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Z Á P I S 
 

z 4. zasedání Zastupitelstva MO Střekov, 

které se konalo dne 28. 4. 2015 od 16:03 hodin  

v zasedací místnosti domu Žukovova 15, Ústí nad Labem 

 

 

 

K bodu programu 1 

Zahájení 

Ing. Štráchal, starosta, přivítal všechny přítomné a v 16,03 hodin zahájil 4. jednání Zastupitelstva 

MO Střekov.  

 

Omluveni:  MUDr. Michaela Vaňková 

 

Přítomni:  dle prezenční listiny, 14 členů ZMO 

 

Zapisovatelka: Marie Buřičová 

 

Skrutátorka:  Bc. Eva Kurešová 

 

Pan starosta omluvil nepřítomnost pana tajemníka ÚMO Střekov důvodu ošetřování člena rodiny. 

  

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 usnášení schopné ve všech bodech jednání. 

 

 

K bodu programu 2a 

Program jednánívé komise. 

3.1. Navýšení  měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena ZMO Střekov.  

3.2. Vyúčtování hospodaření v rozpočtovém provizoriu MO Střekov v roce 2015. 

4.1. Návrh na vydržení vlastnického práva k pozemku p.č. 155, v k.ú. Střekov - manž. Dospělovi. 

5.1. Činnost RMO Střekov za období od 18. 2. 2015 do 31. 3. 2015. 

5.2. Činnost ÚMO za rok 2014. 

5.3. Rozbor petic a stížností za rok 2014. 

5.4. Výroční zpráva o zadávání veřejných zakázek za rok 2014. 

5.5. Organizační uspořádání Městského obvodu Ústí n.L. – Střekov, postavení jednotlivých orgánů, 

jejich kompetence a vzájemné vtahy. 

5.6. KV ZMO Střekov - výsledky provedených kontrol. 

 

Pan starosta doporučil doplnit do programu jednání: 

5.7. Informace o Usnesení FV ze dne 15.4.201 - ústně, předkládá Ing. Věra Nechybová, 

předsedkyně FV ZMO Střekov. 
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Ing. Štráchal nechal hlasovat o doplněném programu jednání:  

 

    Přítomno 14 členů ZMO. 

Hlasováno: pro  (14)  

  proti  (0) 

  zdržel se (0)  

 

Program jednání byl schválen jednomyslně. 

 

 

Ověřovatelé minulého zápisy byli Mgr. Železný a MUDr. Laštůvka. Byl zápis řádně ověřen? 

Ověřovatelé souhlasí. 

 

Ověřovateli dnešního zápisu jsou Mgr. Eva Železná a Viktor Malinkovič. Oba zastupitelé souhlasí. 

 

 

 

K bodu programu 2b 

Volba návrhové komise 

Ing. Štráchal doporučil ZMO Střekov ustavit komisi, která provede případné změny v předloženém 

návrhu usnesení z dnešního jednání: 

 

Navrhl: členové ZMO Střekov  - Jan Kolman, Ing. Aleš Smutný 

z řad pracovníků ÚMO - Bc. Jitka Chmelová 

 

Ing. Štráchal se dotázal, kdo s navrženou návrhovou komisí souhlasí. 

 

    Přítomno 14 členů ZMO. 

Hlasováno: pro  (14)  

  proti  (0) 

  zdržel se (0)  

 

Návrhová komise byla schválena jednomyslně. 

 

 

K bodu programu 3.1. 

Navýšení  měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena ZMO Střekov.  

Předkládá: Ing. Štráchal, starosta s tím, že vychází ze změny legislativy a navýšení bude o 3,5 %. 

 

Diskuse: 

p. Lazarová 

- vznesla protinávrh, aby odměny zůstaly ve stávající výši 

 

Ing. Štráchal nechal hlasovat o protinávrhu p. Lazarové 

 

    Přítomno 14 členů ZMO. 

Hlasováno: pro  (5) p. Lazarová, MUDr. Laštůvka, p. Kolman, Ing. Dunaj,  

p. Malinkovič 

  proti  (8) 

  zdržel se (1) Ing. Štráchal 

 

Protinávrh p. Lazarové nebyl schválen.  
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Návrh usnesení:  

A/ Stanovuje 
s účinností od 01.05.2015 výši měsíčních odměn za výkon funkce členům ZMO Střekov 

neuvolněným pro výkon funkce takto: 

a) V souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm. n) z.č. 128/2000 Sb., o obcích, v pozdějším znění, 

měsíční odměnu za výkon funkce člena  Rady MO Střekov neuvolněného pro výkon funkce, 

ve výši 2.433 Kč. 

b) V souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm. n) z.č. 128/2000 Sb., o obcích, v pozdějším znění, 

měsíční odměnu za výkon funkce předsedy výboru Zastupitelstva MO Střekov, neuvolněného 

pro výkon funkce, ve výši 2.081 Kč.  

c) V souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm. n) z.č. 128/2000 Sb., o obcích, v pozdějším znění, 

měsíční odměnu člena ZMO Střekov, který vykonává funkci člena výboru Zastupitelstva MO 

Střekov, neuvolněného pro výkon funkce, ve výši 849 Kč.  

d) V souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm. n) z.č. 128/2000 Sb., o obcích, v pozdějším znění, 

měsíční odměnu za výkon funkce člena ZMO Střekov, výši 849 Kč.  

e) V souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm. u) z.č. 128/2000 Sb., o obcích, v pozdějším znění, 

měsíční odměnu za výkon funkce člena výboru Zastupitelstva MO Střekov, který není  

členem Zastupitelstva MO Střekov a ani zaměstnancem obce zařazeným v ÚMO Střekov,  ve 

výši 849 Kč.  

f) Odměny budou poskytovány ve výši souhrnu odměn stanovených za výkon  jednotlivých 

funkcí dle bodu a) až d). 

g) Odměny za výkon funkce dle odstavce a) – f) tohoto usnesení náleží každému i následně 

zvolenému členu Zastupitelstva MO Střekov nebo občanu, který není členem ZMO ani 

zaměstnancem obce zařazeným do ÚMO Střekov, a to od 1. dne měsíce následujícího po dni 

zvolení do funkce.   

 

Hlasováno o návrhu usnesení v předloženém znění. 

