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Z Á P I S 

 
z 16. zasedání Zastupitelstva MO Střekov, 

které se konalo dne 22. 11. 2016 od 16:00 hodin  

v zasedací místnosti domu Žukovova 15, Ústí nad Labem 

 

 

K bodu programu 1 

Zahájení 

 

Viktor Malinkovič, místostarosta, přivítal všechny přítomné a v 16.00 hodin zahájil 16. jednání 

Zastupitelstva MO Střekov.  

 

Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a oznámení o jeho konání bylo zveřejněno na úřední 

desce a ve vývěskách ÚMO, umístěných v našem obvodě.  

 

Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů Zastupitelstva MO Střekov, a proto je 

dnešní jednání usnášeníschopné ve všech bodech jednání. 

 

Přítomni:  dle prezenční listiny, 12 členů ZMO 

 

Omluveni:  Jan Kolman, Miroslava Lazarová, Ing. Stanislav Dunaj  

 

Zapisovatelka: Michaela Paseková Tůmová 

 

Skrutátorka:  Bc. Dana Mašková, Martina Čechová 

 

Pracovníci úřadu: Mgr. Hana Štrymplová – vedoucí správního oddělení 

   Bc. Jitka Chmelová – vedoucí finančního oddělení 

Martina Čechová – vedoucí odboru péče o vzhled obce, investic a silničního 

hospodářství 

Bc. Dana Mašková – vedoucí odboru správy obecního majetku 

 

Použité zkratky: KÚÚK – Krajský úřad Ústeckého kraje 

   MmÚL – Magistrát města Ústí nad Labem 

   MŽP – Ministerstvo životního prostředí 

   VŘ – výběrové řízení 

 

 

Viktor Malinkovič vyzval přítomné občany, kteří se budou přihlašovat do diskuse, aby nahlas a 

zřetelně uvedli své jméno do zápisu. 

 

Ověřovatelé minulého zápisu byli Mgr. Eva Železná, Ing. Miroslav Štráchal  

Byl zápis řádně ověřen? Ověřovatelé souhlasí. 

 

Ověřovateli dnešního zápisu jsou Ing. arch. Jiří Němeček, MUDr. Jiří Laštůvka 

Oba zastupitelé souhlasí. 
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K bodu programu 2 

Program jednání. 

 

p. Malinkovič  program jednání máte na stole: 

 

1. Zahájení. 

2. Schválení programu jednání  

2.1. Volba návrhové komise 

2.2. Volba volební komise 

3. Organizační záležitosti 

3.1. Aktuální stav ÚMO Ústí nad Labem – Střekov a návrh na jeho řešení 

3.2. Návrh na odvolání Viktora Malinkoviče z funkce místostarosty MO Střekov – 

DOPLNĚNÝ BOD 

3.3. Volba starosty – DOPLNĚNÝ BOD 

3.4. Volba zastupitele pověřeného výkonem pravomoci starosty dle § 103 zák. č. 128/2000 Sb. 

– DOPLNĚNÝ BOD 

4. Různé + Záležitosti k rozhodnutí zastupitelstva, které jinak náležejí do pravomoci Rady 

MO Střekov (viz ust. § 100 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích) – předkládají příslušní 

vedoucí odborů (příslušní úředníci) Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov 

4.1. Ozelenění vnitrosídlištní plochy 

4.2. Kulturní aktivity – II. pololetí 2016 

4.3. Přijetí daru - speciální nákladní automobil – cisternová stříkačka KAROSA, CAS K25 L 

101 pro JSDH Střekov – STAŽEN Z PROGRAMU  

4.4. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MO Střekov na rok 2016 – dovybavení výstroje 

členů jednotek SDH  

4.5. Revokace usnesení materiálu č. 4.1. Ozelenění vnitrosídlištní plochy – DOPLNĚNÝ BOD 

5. Dotazy členů zastupitelstva a občanů 

6. Závěr. 

 

Materiály připravované na stůl: 
 

4.1. Ozelenění vnitrosídlištní plochy 

4.2. Kulturní aktivity – II. pololetí 2016 

4.3. Přijetí daru - speciální nákladní automobil – cisternová stříkačka KAROSA, CAS K25 L 

101 pro JSDH Střekov  

4.4. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MO Střekov na rok 2016 – dovybavení výstroje 

 

 

Mgr. Železný – má připomínku k jednotlivému pořadí bodů. 

p. Malinkovič – také chce upravit pořadí bodů. Nechtěl by, aby se stalo to, že pokud se bude jednat 

o aktuální situaci na Střekově, aby pak nezbyl čas na ostatní body. Rád by tedy předřadil body  4.1., 

4.2., 4.3. a 4.4. na začátek jednání a poté projednal bod č. 3.1.  

Ing. Němeček – zastupitelé dostali emailem na stůl pouze materiál 4.1. Ozelenění vnitrosídlištní 

plochy a ostatní 3 materiály na stůl až na místě a sám za sebe upozorňuje, že materiály neviděl a není 

na ně připraven. 

p. Malinkovič – velmi se všem omlouvá, materiály vyvstaly na poslední chvíli. Zejména body 

týkající se hasičů se dávaly dohromady na poslední chvíli. Nebyl tedy čas je předložit dříve. Pokud 

ovšem zastupitelé nesouhlasí s projednáváním dnes, nenastane prodlení, pokud by se tyto materiály 

posunuly na další jednání 13. 12. 2016. O záležitosti kulturních aktivit se jednalo již na minulém 

zastupitelstvu a shodilo se to ze stolu, protože žádost nebyla dobře zpracována. 
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Mgr. Železný – děkuje za návrh, protože to bylo to, co chtěl sám navrhnout. Nebyl by tedy problém 

přesunout body 4.3. a 4.4. na další jednání? Pokud ano, přimlouvá se za předřazení bodů 4.1. a 4.2. 

na začátek jednání. 

Ing. Nechybová – přimlouvá se za projednání bodu vybavení hasičů. Společně s Mgr. Štrymplovou 

tento materiál připravovaly, žádost je v pořádku, je zpracovaná řádně a dopředu a dotace z KÚ 

podléhají účtování k prosinci. Hasiči by potřebovali zadat zakázky na vybavení nějak s předstihem. 

Navrhuje tedy hlasování o tomto materiálu na dnešním jednání. Buď se hlasovat bude a přijme se to, 

nebo ne. Ale navrhuje projednání tohoto materiálu na dnešním jednání. 

p. Malinkovič – vítá tento příspěvek, ale nemůže ovlivňovat zastupitele.  

MUDr. Vaňková – navrhuje odhlasovat to tak, jak říkala Ing. Nechybová a uvidí se.  

p. Malinkovič – bude se tedy hlasovat o předřazení všech bodů 4.1.- 4.4. na začátek jednání. Nyní se 

ovšem bude hlasovat o schválení programu tak, jak byl předložen. 

 

 

Hlasováno o předloženém programu jednání.  

 

Přítomno 12 členů ZMO Střekov: 

pro   (12)  

proti   (0) 

zdržel se  (0)   

 

 

Předložený program jednání byl schválen.  

 

Hlasováno o předřazení bodů 4.1. - 4.4. na začátek jednání  

 

Přítomno 12 členů ZMO Střekov: 

pro   (5)  

proti   (0)  

zdržel se (7) Mgr. Železný, Mgr. Železná, p. Barančík, Ing. Němeček, Ing. Smutný, Ing. Outlá, 

Ing. Bandas 

                                                     

Návrh nebyl schválen.  

 

Hlasováno o protinávrhu programu jednání Mgr. Železného – předřadit body 4.1. a 4.2. na 

začátek jednání, poté projednat bod 3.1. a body 4.3. a 4.4. nechat na svém místě, tedy na konci 

programu. 

 

Přítomno 12 členů ZMO Střekov: 

pro   (10)  

proti   (0)  

zdržel se  (2) Ing. Nechybová, Ing. Štráchal 

  

Návrh byl schválen.  
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K bodu programu 2.1. 

Volba návrhové komise 

 

p. Malinkovič navrhl ZMO Střekov ustanovit komisi, která provede případné změny v předloženém 

návrhu usnesení z dnešního jednání: 

 

Navrhl: členové ZMO Střekov  - Ing. Věra Nechybová, MUDr. Michaela Vaňková 

 

z řad pracovníků ÚMO -  Bc. Jitka Chmelová 

 

p. Malinkovič se dotázal, kdo s navrženou návrhovou komisí souhlasí. 

 

Přítomno 12 členů ZMO Střekov: 

pro   (12)  

proti   (0) 

zdržel se  (0)   

 

Návrhová komise byla schválena. 

 

K bodu programu 2.2. 

Volba volební komise 

 

p. Malinkovič doporučuje Zastupitelstvu MO Střekov ustavit volební komisi. Navrhuje, aby komise 

pracovala v tomto složení: 

 

Navrhl:  členové ZMO Střekov  -  Mgr. Eva Železná - předsedkyně,  

Ing.arch. Jiří Němeček - člen  

     

z řad pracovníků ÚMO  - Martina Čechová 

 

p. Malinkovič - ptá se navržených, zda souhlasí. Všichni navržení souhlasí. Dotázal se, kdo 

s navrženou volební komisí souhlasí. 
 

Přítomno 12 členů ZMO Střekov: 

pro   (12)  

proti   (0)  

zdržel se   (0)   

 

Volební komise byla schválena.  

 

K bodu programu 4.1.  

Přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí na realizaci akce „Ozelenění vnitrosídlištní 

plochy Střekov“ a uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 

prostředí  
Předkládá: Viktor Malinkovič, místostarosta MO Střekov a uvedl materiál   

 

Diskuse: 

Ing. Štráchal – ve smlouvě je uvedeno, že je vše v souladu s pokyny – kdo je za to zodpovědný? 

p. Malinkovič – napřed byla smlouva poslána na MmÚL. 

Ing. Štráchal – kdo z úředníků garantuje, že veškeré kroky jsou v souladu se stanovenými postupy? 

Paní Čechová? 
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p. Čechová – postupovalo se podle pokynů MŽP. Když je dotace do 400 000,- Kč bez DPH nemusí 

se dělat výběrové řízení, přesto byly poptány 4 firmy z těch se ozvaly 2. Bylo provedeno 

vyhodnocení a postoupeno na Státní fond životního prostředí. 

Ing. Štráchal – v tom případě je to v pořádku. Realizace do 12/2016  je možné to stihnout? 

p. Čechová – dnes byl kontrolní den, dodělávaly se ochranné koše k vysazeným rostlinám a je to ve 

fázi předávání, takže počítá, že během příštího týdne bude dílo dokončeno. Byla prodloužena záruční 

lhůta o půl roku vzhledem k počasí. 

Ing. Štráchal – v pořádku, děkuje. 

Ing. Outlá – kdy bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele zeleně? 

p. Čechová – bylo to hodnocení poptávky, nebylo to výběrové řízení.  Bylo to 25. 8. 2016. 

V materiálu to není, neboť je to velice obsáhlá složka. 

p. Malinkovič – otázka byla zodpovězena. 

Ing. Nechybová – chce se zeptat paní Čechové, zda se jí podařilo získat přístup do aplikace 

Benefilu. Tento přístup je jenom jeden a nemůžou se bez něj předávat závěrečné doklady 

k vyúčtování. Vyplňoval žádost pan Němeček? 

Ing. Němeček – žádnou žádost nepodával, tuto žádost podávala pracovnice úřadu Petra Lazovič. 

Ing. Nechybová – je potřeba získat oprávnění do této aplikace. Pokud obvod tento přístup mít 

nebude, nesplní podmínky, které fond nařizuje.  

p. Malinkovič – předpokládá, že paní Čechová si toto vyřídí přímo na fondu. 

Mgr. Železný – dalo by se doplnit do pověřovací části, aby toto paní Čechová zařídila. 

Ing. Nechybová – ona to nezařídí, protože to zařizovala paní Lazovič. Musí jí tedy paní Lazovič tyto 

přístupové údaje předat. V tomto systému může být žadatelem pouze jeden uživatel.  

Mgr. Železný – pokud je to aplikace pro úřad, úřad by si měl vyžádat nové přístupové údaje. 

p. Malinkovič – paní Čechová se tedy zeptá, jak je možné postupovat, aby tuto aplikaci mohl úřad 

spravovat. V tuto chvíli je to na dokončení celé akce a stojí se před podpisem smlouvy.  

MUDr. Vaňková – tento obvod již přežil horší věci než je nějaká aplikace. 

p. Malinkovič – dává hlasovat. 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  
 

A)  Schvaluje 

1.Přijetí podpory  ve výši 247. 539,-Kč ze Státního fondu životního prostředí na akci 

„Ozelenění vnitrosídlištní plochy Střekov“ poskytnutou rozhodnutím č. 07201531 ze dne 

05.11.2015 Státním fondem životního prostředí ČR. 

 

2.Uzavření smlouvy č. 07201531 o poskytnutí podpory na akci „Ozelenění vnitrosídlištní plochy 

Střekov“ ve výši 247.539,-Kč mezi Statutárním městem Ústí nad Labem – Městským obvodem 

Ústí nad Labem - Střekov a Státním fondem životního prostředí ČR. 

 

B)  Pověřuje  

místostarostu MO Ústí nad Labem – Střekov Viktora Malinkoviče k uzavření smlouvy se Státním 

fondem životního prostředí ČR na poskytnutí podpory na akci „Ozelenění vnitrosídlištní plochy 

Střekov“ ve výši 247.539,-Kč.  

 

Hlasováno o návrhu usnesení předloženém znění. 

 

Přítomno 12 členů ZMO Střekov:    
pro   (12) 

proti   (0)  

zdržel se   (0)  

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně.  
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K bodu programu 4.2. 

Kulturní aktivity – II. pololetí 2016  

Předkládá: Viktor Malinkovič, místostarosta MO Střekov a uvedl materiál   

Diskuse: 

Ing. Němeček – v materiálu není uvedeno, že by to prošlo kulturní komisí, tak požádal, aby se 

vyjádřil předseda KK. 

Mgr. Dunaj – předseda KK přinesl p. Malinkovičovi svou rezignaci na post předsedy KK.  

p. Malinkovič – čte dopis od Mgr. Stanislava Dunaje – odstupuje z funkce předsedy KK. Takže 

pokud by mohl požádat Mgr. Evu Železnou, místopředsedkyni KK, aby se vyjádřila. 

Mgr. Železná – původní návrh, který se projednával na minulém ZMO měl formální chyby, ale 

obsah se neliší v tom, co bylo předloženo dnes. Po formální stránce je to doplněné. Od minulého 

ZMO nebyla svolána schůzka KK, proto to není projednáno KK. Byla zde podmínka, aby z toho 

příspěvku nebylo hrazeno zapůjčení stanů.  

p. Malinkovič – děkuje za vyjádření a v tomto smyslu bude příspěvek schválen. KK má pouze 

doporučit. 

Ing. Nechybová – je tu někdo ze žadatelů, žádost byly podávány s požadavkem na 100%? 

p. S. z řad občanů – vycházelo se ze 100%, dala se celková částka.  

Ing. Nechybová – v žádosti je požadavek 100% a ptá se, zda mají prostředky, aby to dofinancovali 

sami. 

p. S. z řad občanů – počítají s tím. Ohledně stanu, ať jim někdo zajistí, kam ty děti můžou dát 

zadarmo a je to. Jedna firma chce 50 000,- za stany. Stan sehnali od jiné firmy za 15 000,- Kč. Pokud 

ho někdo sežene levněji, budou rádi. Dokud jsme nevěděli, že těch 15 000,- Kč na stan budeme mít, 

nechtěli jsme o nic žádat, takže peníze máme.  

p. Malinkovič – jde o to, že byl formulován požadavek na 100%. Teď p. Schneberger objasnil, že si 

je vědom toho, že dostanou pouze 70%. Teď je na zastupitelích, zda to odsouhlasí. 

p. N. z řad občanů – pokud se stan vyřadí z příspěvku, byť bude v těch 70%, nastane jiný problém. 

Něco se již nakoupilo, bude se hradit občerstvení, dárky pro děti. Na posledním ZMO se jednalo o 

tom, že Svádov, Olešnice, Budov,… nemají žádný prostor pro realizaci těchto akcí pro děti.  

Mgr. Železný – toto je nedorozumění. Díky stanu se to akorát zkomplikovalo. 70% vyhovuje všem a 

nebavil by se o tom.  

p. Malinkovič – ano, tento požadavek by neměl být akceptován a dal hlasovat. 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  
 

A/ Schvaluje Kulturní aktivity pro druhé pololetí 2016: 

1. Mikulášská nadílka pro děti, s termínem konání 3. 12. 2016, včetně finanční spoluúčasti ve 

výši 70 % rozpočtu dle platných kritérií Kulturní komise, která činí 24 500,- Kč. Žadatel – 

R. I.. 

2. Mikulášská besídka pro děti, s termínem konání 3. 12. 2016, včetně finanční spoluúčasti ve 

výši 70 % rozpočtu dle platných kritérií Kulturní komise, která činí 7 700,- Kč. Žadatel – 

K. P.. 
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Hlasováno o návrhu usnesení předloženém znění. 

 

Přítomno 12 členů ZMO Střekov:    
pro   (12) 

proti   (0)  

zdržel se   (0)  

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

HLASOVÁNÍ BYLO PROHLÁŠENO ZA ZMATEČNÉ 

 

p. S. z řad občanů – děkuje za vstřícnost a všechny pozval.  

Mgr. D. z řad občanů – kdo je ten žadatel, nezná jméno, neví, jaký vztah má ke spolku Veselá Brná. 

Někdo má eminentní zájem na tom protlačit akci. 

p. Malinkovič – je tu ještě jedna možnost a to prohlásit hlasování za zmatečné. Prohlásil tedy 

hlasování za zmatečné 

Mgr. Železný – muselo by se znovu hlasovat o celém usnesení. 

p. Malinkovič – pokud někdo nesouhlasí s Mikulášskou besídkou pro děti, nepřijme se tedy ani 

příspěvek pro Svádov Mikulášská nadílka pro děti, protože je to kompletní usnesení. 

Mgr. Železná – veřejnost neměla přístup k těmto materiálům, tak by mělo zaznít, co je to za akci. 

p. Malinkovič – druhým bodem usnesení je Mikulášská besídka pro děti (citoval návrh usnesení 

A/2). Předseda komise odstoupil, akce projednávána nebyla, teď je to opravdu na zastupitelích, zda i 

tuto akci přijmou nebo ne. 

Ing. Němeček – nemá někdo informace o žadateli? Nemá o tom informaci paní Štrymplová? 

Mgr. Štrymplová – nezná žadatele, žádost přišla poštou, paní neviděla.  

