO, je to v ul. Nová. Je to ta stejná žádost. ZMO 

zamítlo žádost s tím, že schválilo záměr pronájmu. Oni to do pronájmu nechtějí, nechtějí za pozemek 

platit. Opět žádají o prodej. Zda to dát znovu projednat na ZMO, nebo s nimi vstoupit v jednání, zda by 

měli zájem o pronájem třeba za symbolickou cenu. 

Ing. Outlá – navrhuji určitě vstoupit v jednání. 
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Mgr. Železný – mělo by se jim to prodat. Je to pás zeleně bezprostředně v okolí domu. Lidi mají 

tendence se o to starat, což je dobře, zvelebuje to prostor. Budou raději pečovat o svůj pozemek, než o 

pozemek pronajatý. Oplotit si to stejně nesmí.  

Ing. Prokop – dneska tam je starší generace, která dožívá, nastoupí nová, mladá, ti se o to nebudou chtít 

starat a ze zámkové dlažby se stane parkoviště.  

Mgr. Železný – to by museli mít povolení.  

Ing. Outlá – oni se pak dohadují, kdo se o to bude starat.  

Bc. Broumská – vlastníci se mění.  

Mgr. Železný – my se o to staráme? Nestaráme. Tyto plochy nikde neudržujeme.  

Ing. Outlá – je to prostor, který se udržuje v rámci údržby zeleně. 

Ing. Prokop – paní Broumská to vzala na jednání RMO proto, aby se rozhodlo, zda to předložit znovu na 

ZMO, nebo s nimi začít jednat. 

Ing. Outlá – určitě s nimi začít jednat. 

Bc. Broumská – pak tu mám ještě jednu podobnou žádost. Na nábřeží za Krajským soudem, na části těch 

pozemků stojí budova, ostatní jsou jako zpevněná plocha, chtěli by je odkoupit. Na loňském jednání 

ZMO tuto žádost neschválilo, trvalo na pronájmu, mají to pronajaté, ale žádost o odkup podali znovu. 

Dnes nabízí kupní cenu 1,3 násobku odhadu tržní ceny. Máme to předložit znovu na ZMO k prodeji? 

Ing. Outlá – o kolik pozemků se jedná? 

Bc. Broumská  770 m
2
 je jeden velký a pak pár menších. Připravíme tedy materiál do příštího ZMO 

jako záměr prodeje. 

 

Mgr. Železný – byl jsem v Krnově na průzkumu, jakým způsobem řešili problém se začleněním 

romských žáků do běžného vzdělávacího procesu. Byl jsem se podívat na škole, kde z počtu nula měli 

během jednoho roku 40 romských žáků. Vyvolalo to obrovské komplikace ve výuce. Řešení našli a 

spočívalo to v tom, že začali pracovat s  dětmi i s rodiči. Uprostřed této vyloučené lokality dostali byt, ze 

kterého vybudovali doučovací klub a tam se děti vzdělávají a učí se tam. Během osmi let se jim podařilo 

dostáhnout toho, že problémy mezi českými a romskými dětmi ustaly, zminimalizovaly se problémy 

kázeňské i studijní. Vytipovali jsme prostor v ulici Purkyňova, který patří společnosti CPI. Byli jsme se 

tam podívat, CPI je ochotno nám tento prostor poskytnout a chtěli bychom to vybudovat. Půjdeme na 

návštěvu i do školy, protože bez spolupráce se školou by efekt byl výrazně menší. Mělo by se to 

financovat z různých projektů. Důležitá věc je, čí by byl zaměstnanec, který by tam vyučoval. Pokud by 

se na tom škola nechtěla podílet, mohl by to být zaměstnanec úřadu (na dobu určitou, po dobu trvání 

projektu). Měli bychom to zaštítit, říct, že to chceme. Dalo by se pomoci i součinností našeho správního 

odboru a sociálních pracovnic. Měla by to zaštítit Charita, udělat projekt, včetně navržení možností 

financování, a zajistit jeho administraci. Je potřeba do toho zatáhnout děti a hlavně rodiče. My bychom 

nabízeli součinnost. Ten člověk by tam byl na plný úvazek. Mají rozsah od předškoláků až po maturanty.  

Mgr. Štrymplová – kolik může mít takový pedagog dětí? 

Mgr. Železný  to není nijak stanoveno, optimální počet musí navrhnout ten, kdo bude dělat ten projekt. 