 

Přítomno 14 členů ZMO Střekov:   pro  (9)     

      proti  (3) p. Kolman, p. Lazarová, p. Malinkovič 

      zdržel se  (2) MUDr. Laštůvka, Ing. Dunaj 

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

 

K bodu programu 3.2. 

Vyúčtování hospodaření v rozpočtovém provizoriu MO Střekov v roce 2015. 

Předkládá: Ing. Štráchal, starosta. 

 

Bez diskuse. 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  

A/ Schvaluje 

vyúčtování hospodaření MO Střekov v rozpočtovém provizoriu v období  od 1.1.2015 do 17.3.2015. 
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Hlasováno o návrhu usnesení v předloženém znění. 

 

Přítomno 14 členů ZMO Střekov:   pro  (14)     

      proti  (0) 

      zdržel se  (0) 

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

 

K bodu programu 4.1. 

Návrh na vydržení vlastnického práva k pozemku p.č. 155, v k.ú. Střekov - manž. Dospělovi. 

Předkládá: Ing. Němeček, místostarosta a uvedl materiál s tím, že informoval o pozemku. Manželé 

Dospělovi byli zažalováni ÚMO z důvodu neoprávněného obohacení využíváním pozemku. Soud to 

zamítl a uznal, že pozemek manž. Dospělovi v roce 1985 vydrželi. Bývalý právní zástupce ÚMO 

Střekov doporučil        na základě rozsudku soudu schválit vydržení pozemku a nový právní zástupce 

- MUDr. Radka Procházková vydržení potvrdila. 

 

Diskuse: 

p. Malinkovič 

- v minulosti zastupitelstvo odmítalo schvalovat vydržení, ale od minulého roku se změnil občanský 

zákoník a v tomto případě mají Dospělovi dle nového zákona právo na vydržení pozemku. Lituje jen 

dlouhodobého projednávání materiálu.  

Ing. Dunaj 

- lidé žádají o vydržení majetku, který léta obhospodařují. Pokud jej řádně koupili, tak by měli mít 

doklady a mělo to být řádně zavkladováno. Nesouhlasí s vydržením pozemku, obec by měla 

pozemek prodat za kupní cenu. 

Mgr. Železný 

- uvedl, že pokud se skutečný uživatel domáhá vydržení, tak se o to jedná v případech, kdy je 

rozlišení majitele těžko dohledatelné nebo složitější. V těchto případech rozhoduje soud. Vzhledem 

k rozhodnutí soudu se domnívá, že byly naplněny podmínky vydržení. Ke všem případům se bude 

přistupovat individuálně. V tomto případě souhlasí s vydržením, i když není zastáncem 

automatického vydržování pozemků. Každý případ bude posuzován individuálně nikoliv paušálně. 

p. Malinkovič 

- sdělil, že hovořil k tomuto konkrétnímu případu 

p. Dunaj, občan 

- ptá se, čeho se týká rozsudek – bezdůvodného obohacení nebo vydržení? 

Mgr. Železný 

- uvedl, že obec zažalovala uživatele pozemku o vydání bezdůvodného obohacení a při 

vyhodnocování tohoto sporu sekundárně soud rozhodl, že došlo k vydržení pozemku, tudíž k 

bezdůvodnému obohacení nedošlo. Je možné dát vydržení k soudu, ale vzhledem k tomu, že by soud 

vycházel ze stejných podkladů, jeho rozhodnutí by bylo zřejmě stejné.  

p. Sokolovský, občan 

- ptá se, zda má obec zpracováno, kdo hradí náklady spojené s převodem tohoto pozemku vydržením 

Ing. Štráchal 

- domnívá se, že vytyčení bude na vlastníkovi. Dále bude podepsán notářský zápis a domnívá se, že 

ten bude hrazen městem. 

p. Dunaj, občan 

- uvedl, že pokud je někdo vlastníkem, tak bude veškeré náklady hradit vlastník 

p. Sokolovský 

- toto by mělo být vyřešené dříve, než zastupitelstvo schválí vydržení. Doporučuje zastupitelům 

stáhnout materiál a vyřešit si tyto právní otázky.  
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Bc. Kurešová 

- uvedla, že veškeré náklady jdou za vlastníkem pozemku 

Mgr. Železný 

- souhlasí s Bc. Kurešovou 

- dává protinávrh, že souhlasíme za podmínky, že veškeré náklady spojené s vydržením hradí 

vlastník nemovitosti  

Ing. Smutný, člen návrhové komise přednesl doplněný návrhu usnesení. Bod A/ Schvaluje – bude 

doplněn o větu „pod podmínkou, že veškeré náklady spojené s výše uvedeným prohlášením a jeho 

následným vkladem do katastru nemovitostí ponesou manželé Dospělovi“. 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  

A/ Schvaluje 

učinění osvědčení formou notářského zápisu, mezi Statutárním městem Ústí nad Labem                        

a manž. Miroslavem Dospělem a Romanou Dospělovou, oba bytem Českých bratří 347/8, 400 03 

Ústí nad Labem, o prohlášení o vydržení vlastnického práva k  pozemku  p.č. 155, o výměře 221 m2, 

druh pozemku zahrada, v k.ú. Střekov, pod podmínkou, že veškeré náklady spojené s výše uvedeným 

prohlášením a jeho následným vkladem do katastru nemovitostí ponesou manželé Dospělovi. 

 

B/ Ukládá 

Radě MO Střekov 

o usn. Zastupitelstva MO Střekov informovat manž. Dospělovi. 

T: 15. 05. 2015 

Z: Ing. arch. Jiří Němeček 

Hlasováno o návrhu usnesení. 

 

Přítomno 14 členů ZMO Střekov:   pro  (13)     

      proti  (0) 

      zdržel se  (1) Ing. Dunaj  

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

 

K bodu programu 5.1. 

Činnost RMO Střekov za období od 18. 2. 2015 do 31. 3. 2015. 

Předkládá: Ing. Miroslav Štráchal, MBA, starosta.  
 

Diskuse: 

p. Lazarová 

- bod 3, str. 20 – Ing. Štráchal sdělil, že z důvodu předložení veřejných zakázek je uloženo 

tajemníkovi a FV ZMO Střekov k projednání. Domnívá se ale, že tento materiál by měl spíše 

kontrolovat Kontrolní výbor. 