Ing. Štráchal – oslovili ho občané Brné a on jim řekl, že se můžou obrátit na úřad s žádostí o 

příspěvek. 

p. Malinkovič – komise se nestihla sejít a projednat návrhy, v první žádosti se odstranily nedostatky 

a je na zastupitelích, jestli se jim peníze dají. Peníze v rozpočtu jsou, neměla by to být překážka.  

Mgr. D. z řad občanů – je to občanské sdružení? 

p. Malinkovič – není. Paní K. žádá sama na sebe. 

Mgr. Železný – žadatelem je fyzická osoba, paní žádá sama za sebe. Dotace se tedy přidělí jedné 

osobě, ale nevidí jediný důvod, proč dotaci neposkytnout. 

p. Malinkovič – i žadatelem první žádosti je fyzická osoba.  

p. M. z řad občanů – na to, co to spotřebovalo času, akce, které jsou dělané pro lidi a pro děti, je to 

úplně smutné. Prosila by, aby když odstoupil předseda KK, aby ta zbytková komise vypracovala 

noty, aby lidé věděli, podle čeho se to předkládá, (hádá se s p. Malinkovičem) Je potřeba, aby tady 

bylo jasně garantované, že to mají všechno. A pronesla, aby jí příště nebylo bráno slovo. 

p. Malinkovič – má rád připomínky občanů, ale tohle je příliš.  

p. M. z řad občanů – když vidí, jak jedná místopředsedkyně, je to zlé.  

p. Malinkovič – (hádá se s p. M.). Je povinen jednat dle jednacího řádu Zastupitelstva. 

p. Ž. z řad občanů – paní K. – jsou to mladí lidé, kteří zrekonstruovali celý ten sál, restaurace se jim 

prodávala v hrozném stavu. Možná paní K. udělala chybu, že nepřišla, ale je to známá osobnost. 

p. Malinkovič – bylo by vhodné, kdyby žadatelé přišli na jednání, když o něco žádají. Dává znovu 

hlasovat o usnesení v předloženém znění.  
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Hlasováno o návrhu usnesení předloženém znění. 

 

Přítomno 12 členů ZMO Střekov:    
pro   (12)        

proti   (0)  

zdržel se   (0)  

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

K bodu programu 3.1. 

Aktuální stav ÚMO Ústí nad Labem – Střekov a návrh na jeho řešení 

 

Diskuse 

p. Malinkovič – v úvodu by rád vysvětlil, proč bylo zastupitelstvo svoláno, a přečetl dopis 

zastupitelů. Na základě tohoto dopisu vyhověl a svolal jednání na dnešní den, dle jejich požadavků. 

Kromě toho, že teď přítomné seznámil s tímto dopisem, dává prostor svolavatelům, aby se sami 

vyjádřili. Na jejich případné dotazy bude průběžně reagovat. 

Ing. Němeček – děkuje za uvedení, krom jedné věty nebyl dopis v médiích zveřejněn. Na začátek by 

chtěli otevřít otázku odchodů, a jaký je současný stav na úřadě.  

p. Malinkovič – ohledně výpovědí – měl by za něj případně odpovědět někdo jiný, ale neví o tom, že 

by byl příčinou těchto výpovědí. K tomu, že odešel pan tajemník a odchází další dvě pracovnice, je 

mu to velmi líto, ale v souladu s tím, že úřad je opět ochuzen o tyto pracovníky, nechal vypsat 

výběrová řízení. Co se týče VŘ, byla jmenována komise pro otevírání obálek, než se přikročí 

k dalšímu kroku. Na fci tajemníka byl vypsán termín podávání přihlášek do 25. 11. 2016 a již jsou 

zaznamenáni první zájemci. K tomu, že Ing. Svěcený neměl zkušenosti ve státní správě - někteří 

zájemci, se kterými hovořil, tyto zkušenosti mají a je mu opravdu líto, že Ing. Svěcený odešel. Zvládl 

před svým odchodem i zkoušky. Chtěl by do výběrové komise pozvat tajemníky – pana Nergla, pana 

Vlasáka ze Severní Terasy a pana Brože z Neštěmic. Budou se dobře ptát a objektivně budou schopni 

posoudit vhodnost kandidáta.  

MUDr. Laštůvka – bylo by možné, aby v té komisi mohli být zastupitelé? Bylo by to vhodné. 

p. Malinkovič – nebylo by vhodné, aby v komisi bylo deset lidí, ale myslí si, že pokud někdo bude 

mít zájem, nevidí v tom problém. Může naopak objektivně posoudit, jak proběhlo VŘ. 

Mgr. Železný – určitě by se připojil k prosbě pana doktora. Rád by se vrátil k té obecnější podstatě, 

proč bylo ZMO svoláno. Též byl první, kdo vystoupil na únorovém ZMO s tím, že P. Malinkoviče 

zná jako pracovitého, slušného člověka. Byl kritizován Ing. Štráchal, že odchází staří i noví 

pracovníci. Začínají se mu objevovat paralely a zdá se, že ta vize, se kterou p. Malinkovič 

nastupoval, se nekoná. Stav radnice začíná nápadně připomínat to, co se dělo před rokem. Jistě i lidé, 

kteří sem chodí pravidelně, si na to vzpomenou. Těch věcí se nastřádala celá řada a jako hlavní 

důvod této situace vidí to, že si vzal obrovský úkol, který mu nezávidí. Obává se, že se mu tento úkol 

opravdu nepovedl. Měla by být kompletní rada a kompletní vedení. Položil otázku, zda je možné to 

vyřešit. 

p. Malinkovič – různí lidé mají různé názory. Chtěl by jen dodat, aniž by to tak vzal, že díky tomu 

dopisu, by si měl připadat jako na nějakém pranýři. Na tom pranýři není jenom on, ale jsou zde 

všichni. Nikdo se nedokázal domluvit a dát dohromady radu. Nebude sám sebe obhajovat. Chápe 

Ing. Štráchala, že to měl ve své funkci těžké, když tam byl sám. Nechce nikoho kritizovat, ale dle 

jeho názoru jsou na tom vinní všichni. Nebude vyzývat pracovníky, aby zde říkali, jak se jim pod 

jeho vedením pracuje. Chtěl by zjistit reálnou situaci, zda je to horší, či lepší. Myslí si, že stav, který 

nastal před půl rokem, se neopakuje. Dosahuje se spousty pozitivních věcí. To, že odchází lidé z 

úřadu, se neděje jen na ÚMO Střekov. Rád by, aby se dal stav úřadu dohromady. Tento dopis nebere 

jako osobní výpady, bere to tak, že zastupitelé dali najevo, že se jim tento stav nelíbí.  

MUDr. Vaňková – p. Malinkovič dělá práci za 5-6 lidí a kritizovat ho za to, jak to dělá, není fér.  
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Ing. Němeček – chtěl by reagovat na p. Malinkoviče, který řekl, že nevidí, že by byl hlavní příčinou, 

proč lidé odcházejí, nicméně dle § 109 zákona číslo 128/2000 Sb. v čele úřadu stojí starosta, ne 

tajemník. Vznikly staronové odbory, organizační řád neodpovídá současnému uspořádání úřadu 

(vznikla JSDH), je to zásadní pochybení, je to práce pana tajemníka, kterému byl dán úkol předložit 

na prosincovém jednání organizační řád, ale není úloha zastupitelů kontrolovat nedostatky nebo 

nefunkční nastavení úřadu. Za toto zodpovídá starosta, On i kolega Železný byli odvoláni. 

MUDr. Vaňková – nebyli odvolání, ale rezignovali. 

Ing. Němeček – byl odvolán jen on, ale 8 lidí mělo záměr s jinými lidmi, proč se to nerealizovalo? 

Proč se teď najednou řeší to, že tento záměr ztroskotal. Byl nazván spolutvůrcem destabilizace úřadu. 

Proč k tomuto došlo, když jsou kritizováni za to, že kritizují stav, ke kterému přispěla i paní 

doktorka? 

p. Malinkovič – p. Němeček něco opomíjí. Řešení situace na ÚMO Střekov je politická otázka. 

Volby nějak dopadly, z toho co uvedl, je zřetelně vidět, že vítězové voleb jsou ANO a PRO!ÚSTÍ, 

ačkoli jsou tito lidé dnes bezpartijní, lidská stránka věci je druhá, ale nemůže se mu dávat vina, 

neboť zodpovídá maximálně za 2 mandáty KSČM, přesto se tomu nebrání, ale dnes je to ad hoc – 

neví, jaké rozhodnutí dokážou přijmout, není si jistý, že to, co se dneska nastřelí, se dokáže doladit.  

Mgr. Železný – dovolil by si použít nahrávku, p. Malinkovič zdůraznil, že je to politická záležitost. 

Součástí politiky je i to, že se mění dresy i na parlamentní úrovni. Nicméně netřeba vysvětlovat, že 

se to děje běžně. Má to svou logiku. Lidé si mohou přestat rozumět. Sám si to pamatuje. Jeho 

odvolání bylo zařazeno do programu a raději odstoupil sám, protože jejich uskupení nemělo 

politickou podporu. Nemohl by reprezentovat něco, čeho není součástí. Pokud by ta většina tenkrát 

dotáhla svůj záměr dokonce, byla by dovolena nová rada. Řeší se to 9 měsíců. Byla od pana 

Malinkoviče nějaká iniciativa o dovolení rady a najít řešení tohoto stavu? Nezaznamenal z jeho stany 

nějakou větší aktivitu. Ano jsou za to zodpovědní všichni, ale je zde otázka, jestli jsou schopni 

nějakou radu dovolit.  