Cílová skupina bude cca 40 dětí, ale budou se střídat. Péče je tam velice adresná, nejvíce se jim osvědčila 

spolupráce se školou. Pokud ráno učitelka zjistí, že někdo neumí to a to, předá to do toho klubu a v klubu 

se mu pak bude cíleně věnovat. Toto je nejjednodušší a nejefektivnější forma vzdělávání. Děti se toho 

většinou chytnou a začnou se učit, hlavně ty malé. Ale i u starších dětí je to přínosem, oni tam pak budou 

posílat svoje vlastní děti. Chtěl jsem hlavně informovat o tom, že budeme pracovat na tom, aby se to 

rozjelo, a na úřad se s tím vrátím, až bude nějaká finální verze projektu. 

Mgr. Štrymplová – možná by se na to daly využít i studentky střední pedagogické školy? Měly by to 

v rámci praxe. 

Mgr. Železný – každý nápad je dobrý a dá se od něj odrazit. Financování by se nejspíš mělo zajistit 

z různých projektů. Během toho projektu v Krnově se stalo jedno, že jednou vhodný titul nebyl vypsán a 

město se k tomu postavilo kladně a zaplatilo to.  

Ing. Outlá – problém není ale jen v ulici Karla IV., ale i na Kamenném vrchu. 

Mgr. Železný – zatím nejsme asi schopni to rozjet na dvou místech najednou, ale postupem času by to 

určitě bylo možné přesunout i na jiné lokality. 
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Ing. Outlá – to je jedna možnost a druhá najít jiné vhodné místo.  

Mgr. Železný  lidé to musí mít přímo u sebe, jinak tam chodit nebudou. Purkyňovka je lokalita, kde je 

určitý počet sociálně slabších, takže by to bylo tak tak. Pan ředitel na Kamenném vrchu říkal, že to tak 

dramatické zatím není. Není to primárně určeno pro romy, ale obecně pro sociálně slabé. Je to zaměřeno 

na sociálně slabé děti a rodiny a má jim to umožnit začlenit se do vzdělávacího procesu.  

 

Ing. Outlá – objekt Žukovova, zasedací místnost – sazebník. Usnesení města z roku 2011, kde rada 

schválila využívání zasedací místnosti Žukovova za 300,- dle uvedených podmínek. 300,- je sazba na celý 

den. Stává se nám to, že Čihoherní studio si chce prostory pronajmout. My, když budeme chtít uspořádat 

ples, tak si pronajmeme prostory od Činoherního studia za 30 tis. Kč na jeden den. Jsem pro, stanovit a 

spočítat skutečné náklady.  

p. Barančík  částka, co padla za pronájem je konečná? Myslím ten ples. 

Ing. Outlá – ano, je to tak. Byla to částka schválená na ples, který se neodhlasoval.  

Mgr. Železný – myslíš, že je to víc, ty skutečné náklady? 

Ing. Outlá – když tam bude jeden člověk, tak asi ne, ale budou tam celý měsíc. Minimálně toaleta třeba.  

Mgr. Štrymplová – jim budou opravovat střechu, otočí se tam denně 15 – 20 lidí. Náklady tam budou. 

Až od letoška máme měřiče. 

Mgr. Železný – tak jim to vypočítáme.  

Mgr. Štrymplová – to by bylo dost složité. Jeden den to budou muset vrátit kvůli ZMO...  Ale bylo by to 

komplikované to počítat po dnech. Zapůjčování nebude veřejné. 

Mgr. Železný – prakticky se to dá spočítat každý den, jsou to dva budíky. Dal bych 300,- Kč/den plus 

náklady. Elektřina a voda přes léto.  

Ing. Outlá – udělala by se nájemní smlouva s tím, že zaplatí zálohu a skutečné náklady budou 

vyúčtovány zpětně.  

Ing. Prokop – musí to být maximálně do 30 dnů, jinak bychom museli zveřejnit záměr.  

Ing. Outlá – určitě to není v pořádku tyhle kalkulace. Když jsem nastoupila do úřadu, jedna z prvních 

věcí, co jsem řešila, byla výpůjčka tohoto prostoru a byla jsem udivená. Mělo by se to narovnat.  

Mgr. Štrymplová – navrhovala bych také 300,- Kč plus skutečné náklady.  

Ing. Prokop – předpokládám, že Činoherní studio je příspěvková organizace, zřizovalo ji město. 

Nemůžeme mezi sebou vybírat nájemné, pouze provozní náklady.  

Ing. Outlá – sice jsme obvod, ale zřizovatel je město. Je to zvláštní vztah. Měli bychom se zeptat 

právníka. 

Ing. Prokop – takže do příští RMO nechám zpracovat ceník 300,- Kč/den plus spotřeba energií. 

Ing. Outlá – teď se bavíme o tom, že bychom neměli vybírat nájemné.  