Ing. Štráchal 

- veřejné zakázky si FV ZMO Střekov bude projednávat a má je již v plánu 

Ing. Nechybová 

- uvedla, že plán kontrolní činnosti byl schválen v minulém jednání ZMO Střekov. Jako odborník na 

zadávání veřejných zakázek, zná platnou legislativu. Nebrání se paralelní kontrole s Kontrolním 

výborem. 

p. Malinkovič 

- nebrání se společnému zasedání a projednat veřejné zakázky společně 

Ing. Nechybová 

- informovala, že veřejné zakázky si dali do plánu z důvodu, že veřejné zakázky se týkají čerpání 

financí a hospodaření, což přísluší FV  
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p. Lazarová 

- Usnesení 5. RMO - str. 2 – bod uzavření dodatku poskytování právních služeb JUDr. Procházková 

– ptá se, zda bylo uděláno VŘ 

Ing. Štráchal 

- smlouva je uzavřena v souladu se směrnicí MO Střekov 

p. Lazarová 

- uvedla, že při součtu odměn vychází vyšší částka než 50tis. Kč. Měli jste tři nabídky? Upozornila, 

aby nedocházelo k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. 

Ing. Němeček 

- upozornil, že JUDr. Mareček si kromě paušálu účtoval i další částky za jednotlivé kauzy. Nový 

právní zástupce má všechny služby v rámci jednorázového paušálu. 

Mgr. Železná 

- tato otázka padla již na minulém jednání ZMO Střekov  

p. Lazarová 

- na minulém jednání jsem byla omluvena, protože byl změněn termín jeho konání. Požádala, aby byl 

dodržován schválený harmonogram ZMO. 

Ing. Nechybová 

- upozornila, že v přehledu veřejných zakázek je akce za 107.388 z volné ruky. FV bude zajímat, 

proč to bylo z volné ruky a ne podle poptávkového řízení. 

p. Lazarová 

- Lázně Vrbenského – požádala zastupitele, nejde o špatnou myšlenku – zachránit lázně, ale 

doporučuje, aby nepřišly do majetku MO Střekov, protože by šlo o velké zatížení rozpočtu 

Mgr. Železný 

- informoval o plánovaných krocích získat objekt do správy MO Střekov s tím, že máme 

garantováno, že veškeré náklady s převodem bude plně financováno MmÚL. Dále informoval o  

zabezpečení objektu a předpokládaných nákladech. Je předjednáno s MP, že bude objekt intenzivně 

monitorovat. Dále by už běžná údržba měla být nižší. Informoval o plánovaných besedách 

v otázkách, které občany zajímají a mohli se k nim vyjádřit.  

Ing. Štráchal 

- bude procesně rychlejší, když bude objekt v majetku obvodu 

p. Lazarová 

- při posledním místním šetření se stavebním úřadem a majitelem objektu, nabízel majitel objekt také 

za 6,5 mil.Kč. Informovala, že zabezpečení a oplocení objektu bylo velmi nákladné, proto od tohoto 

záměru bylo minulém a předminulém volební období odstoupeno. Bývalý starosta pan Žáček nechal 

objekt celý zabezpečit a zazdít vstupy do objektu a za tři měsíce se tam bezdomovci dostali zpět. 

Mgr. Železný 

- informoval o vypracovaných posudcích a záměrech, které vycházejí z aktuálních kontrol v objektu 

a uvádějí, co s objektem dál, aby byl řádně zabezpečen až dojde k převodu do majetku MO Střekov 

p. Lazarová 

- dotační tituly na aquacentra nejsou nyní zřejmě vypsány 

Ing. Dunaj 

- souhlasí s p. Lazarovou. Ptá se, jaké budou náklady na opravu a znovuobnovení objektu, jaký je 

záměr s objektem do budoucnosti. Kolik by se do objektu muselo investovat? To, že objekt 

zabezpečíme, ale co nás to bude stát v budoucnosti a kde na to vezmeme peníze. 

Mgr. Železný 

- jsme si vědomi, že dostat tuto budovu do dobrého stavu, bude velmi nákladné. V první řadě řešíme 

problém a snažíme se zamezit lidem bez domova, aby se v objektu pohybovali tj. zklidnit situaci 

v místě. Kde seženeme 50mil. Kč to nevím, ale vím, kde seženeme 2,5mil.Kč na koupi objektu. Pak 

si řekneme, jakým směrem chceme jít a kde najdeme prostředky. Pokud to nebude reálné, 

v nejhorším případě objekt zbouráme. 
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Ing. Dunaj 

- povinnosti majitele je, objekt zabezpečit a na to jsou zákony. Proč bychom objekt kupovali, když 

již nyní víme, že nebudeme mít prostředky na opravu. Já bych něco koupil až v době, kdy bych 

věděl, že budu mít na opravu.  

Ing. Štráchal 

- financování dostatečně vysvětlil Mgr. Železný 

p. Lazarová 

- informovala, že v minulosti, když probíhala jednání s majitelem, chtěli za objekt 6,5 mil.Kč. 

Stavební úřad MmÚL začal vlastníkovi dávat pokuty, aby byl objekt řádně zabezpečen, a to byl 

důvod, proč snížili částku na dva miliony. Souhlasí, aby objekt koupilo město, ale nikoliv MO 

Střekov. 

p. Drbal, občan 

- uvedl, že máme stavební zákon a stavební úřad a tím bychom se měli řídit. Nedoporučuje kupovat 

objekt jen kvůli tomu, abychom jej zabezpečili. Doporučuje, aby si majitel objekt zabezpečil. Objekt 

si mohou koupit Městské služby. Prostředky, které by se vynaložily do koupě objektu, doporučuje 

vložit do oprav silnic a chodníků v obvodě, protože dotace na aquaparky a bazény jsou pryč. 

 Mgr. Železný 

- uvedl, že bychom objekt kupovali za 2mil nikoliv za 6,5 mil. Kč. Stavební úřad v minulosti 

nekonal, žádnou pokutu neuložil. Všichni úředníci vědí, co mají dělat, ale nikdy nikdo majitele 

nedonutil, aby objekt zabezpečil. Jedna věc je právo a jedna věc je vymahatelnost práva. Stavební 

úřad nyní dává lhůty a majitel je plní. Jakýkoliv jiný vlastník není pro nás garantem, že bude 

s objektem dobře naloženo a bude řádně zabezpečen. 

p. Malinkovič 

- vymahatelnost práva nejen v ÚL nefunguje, jako příklad uvedl Předlice. Upozornil, že nejde o 

prostředky obvodu, ani města, ale občanů města. Proto z principu záměr neodsuzuje, ale mělo by být 

jasně dáno, co bude s objektem dál. Pokud víme, že se zde zdržují bezdomovci a je zde páchána 

kriminální činnost apod., tak se musíme zeptat, jak se tam berou a proč se tam zdržují. Je potřeba 

zamezit tomu, aby byl další nárůst sociálně vyloučených lidí. Zabezpečení objektu nic neřeší, protože 

se do objektu stejně dostanou. 