MUDr. Vaňková – když to svolali, tak snad mají nějaký nápad.  

p. Malinkovič – kdyby byl na něj vyvíjen požadavek, aby navrhl dovolení rady, neměl by stejně 

nárok na to, aby svolával ZMO s tím, že bodem programu bude dovolit radu. I bývalý starosta měl 

důvody pro zastavení činnosti rady. Má hloupou, možná naivní představu, že si můžeme dát závazek, 

nebo že se nad tím prostě zamyslíme. 17. ZMO proběhne 13. 12. 2016. Pokusíme se dát dohromady 

návrhy, které příště předneseme.  

Mgr. Železný – nemyslel, že se to dnes bude vyjednávat. Měl by dnes návrhy dva. Když p. 

Malinkovič nastoupil do funkce, hned na následujícím zastupitelstvu chtěl rezignovat, ale tím si asi 

jen potvrdil mandát. Jsme schopni dát návrhy na obsazení radnice.  

p. S. z řad občanů – byl jsem na ZMO, když se chtěl sesadit Ing. Štráchal. Padl protinávrh Ing. 

Němečka a to prošlo. Kdyby byl odvolán Ing. Štráchal, byl by navržený Mgr. Železný. Je zde hodně 

lidí, ale jindy sem nechodí. Nelíbí se mu jako občanovi, když odvolali pana Němečka, že se zvedla 

vlna lidí a ze solidarity odešli. Domnívá se, že tam měli zůstat, radu dovolit, ale rozhodli se to 

skrečovat a skončit. A najednou je všechno špatně. Co chcete? Chcete se pouze dohadovat. Pokud by 

byli soudní, dohodli by se na radě, udělali by kompromis. Je zvědavý, kým by obsadili novou radu. 

Nemůže přece pan Železný navrhnout svojí sestru jako starostku. Je to zavádějící. Nechodí sem lidi, 

neposlouchají vás a pak čtou v novinách, jak chcete stříhat Střekov.  

p. Malinkovič – děkuje za příspěvek. Byl by ale velmi rád, aby se omezila vystoupení občanů na co 

nejkratší dobu. Především by měli diskutovat zastupitelé.  

p. S. z řad občanů – chtěl by se zeptat iniciátorů dopisu, proč nedali žádné návrhy? Doporučil by, 

udělat kvalitní radu a nebudou hádky.  

p. S. z řad občanů – p. S. mu to vzal z úst. V programu je napsáno návrh řešení, ale žádný návrh 

ještě neslyšel. Chtěl by ho slyšet dneska. Když se kritizoval dnešní úřad, myslí si, že se úřad začíná 

rozjíždět velmi dobře.  

p. Malinkovič – když se vrátí k ZMO, kde navrhl své odvolání. Možná šlo o potvrzení důvěry, ale 

kdyby byl sám přesvědčen, že svou práci nedělá dobře, položil by to sám. Počítal s alternativou,  

i proto byla zvolená volební komise, že se bude navrhovat nějaká volba. Není zvyklý někam utíkat.  
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Ing. Nechybová – dovolí si připomenout, že se schvaloval program dnešního jednání a je tam návrh 

na jeho řešení. Pokud by měl někdo návrh na odvolání místostarosty, musel by se zařadit do 

programu. Kdo ze zastupitelů nabídl místostarostovi pomocnou ruku? Ona sama komunikuje 

s vedoucími odborů, snaží se pomáhat. Házíte mu klacky pod nohy, nepomůžete mu.  

Ing. Němeček – předal místostarostovi materiály, když končil ve fci a měl na to pár dní, aby si sbalil 

všechny papíry a udělal předání. Divil se, když pak noví úředníci přišli, že jim musel nosit materiály, 

které měl na stole p. Malinkovič. Za svou práci se cítí zodpovědný a nehodil nic jen tak na hřebík a 

materiály předával.  

Ing. Nechybová – jsme tu pro lidi.  

p. Malinkovič – pořád je řídící této schůze a slíbil, že se bude pokoušet reagovat na připomínky. 

Ano, podepsal předávací protokol. Měl možnost s nimi něco dělat, ale zjistilo se, že materiály nejsou 

ucelené. Samozřejmě je rád, že vyjádřil spokojenost s novými úředníky, kteří nastoupili. Děkuje p. 

Maškové, která dělá spoustu materiálů, byť i na ní bylo mnoho výtek, ale nikdo neřekl „děkujeme za 

tu práci, kterou jste udělala“.  

Mgr. Železný – co se týče hodnocení úředníků – ze strany zastupitelů si myslí, že zaznívá chvála za 

jejich práci. Není si vědom, že by byla kritizována paní Mašková a nikdo jí nic nevyčítá. A ohledně 

pomoci zastupitelů. Většina ze sedmi zastupitelů se na úřadě vyskytuje docela často. Ing. Outlá, Ing. 

Němeček, i on. Všichni se snaží pomáhat. Řekl by, že problém není v práci úředníků ale v řízení. 

Mgr. Železná – přidá si svojí trošku. V posledních týdnech je v úzkém kontaktu s paní Štrymplovou, 

p. Čechovou. Nová hřiště, akce ... 

p. Ž. z řad občanů – jestliže zastupitelé chodí na úřad, chodí zdržovat úředníky, nechodí pomáhat, 

ale prudit. Shání pouze informace, zda je něco dobře, či špatně. Ing. Němeček si plánoval svoje 

schůzky a na občany měl deset minut. Ví, proč byl odvolaný. Lidi si s ním chtěli sjednávat schůzky, 

ale měl na ně deset minut. Pohrdal lidmi.  

Ing. Němeček – nenechá na sebe kydat špínu. Svého času si váží, protože ví, jakou cenu má 

v podobě udělané práce. Občanům věnoval na setkání dostatečné rozumné množství času a to včetně 

veřejných besed 

p. Malinkovič – určitě by nepoužil stejná slova jako pan Ž., ale také si myslí, že pravdou je, že sice 

za nimi zastupitelé chodí v dobré víře, není zrovna košer. Myslí si, že zastupitelé mají stejná práva 

jako ostatní obyvatelé obvodu, ale nic navíc. Jestli si kdokoli ze zastupitelů chce dojednat schůzku 

s nějakým úředníkem, nemá s tím problém, ale není možné, aby tam chodili kdykoli tzv. na 

přepadovku. Je přesvědčen, že ne vždy jim to vyhovuje. Prosí všechny, až budou chtít pomoci 

v některé věci, nemá s tím problém, ale chce vědět o tom, že úředníci se nebudou cítit dotčení. Když 

někdo bude chtít jít na jednání s  úředníky, rád by o tom věděl. Jako třeba Ing. Outlá, která mu nedala 

na vědomí, že na KÚ na jednání o hasičích také půjde, připadal si trošičku odstrčený. Posílal tam 

paní Štrymplovou s tím, že to má momentálně v gesci. Kdyby to věděl, byl by tam sám šel.  

Ing. Outlá – nechtěla se zúčastňovat této diskuze, ale když už do ní byla vtažena, vyjádří se. Když ji 

paní Štrymplová řekla, že tam jde sama, chtěla se přesvědčit, že záležitosti ohledně hasičů budou 

v pořádku. Šla tam ze své zodpovědnosti jako zastupitelka. 

MUDr. Vaňková – nechce navrhovat ukončení diskuze, ale myslí si, že by bylo prima, kdyby se 

jednání někam posunulo. Byla by ráda, kdyby pan Železný přednesl svůj návrh, určitě nějaký má.  

Mgr. Železný – určitě by chtěl, protože tato diskuse se již začíná točit tak nějak dokola. Jsou 

připravené návrhy na nové obsazení rady, ale bohužel bez účasti p. Malinkoviče. Tímto by tedy rád 

zařadil do programu jednání bod odvolání místostarosty MO Střekov, Viktora Malinkoviče.  

p. Malinkovič – pokud pan Železný trvá na zařazení tohoto bodu, měl by navrhnout ukončení 

diskuze. 

Mgr. Železný – dává návrh na ukončení diskuze a zařazení do programu jednání bod odvolání 

místostarosty MO Střekov, Viktora Malinkoviče.  

p. Ž. z řad občanů – kdyby ten občan chtěl s panem Němečkem mluvit pět hodin, měl by s ním 

mluvit pět hodin, byl za to placený. Pokud neumí ukončit schůzku, je to jeho problém. Všichni jste 

byli nadšení, že jste vyhráli volby, ale úředník vám nemůže říct všechno. Šli jste do téhle funkce a 
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lámali jste úředníky přes koleno, i přesto, že některé věci nejdou. Nejlépe se naučit legislativu, zákon 

o obcích a poté budete schopní v radě fungovat.  

p. S. z řad občanů – jak tu všichni sedíte, nikoho neodvolávejte, sejděte se v prosinci, dejte to do 

návrhu. Tohle není seriózní.  

p. Ž. z řad občanů – paní Nechybová to už řekla, nebylo to v návrhu na změnu programu. Teď to 

není košer.  

p. S. z řad občanů – teď uděláte radu podle vašeho gusta a pak to bude fungovat? 

Ing. Štráchal – jaké jsou návrhy? Nerad by šel do něčeho, o čem nic neví.  

p. Ž. za řad občanů – odvoláte pana Malinkoviče a rádi bychom slyšeli, jak to bude dál, jaká je vaše 

vize.  

p. Malinkovič – musí reagovat na to, co proběhlo předtím. Bere v potaz to, že padl návrh na 

ukončení diskuze. 

p. M. z řad občanů – pan Němeček byl 18. 3. 2016 byl v Kojeticích a do dneška nepřišla odpověď. 