Ing. Prokop – 300,- Kč/beru jako provozní náklady (úklid…) a energie (voda, elektřina). 

Ing. Outlá – u té vody to také nebude tak jednoduché. Jsou tam nějaké úniky apod. 

Mgr. Železný – ohledně OV. Už bych do toho nechtěl moc sahat, už to odpovídá tomu, co jsme se bavili. 

(Mgr. Železný a Ing. Prokop probrali ještě pár detailů ohledně směrnice) 

Mgr. Železný – necháme pana doktora, ať se k tomu vyjádří.  

Ing. Prokop – verzi, kterou jste mi poslal, můžu tedy odeslat právníkům? 

Mgr. Železný – ano, takhle to nechte. Ještě bych s nimi promluvil, aby to zkontrolovali pouze po právní 

stránce.  

Ing. Outlá – poslední ZMO – bylo uloženo vedení úřadu jednat ohledně zápachu.  Měl se řešit workshop. 

Chci se zeptat – pro zastupitele – pokud veřejné zasedání, tak kde, a nebo exkurzi? 

Mgr. Železný – oboje. Exkurzi bych udělal předtím. Samostatně můžeme udělat prohlídku, a co se týče 

zasedání, je otázka, jestli je nutné to dělat formou ZMO. V jednom dni to může být prohlídka a pak se 

můžeme přesunout. Pokud by to bylo uzavřené, tak na poště v zasedací místnosti, a pokud by to bylo 

otevřené, tak někde v aule.  

Ing. Outlá – máme možnost školy – Obchodní akademie. 

Ing. Prokop – s místostarostou jsme byli na návštěvě Oleochemu. Pokud někdo volá kvůli zápachu, 

Oleochem přeposílá podněty Glencoru a snaží se najít zdroj zápachu. Budou pravidelně dělat 

vyhodnocení a budou nám to pravidelně posílat. Paní M., zástupkyně Glencoru, řekla, že nechce dělat 
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prezentaci na ZMO nebo někde venku. Pozvala by zastupitele k nim. Měli bychom je prvně požádat, zda 

by to vůbec chtěli provést. 

Ing. Outlá – oni to i nabízeli, bavili jsme se o tom. Bylo by to tedy pouze pro zastupitele.  

Mgr. Železný – já jsem se domníval, že by se to dalo udělat i na zasedačce pro zastupitele. Pokud dodrží, 

co teď prohlašují, tak by to do budoucna mělo být lepší a lepší. Studie firmy Odour identifikovala 

problémy a oni se snaží je vyřešit. Investice dělají, starají se o ten závod. Zápach by se měl postupem 

času minimalizovat. Další problém může být technická porucha a počasí. Jde o to, abychom měli zpětnou 

vazbu. Ta dneska nefunguje.  

Ing. Outlá – to je to, co se kritizuje. Odsud se zpráva pošle STZ development. Oni to bez nějakého 

vysvětlení přepošlou Glencoru. A oni nevědí, co s tím mají dělat.  

Mgr. Železný – minulý týden jsem tam volal, a oni mi řekli, že je to nezajímá, že jim to nemají jak 

předat.  

Ing. Prokop – mě tvrdili, že to přeposílají.  

Ing. Outlá – to ano, jim přijde informace, se kterou ale neví, co mají dělat.  

Ing. Prokop – až bude jednání, tak bychom jim to měli přednést.  

Mgr. Železný – měli bychom přijít s nějakou představou, jak to změnit, vyřešit.  

Ing. Outlá – myslím si, že by bylo lepší posílat od nás informaci o zápachu na obě linky.  

Ing. Prokop – je domluveno s právníkem, že každý lichý čtvrtek budou konzultační dny. Bylo by vhodné 

se domluvit na čase, kdy by vám to vyhovovalo.  

Ing. Outlá – pan doktor navrhoval ve tři, já bych byla pro dřívější čas, protože ve čtvrtek bývají ZMO. 

Abychom něco stihli probrat.  

Mgr. Železný – v případě, že by měl být k dispozici úředníkům, měli by jezdit dříve. A on bude jezdit i 

na ZMO? 

Ing. Outlá – ano, je to tak dohodnuté. 

Mgr. Železný – primárně by měl být právník k dispozici hlavně úředníkům. 

Ing. Outlá – to máme také vyřešené. Teď je nutné vyřešit otázku času kvůli konzultacím ohledně 

materiálů.  

 

 

 

 

 

Ing. Outlá, starostka ukončila 8. jednání RMO Střekov v 11,37 hodin. 

9. jednání RMO Střekov se bude konat dne 30. 5. 2017 v 9,00 hodin.  
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