Mgr. Železný 

- pokud bude objekt náš, lépe zabezpečíme objekt 

Ing. Dunaj 

- bylo zde řečeno, že bylo několik výzev na odstranění závad a pokut? Proč stavební úřad nekonal? 

Ing. Štráchal 

- odkázal Ing. Dunaje na stavební úřad. Ptá se, proč tyto dotazy nevznášel Ing. Dunaj a neřešil to 

v minulých letech. Tento stav je v obvodě 10 let.  

Ing. Dunaj 

- ptá se pana starosty, zda se na to na Stavebním úřadě již také ptal 

Ing. Štráchal 

- ano, máme dopisy, máme hodnocení a pokud nesplní, dostanou pokutu 

Ing. Bandas 

- první výzva šla koncem loňského roku a do té doby Stavební úřad nic neřešil. Nyní nám běží lhůty 

a po jejich uplynutí, jim bude možné dát pokuty. Do této doby se nic nedělo. 

Ing. Dunaj 

- bylo zde uvedeno, že se obvod obracel v minulosti na Stavební úřad 

p. Lazarová 

- ano, obraceli jsme se na Stavební odbor MmÚL, protože v našem obvodě ho nemáme 

Ing. Němeček 

- informoval o jednání na Krajském úřadě, protože se domnívá, že Stavební úřad je nečinný 

p. Svoboda 

- požádal pana starostu, aby zklidnil emoce. Souhlasí s p. Malinkovičem a ptá se, kolik to bude stát 

ročně obvod finančních prostředků a kdy nastane krok „B“ 
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Ing. Štráchal  

- nyní je předložená žádost na MmÚL, pak to půjde do RMÚL, pak RMO Střekov. Je možné, že 

slíbené prostředky ani nedostaneme. Záleží také na tom, jaké budou vypsány tituly. V tuto chvíli 

nedokážeme říci přesně, na jaký titul se zaměříme. 

Mgr. Železný 

- má někdo lepší nápad, než byl předložen? Pokud ano, sem s ním! Vlastníkem je právnická osoba, u 

které hrozí, že pokud ji budou pokuty vyměřeny, nebude je hradit.. Pokud je budeme řešit exekučně, 

bude se odvolávat a neutěšený stav objektu bude přetrvávat.   

p. Drbal, občan 

- jako majitel s.r.o. ví, že majitel dostane čtyři upozornění a vymahatelnost práva zde je. Pokutami 

můžeme snížit cenu objektu.  

Mgr. Železný 

- s.r.o. je účelově založená společnost a za případné závazky ručí pouze svým majetkem.  

Nerozporuje, že by cena mohla být snížena o pokuty. Proces končící dražbou ovšem může trvat 

mnoho let. Je důležitější to vyřídit jednou pro vždy – teď a rychle. 

p. Lazarová 

- doporučuje ukončit diskusi k tomuto tématu. Chtěla pouze říci, aby majitelem nebyl MO Střekov, 

ale MmÚL 

p. Malinkovič 

- uvedl, že pokud někdo založí s.r.o. s vkladem 1,- Kč, tak je opravdu těžko vymahatelné 

- někdy je lépe mluviti stříbro, mlčeni zlato – v článku v novinách starosta informoval o záměru MO 

Střekov a vzbudil u spousty občanů očekávání, že to bude vyřešeno velmi brzo, ale je to hudba 

budoucnosti 

Ing. Štráchal 

- domnívá se, že je to o dotačních titulech 

p. Sokolovský 

- uvedl, že v ÚL už s tím zkušenosti jsou – např. sektorové centrum. Pokud se stane obec vlastníkem, 

sníží si vlastní příjmy, bude se platit daň z nemovitosti. Obává se, že nakonec dojde na zbourání 

objektu, které bude také velmi nákladné. Jde o danajský dar. 

Ing. Štráchal 

- uvedl, že jednáme pouze o žádost o dotaci města a veřejnost necháme vyjádřit na veřejné besedě 

p. Sokolovský 

- zastupitelé rezignují na právo a na dodržování zákonů, urgujte Stavební úřad, Krajský úřad a 

ministerstvo a dělejte to, pro co vás občané volili. 

Ing. Štráchal 

- v tomto postupujeme velmi razantně 

Ing. Dunaj 

- posoudil objekt statik a s jakým výsledkem? 

Mgr. Železný 

- statický posudek zajišťuje majitel a bude předcházet koupi 

p. Lazarová 

- zápis 6. RMO – zrušena dotace na Kamennou 3 a že PČR požadovala opravy za 9mil.Kč. Požádala 

zástupce PČR p. Dafa, který potvrdí, že se jednalo o 2mil. Kč. 

Ing. Štráchal 

- v projektu byl rozpočet na 11 milionů, proto byl projekt zastaven 

p. Gáf, zástupce PČR Střekov 

- jednáních jsem se účastnil já, p. Danyluk a p. Fišárek a rozpočet se týkal 2,5mil.Kč  

Ing. Štráchal 

- uvedl, že bylo jednáno s projektantem, se kterým jednalo minulé vedení a písemně to, co říkal pan 

Gáf nemáme 
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p. Lazarová 

- na minulém jednání ZMO mělo být uvedeno, že nebylo vydáno stavební povolení, ale informovala, 

že stavební povolení vydáno bylo. S PČR byla připravena smlouva o smlouvě budoucí, kterou 

vypracovali právník MO Střekov a právník PČR. Dále zde mělo být řečeno, že bylo dohodnuto s Ing. 

Mandíkem, že dostaneme dotaci, než přijde dotace od státu. Do prostor, které by byly PČR uvolněny 

už chtěli jít lékaři. Do rozpočtu by šly dva nájmy a je škoda, že byl tento záměr zrušen. 