Připojuje se k panu Žáčkovi. Ing. Němeček všechny pošlapal, pro tohle město udělala dost, co se 

týče toho, jak se tu domlouvají, kouká na to od začátku. Práce pana Malinkoviče si váží, jako si 

vážila práce starosty Štráchala. Noví pracovníci se musí zaběhnout. Kdo donutil tajemníka, aby 

odešel? Mělo by u toho být celé zastupitelstvo. Zastupitelé by se měli začít domlouvat jako lidi. 

Pokud se tak chovat nebudou, občané napíšou referendum o vyhlášení nových voleb. Nemá nic proti 

paní Železné nebo panu Železnému, ale s panem Němečkem měla tu čest jednat a bylo to špatný.  

p. Malinkovič – p. Železný dal návrh na ukončení diskuze. Bude se tedy hlasovat.  

 

Hlasování o ukončení diskuze 

 

Přítomno 12 členů ZMO Střekov: 

Pro  (10) 

Proti   (1) Ing. Štráchal 

Zdržel se  (1) Ing. Smutný 

 

Diskuse byla ukončena. 

 

p. Malinkovič – byl tady požadavek na odvolání místostarosty panem Železným. Domnívá se, že by 

měl navrhovatel dostat prostor. Dává tedy hlasovat, zda se do programu jednání zařadí návrh na 

odvolání Viktora Malinkoviče z funkce místostarosty MO Střekov. 

 

Hlasováno o zařazení bodu Návrh na odvolání Viktora Malinkoviče z funkce místostarosty MO 

Střekov do programu jednání 

 

Přítomno 12 členů ZMO Střekov: 

Pro   (8) 

Proti   (1) MUDr. Vaňková 

Zdržel se (3) Ing. Nechybová, MUDr. Laštůvka, p. Malinkovič 

 

Návrh na zařazení tohoto bodu do programu jednání byl přijat.  

 

K bodu programu 3.2. 

Návrh na odvolání Viktora Malinkoviče z funkce místostarosty MO Střekov 

 

Diskuse: 

p. Malinkovič – teď se tedy bude hlasovat o odvolání místostarosty. 

Mgr. Železný – neměla by k tomu nejdřív zaznít diskuze? Nechce rozvíjet nějakou velkou diskuzi. 

Domnívá se, že je důležité, aby bylo zodpovězeno panu Štráchalovi, co bude dál, když bude 
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místostarosta odvolaný. Konkrétní návrhy na dovolení rady by opravdu nechal na příště, ale 

v případě, že by pan Malinkovič byl opravdu odvolaný, zůstal by v tomto případě na svém místě.  

p. Malinkovič – říká od začátku, že na této funkci nelpí. Klidně by se vrátil do důchodu. Pokud by 

opravdu viděl, na základě hlasování, že už by neměl důvěru zastupitelů, musel by být trouba, aby na 

tomto místě seděl dál. 

Mgr. Železný – p. Malinkovič mu nerozumí. Dá se to řešit tak, že si zastupitelé vyberou pověřeného 

zastupitele, pokud ani to ne, p. Malinkovič by musel i nadále zastupovat starostu coby odvolaný 

místostarosta. 

p. Malinkovič – zastupitelé odhlasovali, že je na program dnešního jednání zařazen bod odvolání 

současného místostarosty ze své funkce. Je nutné se tedy posunout dál. Jde o to, jakou formou se 

bude hlasovat. Veřejnou, nebo tajnou?  

 

Hlasování pro odvolání místostarosty veřejnou volbou 

 

Přítomno 12 členů ZMO Střekov: 

Pro   (12) 

Proti   (0) 

Zdržel se  (0)  

 

O odvolání místostarosty se bude hlasovat veřejnou volbou.  

 

p. Malinkovič   tuto chvíli se bude hlasovat o odvolání Viktora Malinkoviče ze své fce 

místostarosty MO Střekov 

 

Návrh usnesení: 

 

A/ Odvolává 

Místostarostu MO Střekov: 

Viktora Malinkoviče, nar. xxx. 

 

Hlasováno o návrhu usnesení. 

 

Přítomno 12 členů ZMO Střekov: 

Pro   (8) 

Proti  (1) MUDr. Vaňková 

Zdržel se (3) MUDr. Laštůvka, Ing. Nechybová, p. Malinkovič 

 

Viktor Malinkovič byl odvolán z funkce místostarosty MO Střekov.  

 

Ing. Němeček – uvede na pravou míru ten proces. Zastupitelé můžou mít návrhy na starostu, 

místostarostu, i radu, ale pokud by ta volba neproběhla, mají návrh na pověřeného zastupitele. Bez 

toho se ovšem nemůžou obejít, takže pokud by ani tento pověřený zastupitel nebyl schválen, musel 

by p. Malinkovič setrvat ve své fci.  

p. S. z řad občanů – není vyčerpaný program, který byl schválen na začátku jednání a najednou se 

do poloviny jednání vloží další body?  

Mgr. Železný – na toto existuje několik precedentů. Není to zdaleka poprvé a myslí si, že je to 

v pořádku. Jsme zastupitelé a je na nás, co si odhlasujeme a co ne.  

 

p. Malinkovič vyhlásil přestávku v 18:14 hodin na 15 minut.  

p. Malinkovič ukončil přestávku v 18:30 hodin.  
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p. Malinkovič – poděkoval všem, kteří mu pomáhali ve výkonu jeho funkce, a díky vyslovené 

nedůvěře sám za sebe končí s řízením Zastupitelstva a je na zastupitelích, zda si zvolí, kdo toto 

jednání bude řídit. Děkuje za pozornost a přeje hezký večer.  

18:33 hodin odešel p. Malinkovič 

 

Ing. Němeček – protože pan Malinkovič zmizel, vyzval všechny zastupitelé, aby se shodli na tom, 

kdo bude řídit schůzi. Má někdo nějaké návrhy? Vyzval jednotlivá uskupení, aby navrhli řídícího 

schůze.  

Mgr. Železný – navrhl pana Němečka. 

Ing. Němeček – pokud není jiný kandidát, nechá hlasovat o jeho navržení. 

 

Hlasováno o schválení Ing. arch. Jiřího Němečka jako řídícího dnešního jednání.  

 

Přítomno 11 členů ZMO Střekov: 

Pro   (9) 

Proti  (0)  

Zdržel se (2) MUDr. Laštůvka, MUDr. Vaňková 

 

Ing. arch. Jiří Němeček byl zvolený jako řídící schůze. 

 

Ing. Němeček – dovolil by si tedy řídit jednání z jeho místa. Proběhlo hlasování o odvolání 

místostarosty. Měla by tedy proběhnout případná volba starosty.  

Mgr. Železný – navrhl, aby byl do programu jednání zařazený bod zvolení starosty MO Střekov. 

 

Hlasování o zařazení bodu Volba starosty MO Střekov do programu jednání 

 

Přítomno 11 členů ZMO Střekov: 

Pro   (10) 

Proti  (0)  

Zdržel se (1) Ing. Nechybová 

 

Tento bod byl zařazen do programu jednání. 

 

K bodu programu 3.3. 

Volba starosty MO Střekov  

 

Diskuse: 

Ing. Němeček – vyzval jednotlivá uskupení k návrhu jména. Předal slovo volební komisi. 

Mgr. Železná – pokud má někdo návrh na kandidáta, prosí o předání volební komisi. 

18:36 hodin odešla MUDr. Vaňková  

 

Mgr. Železná – je pouze jedno jméno. 

Ing. Němeček – bude se hlasovat veřejnou nebo tajnou volbou?  

 

Hlasováno pro volbu starosty veřejnou volbou 

 

Přítomno 10 členů ZMO Střekov 

Pro   (10) 

Proti   (0) 

Zdržel se  (0) 

 

Pro volbu starosty se bude hlasovat veřejnou volbou.  
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Mgr. Železná  jediný kandidát je Ing. Eva Outlá.  

Ing. Outlá – souhlasí s kandidaturou. Chápe složitost a obtížnost této situace. Je to neradostná 

situace. Je si vědoma rizik s přijmutím této fce, ale je potřeba pokusit se tuto situaci řešit, a proto 

svou kandidaturu přijala se vší zodpovědností plynoucí z této funkce. 

p. Matějková z řad občanů – ptá se Ing. Outlé, jakou má představu o tom, jak bude vést úřad a 

městský obvod když ji ani neslyší mluvit. 

Ing. Outlá – je zde problém se strukturou úřadu, jak už tu zaznělo. Je to absence organizačního řádu, 

někde jsou hluchá místa, jinde se to překrývá. Z její strany by ráda nastavila podmínky tak, aby úřad 

byl profesionální. Personální obsazení úřadu nějak funguje, funguje dobře, ale jsme konfrontováni s 

problémy z minula. Jsou to problémy, které nevznikly za našeho volebního období. Jsou to finanční 

materiály, které jsou potřeba řešit s náležitou péčí. Ráda by připomněla, že jako zastupitelé jsou 

všichni zodpovědní, že fci vykonávají se znalostí této problematiky. 

p. Matějková z řad občanů – vy jste byla příčinou, že nebyl schválen závěrečný rozpočet za rok 

2015, který měl být brán pouze na vědomí. 

Ing. Outlá – rozpočet byl schválen, protože zastupitelstvo schválilo závěrečný účet, nebyla 

schválena pouze uzávěrka. Došlo k určitým změnám v zákonech. Každá účetní jednotka musí 

splňovat nějaké povinnosti a jednou z nich je vedení účetnictví. Nebyla schválena pouze účetní 

závěrka.  

Ing. Němeček – protože je pověřen řízením jednání zastupitelstva, nerad by tu byl do deseti do 

večera. P. Matějková překračuje meze využití prostoru, paní Matějková - můžete si sem sednout a 

odmluvit to. Pouze by doplnil, že základ je v tom systémovém nastavení úřadu. Nikdo tomu moc 

nepřikládal důležitost a věci jen tak pluly, bohužel bez jasného řádu.  

p. Schneberger z řad občanů – jako občan by chtěl vědět, kde uvidí hmatatelně, co udělala 

starostka, a co udělali úředníci. Úřad prý šlape, tak kde je tedy problém? Chtěl by požádat, aby bylo 

zveřejňováno, co udělal starosta a co udělali úředníci.  

MUDr. Laštůvka – omlouvá se veřejnosti, ale v tuto chvíli zastupitelé vědí, jak budou hlasovat. 

Doufá, že se ještě dostanou k věcným bodům a navrhuje ukončit diskuzi.  

Ing. Němeček – dává hlasovat o ukončení diskuse a nechá ještě promluvit pana Sokola. 

 

Hlasování o ukončení diskuse. 

 

Přítomno 10 členů ZMO Střekov: 

Pro   (8) 

Proti   (0) 

Zdržel se  (2) Ing. Smutný, Ing. Nechybová 

 

Diskuse byla ukončena. 

 

p. Sokol z řad občanů – byli jste rok a kousek ve fcích a za ten rok a kousek jste udělali co pro to, 

aby to fungovalo líp? 

Ing. Outlá – myslí si, že to tu bylo několikrát zmíněno. Úřad nemá schválenou účetní závěrku.  

Ing. Němeček – diskuse byla ukončena.  

 

Mgr. Železná – z návrhu na post starosty tu mám jméno Ing. Eva Outlá. Přistoupíme nyní 

k hlasování. 

 

Návrh usnesení: 

 

A/ Volí 

Starostku MO Střekov: 

Ing. Evu Outlou, nar. xxx 
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Hlasováno o návrhu usnesení. 

 

Přítomno 10 členů ZMO Střekov: 

Pro   (7) 

Proti   (0) 

Zdržel se  (3) Ing. Štráchal, Ing. Nechybová, MUDr. Laštůvka 

 

Starostka nebyla zvolena. 

 

Ing. Němeček – protože nedošlo ke zvolení starosty, má někdo další návrh na zvolení místostarosty, 

či rady? 

Mgr. Železný – dovolil by si navrhnout, aby byl zařazen bod Volba zastupitele pověřeného 

výkonem starosty dle § 103 zákona č. 128/2000 Sb. 

Ing. Němeček – nepadl návrh na zvolení místostarosty. 

Ing. Nechybová – pokud se nepodaří zvolit nového místostarostu nebo starostu, je dosavadní 

místostarosta povinen úřad vést. Pokud on toto ale nepřijme a zastupitelé se neshodnou ani na 

pověřeném zastupiteli, tajemník MmÚL pověří někoho vedením úřadu.  

Ing. Němeček – padl návrh na pověřeného zastupitele. Zopakoval by tu proceduru jako u volby 

starosty. Požádal tedy, aby zastupitelé podali své návrhy. V tento moment žádá o zařazení tohoto 

bodu do programu jednání.  

 

Hlasováno o zařazení bodu Volba zastupitele pověřeného výkonem pravomoci starosty dle 

§ 103 zák. č. 128/2000 Sb. do programu jednání. 

 

Přítomno 10 členů ZMO Střekov. 

Pro   (10) 

Proti   (0) 

Zdržel se  (0) 

 

Tento bod byl zařazen do programu jednání. 

 

Ing. Němeček – vyzval jednotlivé zastupitele, aby předali návrhové komisi návrhy na pověřeného 

zastupitele.  

 

Mgr. Železný  nejdřív by se měl zvolit člen návrhové komise. 

Ing. Němeček – v návrhové komisi je Ing. Nechybová a Bc. Chmelová. Může být třeba Ing. 

Smutný? 

 

Hlasováno o doplnění návrhové komise o člena z řad zastupitelů – Ing. Smutného. 

 

Přítomno 10 členů ZMO Střekov: 

Pro   (9) 

Proti  (0) 

Zdržel se (1) Ing. Smutný 

 

Ing. Smutný byl dovolen jako člen návrhové komise.  
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K bodu programu 3.4. 

Volba zastupitele pověřeného výkonem pravomoci starosty dle § 103 zák. č. 128/2000 Sb. 

 

Diskuse: 
Ing. Němeček – vyzval zastupitele, aby předložili své návrhy Ing. Nechybové. 

Ing. Štráchal – může se zvolit někdo, kdo tu není? 

Ing. Němeček – ten člověk musí souhlasit. Poprosil by veřejnost, aby se zdržela. 

Ing. Nechybová – máme tady dva návrhy Ing. Eva Outlá od pana Železného a Miroslava Lazarová, 

kterou navrhl Ing. Štráchal.  

Ing. Němeček – protože to není volba, ale je to pouze usnesení, máme dva návrhy.  

Ing. Štráchal – myslí si, že je tu pět stran, strany kolem pana Němečka již zmiňované byly, rád by 

tedy zkusil další strany.  

MUDr. Laštůvka – nemůže za paní Lazarovou vyjádřit souhlas a měli by se pokusit ji kontaktovat.  

Ing. Němeček – předpokládá, že souhlas by byl na místě, tak vyhlašuje přestávku 10 minut v 19:02 

hodin.  

Ing. Němeček – ukončil přestávku v 19:10 hodin.  

MUDr. Laštůvka – paní Lazarová tento návrh nepřijímá. 

Mgr. Železná – než dojde k samotnému jednání, dovolí si odcitovat kousek jednacího řádu. Prosí 

veřejnost, aby dohadováním se a připomínkami, byť jsou někdy věcné, nevyrušovali. Není to 

příjemné. 

Ing. Němeček – paní Lazarová návrh na pověřeného zastupitele nepřijala.  

Ing. Nechybová – ZMO pověřuje Ing. Evu Outlou, nar xxx výkonem pravomoci starosty dle § 103 

zák. č. 128/2000 Sb.  

Ing. Němeček – pokud k tomuto bodu není diskuse, dávám hlasovat. 

 

Návrh usnesení: 

 

A/ Pověřuje 

Zastupitelku pověřenou výkonem pravomoci starosty dle § 103 zák. č. 128/2000 Sb.  

Ing. Evu Otlou, nar. xxx. 

 

Hlasováno o usnesení. 

 

Přítomno 10 členů ZMO Střekov: 
Pro   (8) 

Proti   (0) 

Zdržel se (2) Ing. Nechybová, Ing. Štráchal 

 

Ing. Eva Outlá byla zvolena zastupitelkou pověřenou výkonem pravomoci starosty dle § 103 zák. 

č. 128/2000 Sb. 

 

Ing. Němeček – měli bychom revokovat usnesení, že pověřujeme nově zvolenou Ing. Outlou 

v materiálu 4.1., můžeme tedy pověřit vedoucí odboru, abychom dostáli závazku přijatého usnesení? 

Ing. Štráchal – můžeme, ale teď je to Ing. Outlé. 

Ing. Outlá –  přečetla prohlášení ke svému pověření. Nechce žádné patetické projevy a bude se dál 

věnovat programu. Přistoupila k bodu 4.3. 

Ing. Němeček – nemělo by se tedy napřed revokovat to usnesení? Myslí si, že by měla být pověřená 

Ing. Outlá, protože v původním usnesení je odvolaný pan. Malinkovič.  

Ing. Štráchal – může být pověřený i úředník. 

p. Čechová – ráno akorát musíme ověřit podpis, ale musí s tím vyrazit v devět hodin nejpozději.  

Ing. Outlá – revokujeme usnesení.  

Ing. Němeček – navrhuje tedy revokaci usnesení. 
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Hlasováno o zařazení bodu Revokace usnesení materiálu č. 4.1. Ozelenění vnitrosídlištní plochy 

do programu jednání. 

 

Přítomno 10 členů ZMO Střekov: 

Pro   (10) 

Proti  (0) 

Zdržel se  (0) 

 

Tento bod byl zařazen do programu jednání. 

 

K bodu programu 4.5. 

Revokace usnesení materiálu č. 4.1. Ozelenění vnitrosídlištní plochy 

 

Bez další diskuse 
 

Návrh usnesení: 

 

A)  Schvaluje 

1.Přijetí podpory  ve výši 247. 539,-Kč ze Státního fondu životního prostředí na akci 

„Ozelenění vnitrosídlištní plochy Střekov“ poskytnutou rozhodnutím č. 07201531 ze dne 

05.11.2015 Státním fondem životního prostředí ČR. 

 

2.Uzavření smlouvy č. 07201531 o poskytnutí podpory na akci „Ozelenění vnitrosídlištní plochy 

Střekov“ ve výši 247.539,-Kč mezi Statutárním městem Ústí nad Labem – Městským obvodem 

Ústí nad Labem - Střekov a Státním fondem životního prostředí ČR. 

 

B)  Pověřuje  

Ing. Evu Outlou, zastupitelku pověřenou výkonem pravomoci starosty dle § 103 

zák. č. 128/2000 Sb. k uzavření smlouvy se Státním fondem životního prostředí ČR na 

poskytnutí podpory na akci „Ozelenění vnitrosídlištní plochy Střekov“ ve výši 247.539,-Kč.  