Ing. Němeček 

- stavební povolení je a na objekt můžeme zažádat o jinou dotaci. Zásadní problém vznikl                    

v nákladech na úpravu vnitřního interiéru. Pan Mandík něco slíbil, ale nic nebylo písemně potvrzeno.  

MUDr. Laštůvka 

- ptá se, zda se vyvíjejí představy, jak bude objekt využit. Pokud se nebude do objektu investovat, tak 

bude za několik let zdevastovaný. Je možné přijmout usnesení, které by zavázalo Radu, aby 

předložila návrh, jak hodlá v budoucnosti tento objekt využít. 

Ing. Outlá 

- informovala, že výhodou objektu je velká zahrada. PČR by zahradu nevyužila a naopak si může 

rozšířit neb.prostor v Truhlářova 32. Jednáme s knihovnou, která by měla zájem o nájem v objektu 

Kamenná 3, další možnost je využití prvního patra pro lékaře a dole by mohl nějaký subjekt 

zabezpečovat sociální potřeby. Je snaha pořádat besedy s občany, aby se mohly k záměrům obce 

vyjádřit. Ptá se, proč je k objektu výkres pouze jedné části budovy. 

Ing. Štráchal 

- informoval o jednání s npor. Fišárkem o rozšíření prostor pro PČR v objektu Truhlářova 

Ing. Outlá 

- současně s knihovnou je záměr udělat zde kavárničku 

p. Lazarová 

- informovala, že také jednali s knihovnou, ale mají problém s placením nájmu  

- nákres pro celou budovu nebyl proto, že by druhá část byla používána pro účely ÚMO Střekov 

v situacích např. povodně, kdy by bylo možné odstěhovat sem alespoň archiv úřadu 

MUDr. Laštůvka 

- jaký je časový horizont? 

Ing. Němeček 

- cca jeden rok, zvláště, aby nepropadlo stavební povolení 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  

A/ Bere na vědomí 
zprávu o činnosti Rady MO Střekov v období od 18. 2. 2015 do 31. 3. 2015 

 

Hlasováno o návrhu usnesení. 

 

Přítomno 14 členů ZMO Střekov:   pro  (13)     

      proti  (0) 

      zdržel se  (1)  p. Lazarová 

 

Návrh usnesení byl schválen. 
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K bodu programu 5.2. 

Činnost ÚMO za rok 2014. 

Předkládá: Ing. Němeček, místostarosta a uvedl materiál. 
 

Diskuse: 

p. Lazarová  

- má dotaz na vítání občánků. Dříve nebylo možno díky stávající legislativě provádět tento obřad. 

Ing. Němeček 

- poslední dohoda je taková, že obřady budou dělat obvody a agendu po stránce ověřování a 

zjišťování údajů a vyplácení darů bude ve správě MmÚL  

Ing. Štráchal 

- informoval o dotaci z MmÚL ve výši 150 tis. Kč na vítání občánků. 
 
 

p. Malinkovič opustil jednání ZMO Střekov v 17,23 hodin.  

 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  

A/ Bere na vědomí 
 

Hlasováno o návrhu usnesení. 

 

Přítomno 13 členů ZMO Střekov:   pro  (13)     

      proti  (0) 

      zdržel se  (0) 

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

 

 

K bodu programu 5.3. 

Rozbor petic a stížností za rok 2014. 

Předkládá: Ing. Miroslav Štráchal, MBA, starosta.  
 

Diskuse: 

Mgr. Železný 

- přednesl informace z komise prevence kriminality  

 

 

p. Malinkovič se dostavil na jednání ZMO Střekov v 17,26 hod. 

 

 

Mgr. Železný 

- v legislativním procesu je vyhláška na zákaz požívání alkoholu na veřejném prostranství 

Ing. Štráchal 

- pokud jej dostaneme k vyjádření, bude zastupitelům rozeslán k připomínkování a k podání 

stanoviska k dané věci 

Mgr. Železný 

- jsou připraveny tři vyhlášky – zákaz požívání alkoholu na veřejném prostranství, zákaz používání 

zábavné pyrotechniky a třetí je zákaz nabízení sexuálních služeb 

p. Dunaj, občan 

- to bude zákaz v celém střekovském obvodu? 
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Mgr. Železný 

- celého města. Zajímavá zpráva v této souvislosti je zákaz pobytu pro přestupkáře, kteří nemají 

trvalé bydliště v našem obvodě a dopouštějí se u nás přestupků. Pokud přestupek spáchají 

opakovaně, je jim zakázán vstup do našeho obvodu. Informoval o realizaci v našem obvodě. 

p. Sokolovský 

- ptá se, zda dobře rozuměl o plošném zákazu? Všechny vyhlášky, které město vydalo plošně – bez 

vyjmenování určitých částí města, ruší je Ústavní soud. Taková vyhláška je v rozporu s rozhodnutím 

Ústavního soudu 

Ing. Štráchal 

- informoval, že je to ve věci projednávání a nyní vyhlášky posuzuje právní oddělení MmÚL 

Mgr. Železný 

- máme důvod se domnívat, že v této podobě budou navržené vyhlášky průchodné 

 

 

Mgr. Železná opustila jednání v 17,30 hodin.  

 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  

A/ Bere na vědomí 
 

Hlasováno o návrhu usnesení. 

 

Přítomno 13 členů ZMO Střekov:   pro  (13)     

      proti  (0) 

      zdržel se  (0) 

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

 

K bodu programu 5.4. 

Výroční zpráva o zadávání veřejných zakázek za rok 2014. 

Předkládá: Ing. Miroslav Štráchal, MBA, starosta.  
 

Diskuse: 

Ing. Nechybová 

- informovala, že na příštím jednání FV se k bodu výbor vrátí a znovu prověří soulad postupu dle 

směrnice. Namátkově se na některé zakázky výbor zaměří a následně bude zpracován materiál. 

p. Dunaj, občan 

- kdo bude rozhodovat o namátkovém výběru kontrolovaných veřejných zakázek 

Ing. Nechybová 

- všichni členové výboru obdrží seznam veřejných zakázek a budou si moci vybrat tři zakázky, každý 

ze členů si namátkou vybere tři zakázky a následně zažádáme o doložení podkladů. Pokud budou 

nalezeny pochybení, je možné, že bude kontrolovat více zakázek. Pokud budou nalezeny drobné 

nedostatky, budou brány jako transparentní vzorek.  

 

 

Mgr. Železná se dostavila na jednání ZMO v 17,34 hodin. 

 

p. Dunaj, občan 

- všechny označené budou kontrolovány? 

Ing. Nechybová 

- souhlasí 
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Návrh usnesení v předloženém znění:  

A/ Bere na vědomí 
 

Hlasováno o návrhu usnesení. 

 

Přítomno 14 členů ZMO Střekov:   pro  (13)     

      proti  (0) 

      zdržel se  (1)  p. Malinkovič. 

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

 

K bodu programu 5.5. 

Organizační uspořádání Městského obvodu Ústí n.L. – Střekov, postavení jednotlivých orgánů, 

jejich kompetence a vzájemné vtahy. 

Předkládá: Ing. Miroslav Štráchal, MBA, starosta.  
 

Diskuse: 

Ing. Dunaj 

- str. 3 bod 5.12. – rušení odborů, proč by měly být odbory rušeny a proč dosud nebyla podepsána 

kolektivní smlouva? 

Ing. Štráchal 

- nejedná se o odbory jako odboráři, ale odbory jako pracovní celky. Kolektivní smlouvy je platná do 

30.6.2015. 

Ing. Dunaj  

- 4.3.1. a 4.3.2. – ptá se, kdo uzavírá pracovní smlouvy a výběrová řízení na obsazené a nebo nové 

funkce a kdo vypsal výběrové řízení na funkci paní Lazovič. Kdy byla a kým podepsána její pracovní 

smlouva 

Ing. Štráchal 

- ze zákona tato výběrová řízení vyhlašuje tajemník, v jeho nepřítomnosti jej zastupuje starosta 

Ing. Dunaj 

- tajemník je ve funkci stále. Kdo tedy vypsal výběrové řízení a kdo podepsal pracovní smlouvu? 

Ing. Štráchal 

- já jsem podepsal pracovní smlouvu a výběrové řízení bylo vypsáno úřadem.  

p. Lazarová 

- podotkla, že nikde neviděla výběrové řízení a ani výzvu tajemníka. Je pravda, že tajemník byl 

nemocný od 16.3.2015 a 18.3.2015 už byla podepsána pracovní smlouva. 

Ing. Štráchal 

- veřejná výzva byla zveřejněna na úřední desce a na webových stránkách ÚMO Střekov 

Ing. Dunaj 

- na stránkách městského obvodu? 

Ing. Štráchal 

- ano 

p. Lazarová 

- ani v zápisech či usneseních RMO toto nebylo nikde uvedeno 

- upozornila, že výběrová řízení má vypisovat tajemník nebo jím pověřený pracovník, kterým byla 

Bc. Jitka Chmelová. Ptá se, kolik bylo přihlášeno zájemců o místo? 

Ing. Štráchal 

- pět 

Ing. Dunaj 

- ptá se, kdy bylo výběrové řízení zveřejněno 
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Ing. Štráchal 

- to bychom museli dohledat 

p. Lazarová 

- máme zde počítač, tak to můžeme dohledat 

Ing. Štráchal 

- nemáme zde internet 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  

A/ Schvaluje 

Organizační uspořádání Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov, postavení jednotlivých 

orgánů, jejich kompetence a vzájemné vztahy 

 

Hlasováno o návrhu usnesení. 

 

Přítomno 14 členů ZMO Střekov:   pro  (11)     

      proti  (0) 

      zdržel se  (3) p. Lazarová, Ing. Dunaj,                                        

p. Malinkovič 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

 

K bodu programu 5.6. 

KV ZMO Střekov - výsledky provedených kontrol. 

Předkládá: Viktor Malinkovič, předseda KV ZMO Střekov a uvedl materiál. 
 

Bez diskuse. 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  

A/ Bere na vědomí 

výsledky kontrol provedených kontrolními skupinami KV ZMO Střekov 

Hlasováno o návrhu usnesení. 

 

Přítomno 14 členů ZMO Střekov:   pro  (14)     

      proti  (0) 

      zdržel se  (0) 

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

 

K bodu programu 5.7. 

Informace o Usnesení FV ze dne 15.4.201 – ústně. 

Předkládá: Ing. Věra Nechybová, předsedkyně FV ZMO Střekov a uvedla materiál s tím, že 

požádala, aby usnesení FV ZMO Střekov bylo zveřejňováno na webu ÚMO Střekov. Informovala a 

Usnesení  FV ZMO Střekov, které předložila zastupitelům na stůl. Dále informovala o materiálu 

inventarizace, na kterém spolupracuje výbor s Ing. Outlou a informovala o doporučeních, která 

z jednání vyplynula. Zdůraznila mnoho promlčených pohledávek, a doporučují prověřit důvod jejich 

promlčení a kdo a jak se s pohledávkami zabýval. 
 

Bez diskuse. 

 

K informaci nebylo hlasováno.  
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Bod Různé: 
Mgr. Železný  

- informoval, že od 1.1.2015 je platný nový zákon o hmotné nouzi a jedná se zvláště o doplatky na 

bydlení u ubytovaných v ubytovnách. Aby žadatel o doplatky na bydlení dávku dostal, musí mít 

souhlas obce. Zásadní problém je, že zatím nemáme metodiku z ministerstva práce, ani z jiné 

instituce, jak máme v dané věci postupovat.  Nevíme, na základě jakých kritérií můžeme dávat 

souhlas. Podle nejnovějších informací si to bude každá obec dělat podle sebe, ale potom hrozí, že 

občané doplatky na bydlení nedostanou a v tom okamžiku se ocitnou na ulici. Objekty musí splňovat 

zákonem stanovené podmínky – určité metry, toalety atd.. Kritérii by mohla být bezdlužnost, 

nepáchání přestupků. Dochází k jednání mezi představiteli různých obcí a zatím nikdo nemá řešení. 

Není cílem potápět slušné ubytovny, ale ty, které nemají kvalitní úroveň bydlení. 

p. Malinkovič 

- ptá se, zda existuje právní vysvětlení, kdo je osoba vhodná právního zřetele 

Mgr. Železný 

- není si jist, zda je to v zákoně evidováno 

Ing. Štráchal 

- domnívá se, že toto bude úřadovat Úřad práce 

Mgr. Jaremová, občanka 

- v zákoně není osoba vhodná právního zřetele, ale ubytovna. Domnívá se, že by se to dalo využít 

jako „zbraň“ a vzít na zřetel hlavně kritérium přestupky. Dodala, že z Děčína posílají dávky 

obyvatelům ubytovaných v ubytovnách v Krásném Březně. Doporučuje tyto trvale hlášené občany 

páchající přestupky v našem městě použít právě „3x a dost“ a obyvatele vyhostit.  