 

Hlasováno o revokaci usnesení. 

 

Přítomno 10 členů ZMO Střekov: 

Pro   (10) 

Proti  (0) 

Zdržel se  (0) 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

K bodu programu 4.3. 

Přijetí daru - speciální nákladní automobil – cisternová stříkačka KAROSA, CAS K25 L 101 

pro JSDH Střekov - STAŽEN Z PROGAMU  
Předkládá: Mgr. Hana Štrymplová, vedoucí správního odboru a uvedla materiál   

 

Diskuse: 

Ing. Outlá – je zde problém s JSDH. Schválil se rozpočet v nějaké výši a na začátku roku byl přijatý 

majetek, který není nejnovější a bude vyžadovat finanční náklady a rozpočet MO Střekov není 

dostatečně silný na to, abychom si mohli dovolit další požární techniku, o které nic nevíme. Pan 

Malinkovič se ohrazoval, že byla s paní Štrymplovou na KÚ. Na KÚ s paní Štrymplovou byla proto, 

aby si zjistila veškeré informace a hlavně kvůli tomu, že chtěla změnit příjemce dotace místo spolku 

na ÚMO Střekov. Pro rozhodnutí, zda přijmout požární techniku, bylo zapotřebí zjistit, v jakém 
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technickém stavu je automobil z karty oprav, ale v materiálech toho moc není. Je zde pouze oprava 

z letošního roku 6377,- Kč, oprava vozu, není specifikováno, co to bylo za opravu, další oprava 

14. 9. 2016 7233,- Kč… myslí si, že by zde měli mít více informací o této požární technice. Takto 

přijmout dar, který by mohl být danajský, není úplně vhodné.  

Ing. Němeček – kolik by asi stála nějaká zásadnější oprava? Abychom neměli nějaký vrak. 

Mgr. Štrymplová – na základě dotazu požádala o kartu oprav. Byly jí zaslány pouze tyto faktury. 

Na to se ptala i na ředitelství hasičů. Není technik, auto neviděla. Hovořila s panem Vaculíkem a za 

to auto se zaručil. Viděl ho i pan Bauer. KÚ informoval MO Střekov, že může získat dotaci na 

reprodukci požární techniky. 

Ing. Němeček- dotace na reprodukci je určená pro sbory nebo jednotky? Není lepší požádat o dotaci 

na novou techniku? 

Mgr. Štrymplová – repas je levnější. 

Ing. Outlá – pro JSDH je schválená metodika a je zde i patrné financování. Jsou to prostředky 

kapitoly č. 314 Ministerstva vnitra. Metodika je skutečně určená pouze na pořízení nové techniky, 

kdežto dotace z KÚ je i na repas starého vozu. 

p. S. z řad občanů – aby na tom nebyli biti Svádovští. Chlumec ho nabízí proto, že oni dostali nový 

vůz. Stálo je to takového běhání, několik milionů. Nenechte si ujít Liazku zadarmo. Není problém 

nechat to auto prohlédnout. Vezměte tu mašinu, má to plno věcí, které staré auto nemá. Kdyby 

chlumečtí nedostali nové auto, tak budou pořád jezdit tímto. Aby vám to neuteklo.  

Mgr. Železný – je potřeba to zvážit. Není to špatné, ale nemáme k tomu žádné informace. Další 

ZMO je za 14 dní, pojedeme se tam podívat. Do 13. 12. 2016 to můžeme dát znovu do programu. 

p. S. z řad občanů – chlumečtí novou mašinu dostali a stará jim tam stojí.  

Ing. Bandas – máme to my kde garážovat? 

p. S. z řad občanů – ano.  

Ing. Bandas – je garáž temperovaná? 

Ing. Němeček – myslí si, že jsou to plechové garáže 

Ing. Outlá – navrhuje bod stáhnout s tím, že úřad zjistí více informací.  

 

K bodu programu 4.4. 

Poskytnutí  individuální dotace z rozpočtu MO Střekov na rok 2016 – dovybavení výstroje 

členů jednotek SDH  

Předkládá: předkládá Mgr. Hana Štrymplová, vedoucí správního odboru a uvedla materiál 

 

Diskuse: 

Ing. Outlá – je to problém. Zřídila se JSDH a ze zákona má MO tuto jednotku vystrojit. Dochází 

k tomu, že z rozpočtu, který je schválený, se bude podporovat spolek, ale té povinnosti se nedostojí. 

Je to riziková záležitost. Úřad měl v tomto případě jednat, a jak vyplývá ze zřizovací listiny, měl 

zajistit vybavení sám.  

Ing. Nechybová – té připomínce rozumí. Je povinnost jednotku vybavit. V tom případě nechápe, 

proč se stáhl předchozí bod dar. Hasičům, kteří vykonávají činnosti pro lidi, nejsou za to odměnění, 

dělají to sami od sebe, nedáme dar, ani peníze na vybavení a na Mikulášskou nadílku se dá 25 tis. 

Kč? Ona ji podporuje a za sebe určitě hlasovat bude. 

MUDr. Laštůvka – my jim máme dát dotaci, aby dostali dotaci z KÚ? Také bude hlasovat. 

Mgr. Železný – vybavení získají spolky, ale peníze budou poskytnuty jednotce.  

Ing. Štráchal – co zakazuje dát individuální dotace spolkům? Jaký je na to paragraf nebo zákon? 

MUDr. Laštůvka – může se debatovat, jestli spolek nebo jednotka a bavíme se o částkách 15 000,-

Kč a 30 000,- Kč, za které na Střekově zůstane hodnota. Schvalovali jsme podobné částky na 

kulturní akce.  

Ing. Outlá – nic nám nezakazuje poskytovat dotace spolkům ani jednotkám. Chce jen zdůraznit to, 

že je zde povinnost vybavit jednotku. Splňuje požadavky ta jednotka? Měla by se k tomu vyjádřit 

paní Štrymplová.  
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Ing. Štráchal – Ing. Outlá je tu pověřená a počítá s tím, že tato otázka bude do příštího jednání 

zodpovězená.  

Mgr. Železný – zaznělo, že hasiči nic nemají. Jsou zde transparentní účty a jsou na nich prostředky?  

Ing. Outlá – ano, Svádov má na účtu asi 230 tis. Kč a Střekov asi 82 tis. Kč. Nejsou bez prostředků. 

Mají sponzory ze strany obchodních společností, město je podporuje velkými částkami. Domnívá se, 

že pokud bychom toto podpořili, jsme v prvním případě povinni financovat jednotku.  

Ing. Nechybová – chtěla by rozšířit usnesení o tom, že by se měla zpracovat žádost na KÚ ohledně 

dovybavení jednotky.  

Mgr. Štrymplová – můžeme podat žádost o dotaci do března, ale bude to až na rok 2018.  

Mgr. Železný – nechválil by hasiče za to, že si to zařídili sami, protože pokud chtěli spoluúčast od 

úřadu, měli to nechat projít zastupitelstvem. A ne ZMO postavit před hotovou věc.  

Ing. Němeček – určitě nám nic nezakazuje poskytovat peníze spolkům, ale když se používá termín 

řádného hospodáře, měli bychom nejdřív zabezpečit vybavení Jednotky. Poskytnout takto peníze 

spolkům a pak po nich žádat dar v podobě pořízené výstroje je obcházení zákona. 

Ing. Outlá – dotace, která je poskytnuta z KÚ je poskytnuta spolkům. Zřídili jsme si jednotku, ale je 

to finančně náročné, organizačně náročné. A teď tu máme tohle.  

Mgr. Železný – neprolistoval celý materiál, tak se zeptá – zajistil se nedostatek u jedné ze smluv? 

Ing. Outlá – upozornili jsme na to, vypadá to tak, že KÚ je to jedno, evidentně s tím neměli 

problém. 

Ing. Nechybová – chápe to tak, že tento materiál nebude prohlasován a spolky nebudou podpořeny? 

Finance, které mají na účtech, mají na svou činnost. Oni můžou pomáhat nám, občanům, lidem. 

Poskytujeme fyzickým osobám peníze, věříme jim, že příspěvky na kulturní akce vyčerpají, nevedou 

si účetnictví. A hasičům je nedáme?  

Mgr. Železný – pamatuje si, že jediný argument, proč se jednotka zřídila, tak byla jejich 

akceschopnost v zásazích. Co dělá jednotka a co dělají spolky? 

 

19:47 hodin odešel p. Barančík 

 

p. S. z řad občanů – jednotka může k ohni, to, o čem se bavíte, jsou peníze na mundury, to je jako 

byste doktorovi nedali skalpel. Jestli si myslíte, že si někdo ponese mundur domu a bude v něm 

chodit v neděli? Honza Kolmanů je jediný, kdo tomu rozumí, zjistěte si, na co ty peníze byly. 

Vesnický kluci si za svý koupili auto, každý si tahá kus kabele … Jde mu o to, aby jednotka byla 

vybavená, jestli jim to můžete dát dejte jim to, neví,  jak je systém rozdělený, naši kluci jsou někde 

poslední… tahle dotace je na hadry. 

Ing. Outlá – tohle je důsledek toho, že úřad nefunguje. Věci se mohly řešit jiným způsobem. Vy tu 

nebudete sedět a podepisovat to. Řešíme teď nějaký stav a vy nás tlačíte do trestněprávní 

odpovědnosti. My nemáme vybavenou svojí jednotku. Je tu plán plošného pokrytí a my jednotku ze 

zákona mít nemusíme.  

p. S. z řad občanů – vy nosíte peníze do svý práce? Oni mají peníze na děti.  