Ing. Štráchal 

- poděkoval Mgr. Jaremové za názor 

p. Sokolovský 

- uvedl, že Mgr. Železný uvedl nesmysly a nepravdy. Podle nového zákona musí soc.odbor provést 

šetření, zda se v objektu či v místnosti nenachází více obyvatel, než je určeno. Stát nechce vyhnat lidi 

na ulice, ale chce do toho přivést řád a to tak, že v místnosti bude podle určitých metrů pouze určitý 

počet nájemníků. Upozornil, že obec nemá právo vstupu do ubytoven. Může tam pouze sociální 

pracovnice na základě žádosti. Pokud p. Opička udělá přestupek ve třech různých městech, bude to 

považováno na trestný čin, ale nebude jej vyšetřovat oddělení, kde má p. Opička trvalé bydliště.  

Mgr. Železný 

- pravdu neříkáte Vy, pane Sokolovský. Tam je problém v tom, že v zákoně je uvedeno, že nově je 

možno dostávat tyto dávky na ubytování také v objektech, které nejsou zkolaudovány k bydlení. Ty 

pak musí splnit podmínky dané vyhláškou o provádění staveb. Kontrolu tohoto by měl snad provádět 

stavební úřad.  Na stávající ubytovny se tato povinnost nevztahuje. Pokud bychom si ale kritéria sami 

stanovovali, budeme usilovat o to, aby byly splněny podmínky dané vyhláškou o provádění staveb 

také na našich současných ubytovnách. Úřad práce si vyžádal od hygieny stanovisko na naše 

ubytovny a všechny mají vše v pořádku.  

Mgr. Jaremová, občanka 

- uvedla, že hygienu zajímá a může zkontrolovat pouze, zda je vyvěšen provozní řád. Vši, štěnice 

atd. hygienu nezajímají a ani samotní úředníci krajské hygienické stanice více nezmůžou. 

Ing. Štráchal 

- domnívá se, že by úředníci měli kontrolovat nejen zveřejnění provozního řádu, ale zvláště jeho 

dodržování 

Mgr. Železný 

- informoval, že usilují o to, aby dávka nebyla čerpána na osoby, ale na prostor. Toto by mělo být 

vypláceno dle ceny obvyklé v místě a čase. Na Úřadu práce na to mají metodiku.  

Mgr. Jaremová, občanka 

- informovala o čem je tato metodika 

Ing. Dunaj 

- nedává se to do plné výše 
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Mgr. Jaremová 

- do 75 % 

Ing. Dunaj 

- souhlasí 

 

p. Barančík 

- informoval o petici, která byla předložena na ÚMO Střekov dne 27.4.2015 

Ing. Štráchal 

- petice bude oficiální cestou postoupena na MmÚL 

 

Ing. Dunaj 

- ptá se, na tři výpovědi u důležitých funkcí pracovníků ÚMO Střekov a proč byly dány 

- říká se, že se ženám na úřadě často říká „krávy“ a zvláště od pana starosty. Ptá se, zda je to pravda. 

Ing. Štráchal 

- toto pravda není. K výpovědím uvedl, že výpovědi dali sami pracovníci, ve které důvod neuvedli. 

 

Ing. Dunaj 

- slyšel, že k tomu byli zaměstnanci více méně donuceni. Termín „krávo“ se 100% nepoužívá. 

Ing. Štráchal 

- zopakoval, že ženy na úřadě nikdo neoslovuje „krávo“ 

Ing. Dunaj 

- požádal, aby toto bylo zaznamenáno v zápise 

 

p. Drbal 

- ptá se na opravy silnic a chodníků v MO Střekov, kdy budou realizovány. Novoveská ul. je ve 

velmi špatném stavu. Z tisku se dozvěděl, že se budou dělat studie „Sallerova výstavba“, 

protipovodňová opatření, kde p. Zídek uvedl, že studii bude hradit obvod. Ptá se proto, zda by nebylo 

lepší, než dělat studie, opravit za tyto prostředky silnice a chodníky.  

Ing. Němeček 

- k opravám – také jsme se domnívali, že bude jednodušší a pružnější zajistit opravu chodníků, ale 

většina jich je v majetku města. Nejkritičtější byly na MmÚL předloženy, ale odhad nákladů 

nejdůležitějších je 1mil. Kč. Při posledních jednáních nám bylo řečeno, že si opravu jejich majetku 

máme zabezpečit sami. Nyní je v řešení, kde najít prostředky na opravy. Mysleli jsme si, že to bude 

na jaře a budeme rádi, když to bude do podzimu. Do svého programu si Ing. Dařílek zařadil pouze 

opravu v Železničářské ulici. Novoveskou ul. zdokumentujeme s Bc. Kurešovou. Informoval o 

možnosti získání dotace z evropských fondů na bezbariérové řešení chodníků. 

Studie – platí to, že studie na ověření možnosti rozšíření protipovodňových opatření, na tom jsme se 

shodli jednoznačně. Jsou tam cesty, jak ji pořídit. Investice jako taková je o jiných penězích. Bude 

ověřovací studie. P. Zídek nám dával typy. Nejnovější studii by mohla nejvýhodněji zajistit fakulta 

stavební hydrologie ČVUT. Další studie byste musel přiblížit konkrétně, co kdo kde řekl.  

p. Drbal 

- oprava chodníků – na prvních jednáních bylo slíbeno, že budou zrealizovány opravy a zatím 

k ničemu nedošlo, jen v tisku se psalo, že obec bude financovat nějaké studie.  