Ing. Outlá – jde o způsob financování. Vy nás nutíte dělat něco protizákonného. Hlasovat nebude, 

ale pokud si to ostatní odsouhlasí, tak dobře.  

Mgr. Železný – je to neštěstí jednotek a spolků. Ale nikdo nechce, aby hasiči byli biti za to, co 

dělají. Dotace je nějak směřovaná, nemůže se dát podmínka převodu. Není možné, aby si to teď 

zaplatili ze svého a pak jim dát dotaci na provoz? Když by tady byla vůle to nějak podpořit, na 

provoz mládeže, proč to neudělat. Nemůže to takhle odsouhlasit, protože by se to obcházelo.  

Ing. Štráchal – to je ale to stejné. Proč jim to nedat teď? Akorát to teď obcházíme.  

Mgr. Železný – my jim poskytujeme dotaci na něco, na co bychom neměli. 

Ing. Nechybová – proč bychom neměli? 

Ing. Smutný – v čem tkví ta trestní odpovědnost? 

Ing. Outlá – v tom, že my jsme povinni vybavit jednotku a ne spolek.  

Ing. Bandas – nemá představu, co se musí dovystrojit za 30 tis. Kč.  
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Ing. Outlá – byl to návrh pana Bauera. Je zde povinnost 4+1 zásahového obleku, neví přesně, nemá 

před sebou metodiku.  Je to finančně náročné a ne všichni členové musí být vybaveni a obleky si 

můžou půjčovat. P. Bauer prohlásil, že to vybavení má.  

p. S. z řad občanů – za každou cenu chtěl tu jednotku zřídit pan Bauer. 

Ing. Outlá  takže nás podvedl. 

p. S.  z řad občanů  to nikdo neřekl.  

Ing. Outlá – máme informace, kolik zbývá dofinancovat? My jsme chtěli požadavky finanční, on 

říkal, že potřebuje 80 000,- Kč a v rozpočtu MO Střekov to je, teď je vyčerpáno asi 47 000,- Kč, tak 

z toho kupme zásahové obleky. 

S. z řad občanů – pokud se dá najít cesta, která je legální, tak (větu nedokončil) už to měl zaseknout 

KÚ.  Oblíkne se pouze 9 lidí. To není o tom, že by nakupovali ptákoviny. 

Ing. Outlá – nemá obavy z toho, že by kupovali něco jiného, než co jim dotace povolí. Nemyslí si, 

že by si chtěli kupovat helikoptéru. Musí to vyčíslit, napsat závěrečnou zprávu. 

Mgr. D. z řad občanů – je to tedy 15 000,- Kč a 30 000,- Kč? 

Ing. Outlá – spolek dostal dotaci a to nelze, vybaví se spolek, ale nebude vybavena jednotka. 

Mgr. D. z řad občanů – nevidí v tom ale žádný problém. Podle čeho je to tedy trestné? 

Ing. Nechybová a Ing. Štráchal – nikde. 

p. S. z řad občanů – vy jim to teď zatrhnete, a příští rok jim dáte 100 tis Kč? 

Ing. Outlá – byla na KÚ řešit dotace pro jednotku, ne pro spolky. Musí se vybavit spolek. Jednotka 

nebude vybavená. 

p. S. z řad občanů – fyzicky ale vybavená bude. 

Mgr. D. z řad občanů – stále nevidí, v čem je to trestné, podle čeho? 

Ing. Outlá – péče řádného hospodáře, § 159. 

p. S. z řad občanů – kdy vám Bauer řekl, že dostanete tu Liazku?  

Mgr. Štrymplová – na zastupitelstvu na podzim. 

p. S. z řad občanů – no vidíte, to bylo už bůhví kdy. Chce, aby se sem dala ta mašina. Kdyby p. 

Bauer byl správný velitel, tak by přišel už dávno. Už půl roku věděl, že to auto dostanou, proč vám to 

neřekl už dávno? 

Ing. Outlá – nevidí důvod, proč by paní Štrymplová měla být vedoucí JSDH. Měl to být tajemník 

nebo místostarosta.  

Ing. Němeček – zmínil jste pana Bauera, ten tu není, ale chtěl bych informaci, zda pan Bauer má už 

zkoušky na velitele jednotky.  

Ing. Štrymplová – ještě ne.  

Ing. Outlá – MmÚL uzavřel smlouvu o výpůjčce se spolkem. Z rozpočtu bylo čerpáno na 

elektrickou energii spolku. Kde má pan Bauer trvalé bydliště? Na úřadu. A bydlí kde? Asi v 

hasičárně.  

Ing. Nechybová – spojujeme dvě věci. A to, jak financovat jednotku, kterou jsme zřídili. A dotaci 

dvou sborů. Nemíchejme to. Pojďme se postarat o to, abychom měli plnohodnotnou jednotku. Jsou 

tu dvě žádosti o individuální dotace, kdyby si sbory požádali na cokoli jiného a ne na dofinancování, 

tak řekneme ne? 

p. S. z řad občanů – dělal mraky let s dětmi, jde o to, na co chcete natáhnout ty děti. Musí tam být 

nějaká mašina, nebo obleky, na co je nalákat.  

MUDr. Laštůvka – domnívá se, že pokud není protinávrh, dal bych ukončit diskuzi a hlasovat o 

návrhu usnesení.  

Ing. Outlá – dává hlasovat o ukončení diskuse. 
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Hlasováno o ukončení diskuse. 

 

Přítomno 9 členů ZMO Střekov: 

Pro   (8) 

Proti   (1) Ing. Smutný 

Zdržel se (0) 

 

Diskuse byla ukončena 

 

Ing. Nechybová – dává protinávrh, v usnesení navrhuje úpravu – B/ ukládá Ing. Evě Outlé. 

Ing. Němeček – je to pouze upravený návrh usnesení ne protinávrh.  

Ing. Štráchal – neměl by se změnit termín? 

Ing. Outlá – ještě změníme ten termín, takže 30.11. 

Bc. Chmelová – platí pro pověřeného zastupitele směrnice o rozpočtovém opatření? 

Ing. Outlá – nejdříve se vyjádříme k tomuto materiálu. 

Mgr. D. z řad občanů – kdo předkládá materiál?  

Ing. Outlá – p. Malinkovič. 

Mgr. D. z řad občanů – Vy jste ho převzala za svůj? Měla byste to říct.  

Ing. Smutný – o čem se tu bavíme? 

Mgr. D. z řad občanů– je mu to jedno až jim to někdo napadne. 

Ing. Smutný – tak asi logicky to přijala, nebo paní Štrymplová. 

Ing. Outlá – upravuje návrh usnesení v bodě B/ ukládá zastupitelce Ing. Evě Outlé, pověřené 

výkonem starosty dle § 103 zák. č. 128/2000 Sb. …   

 

Návrh usnesení v upraveném znění:  
 

A/ Schvaluje 

1. poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu MO Střekov pro rok 2016, určených na 

dovybavení výstroje jednotek SDH a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:  

A) 

a) SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Svádov (IČ 65082371) na dovybavení výstroje členů ve 

výši 15.000,- Kč 

b) SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Střekov (IČ 75086808) na dovybavení výstroje členů ve 

výši 30.005,20,- Kč 

 

B/ Ukládá  

zastupitelce Ing. Evě Outlé, pověřené výkonem starosty dle § 103 zák. č. 128/2000 Sb. zajistit 

úpravu rozpočtu MO Střekov pro rok 2016 dle bodu A/ tohoto usnesení. 

Z: Bc. Jitka Chmelová 

    T: do 30. 11. 2016 

 

Hlasováno o návrhu usnesení upraveném znění. 

 

Přítomno 9 členů ZMO Střekov:    

pro  (6)        

proti  (0)  

zdržel se  (3)  Ing. Outlá, Ing. Němeček, p. Barančík   

 

Návrh usnesení nebyl schválen.  
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5. Dotazy členů zastupitelstva a občanů. 

 

MUDr. Laštůvka – nemá dotaz, ale pojal by to jako bod různé – chtěl by požádat jako předseda KV 

o dovolení 5. člena KV ZMO Střekov. Chtěl by apelovat na veřejnost a zeptat se úředníků zda by 

nebylo vhodné informovat žadatele o různé dotace, příspěvky, aby byli přítomni na jednání.  

 

p. S. z řad občanů – minule si žádali fotbalisti o 25 000,- Kč. Tady na to bylo řečeno, že to bylo 

špatně podaný a tohleto támhleto, takže prakticky, aby to bylo ve formě, jak to měl Sebuzín. Byl by 

rád, kdyby byla na příštím ZMO vyndaná žádost od Sebuzína a Svádova, protože mu Kolman říkal, 

že to slovo od slova přepsal tak, jak to měl Sebuzín. Chce, aby bylo vidět, jestli se měří dvojím 

metrem. Pokud bude něco špatně, tak se omlouvá, že obtěžoval. 

 

6. Závěr. 

 

 

 

Ing. Outlá poděkovala za účast a jednání ZMO ukončila v 20:15 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

                ověřovatel: MUDr. Jiří Laštůvka   ověřovatel: Ing. Jiří Němeček  

     dne:       dne:   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Eva Outlá 

Zastupitelka pověřená pravomoci starosty 

dle § 103 zák. č. 128/2000 Sb. 

    Dne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohou: Usnesení 16. ZMO Střekov ze dne 22. 11. 2016 

 

Zapsala: Michaela Paseková Tůmová 