Ing. Němeček 

- studie protipovodňová opatření – doporučuje prověřit v archivu MmÚL 

Ing. Štráchal 

- uvedl, že s p. Zídkem bylo jednání v lokalitě pod železničním mostem k Mariánskému mostu, aby 

nedocházelo k zaplavení spodní části Střekova 

p. Drbal 

- v tisku se dočetl, že p. Zídek uvedl, že si obvod objedná studii 

Ing. Němeček 

- v případě povodní musíme být iniciátory a nemůžeme čekat, až nás bude někdo zachraňovat 
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Ing. Štráchal 

- na dotaci nedosáhneme, pokud by to bylo proveditelné, dotaci by dostalo Povodí Labe 

Ing. Němeček 

- obec musí chtít protipovodňovou ochranu a poté Povodní Labe bude žádat o dotaci. Na městské 

straně se zvýšilo povodňové opatření, proto se hladina zvedla u nás. 

p. Malinkovič 

- protipovodňová opatření – domnívá se, že pročištění koryta by bylo velmi zapotřebí a nemuseli 

bychom dávat statisíce za protipovodňové zdi 

Ing. Štráchal 

- doporučuje přizvat p. Zídka, jako odborníka, na jednání ZMO Střekov, aby zastupitele informoval o 

protipovodňových opatření. 

 

p. Lazarová 

- ptá se na opravu komunikace k loděnici z Kamenného Vrchu 

Ing. Štráchal 

- už se realizuje 

 

p. Svoboda, občan 

- hřbitov – informoval o spadlé borovici 

Ing. Štráchal 

- prověříme, ale hřbitov mají ve správě Městské služby 

Mgr. Železný 

- informoval o možnosti využití stránek www.zmapujto.cz a tam je možné tyto podněty dávat 

 

p. Svoboda, občan 

- objekt Kubelíkova 1 – ptá se, zda bude objekt využit pouze pro VPP 

Ing. Štráchal 

- část prostor je využíván jako šatna VPP a zbývající část bude zatím nevyužita  

p. Svoboda, občan 

- a do budoucna? 

Ing. Štráchal 

- do budoucna se záměr využití objektu bude řešit podobně jako Kamenná 3. 

 

p. Svoboda, občan 

- dle z.č. 106 /1999 – žádá o informaci, kdy bylo zveřejněno na úřední desce výběrové řízení na 

funkci p. Lazovič a jakou má vlastně funkci p. Lazovič 

- výbory – proč nejsou ve výborech zastoupeny všechny politické strany včetně opozice 

Ing. Štráchal 

- obsazení výborů byly schváleno na ustavujícím jednání 

p. Svoboda, občan 

- ptá se, proč není v každém výboru zastoupena každá politická strana zastupitelstva a žádá o 

nápravu 

Ing. Nechybová 

- výbory jsou poradním orgánem ZMO Střekov. Všichni zastupitelé mohou připomínkovat, vznášet 

podněty a úkolovat výbory. Termíny jednání byly schváleny na minulém jednání. Pokud zastupitelé 

mají zájem přijít na jednání výboru nebo se dožadovat nějakých informací, mohou a vše jim bude 

poskytnuto. 

p. Svoboda, občan 

- jde o stálého člena ve výboru 

 

 

 

http://www.zmapujto.cz/
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Mgr. Železný 

- transparentnost znamená, že jsou otevřené údaje a nikdo nic neskrývá. Pokud má kdokoliv zájem, 

může se stát stálým hostem výboru a dávat připomínky. Je otevřený přístup k informacím, nikoliv 

zaručené členství. 

p. Svoboda, občan 

- bylo by jednodušší, aby každá politická strana měla zastoupení v každém výboru 

Ing. Nechybová 

- zastoupení Finančního výboru – 1x ANO, 1x nezávislý, 1x ČSSD, 1x ODS, 1x Pro Ústí. Není zde 

pouze KSČM a pokud mají problém, měli by to řešit oni. 

p. Malinkovič 

- chápe p. Svobodu, ale je uzavřena platná koaliční smlouva. Jde zde o podíl na správě veřejných 

věcí. Je určitý rozdíl v tom, zda zvedne ruku a má možnost se vyjádřit nebo hlasovat a ne se jen 

zúčastnit jednání. Názor člověka přizvaného k jednání je pouze vyslyšen, ale nemůže sám 

rozhodnout hlasováním. Správně bylo poukázáno, že je to i v jiných obvodech a také na MmÚL.  

Ing. Štráchal 

- podíl na moci či řízení je zde na jednání ZMO a hlasováním dáváme najevo, kdo je pro a kdo je 

proti. Pokud jde o výbory, tak ty vznikly na ustavujícím jednání ZMO Střekov a bylo schváleno 

většinovým hlasováním. 

 

p. Lazarová 

- ptá se, kdy se bude jednat o rozpočtu sociálního fondu 

Ing. Štráchal 

- jednání o sociálním fondu bude v příštím týdnu 

 

p. Dunaj, občan  

- ptá se, kdo má na starosti vyřizování záboru veřejného prostranství – pokud zaberu silnici 

v majetku Statutárního města ÚL – silnice ke hradu Střekov, na silnici si postavili kasu. Ptá se, zda 

byl zábor nahlášen a kolik z toho měl obvod finančních prostředků?  

Bc. Kurešová 

- na zábor veřejného prostranství, pokud jde o komunikaci, vydává povolení a rozhodnutí MmÚL a 

musí se žádat dopředu 

p. Dunaj, občan 

- k tomu samému dojde opakovaně,  bude akce 30.4.2015 – čarodějnice 

Bc. Kurešová 

- prověří, zda byla akce nahlášena a zda bylo vydáno rozhodnutí o záboru veřejného prostransví 

Ing. Dunaj  

- jsou to akce pořádané v obvodě a zviditelňují obec. Lidé si ale stěžovali, že se nemohou dostat na 

své zahrady a ke svým domům. Auta byla zaparkována na zeleni a všude kolem tak, že by nemohla 

projet ani vozidla záchranných složek, pokud by bylo potřeba. DREAM PRO uvedli, že akci měli 

nahlášenou na MP, úřadě atd., ale po prověření bylo zjištěno, že to nikde nenahlásili. Kulturní akce 

ano, ale zabezpečit je tak, aby nedocházelo k újmě místních občanů.  

Ing. Štráchal 

- akce jsou na ÚMO Střekov nahlášeny, ale souhlasí, že musí být vše řádně zúřadováno.  

Ing. Dunaj 

- nepamatuji si, že by na trhy bylo vybíráno vstupné. Je to věcí organizátora, ale na trhách měli 

nájemné uhradit trhovci. Slibované kulturní akce, tam nebyly.  

Mgr. Železná 

- ke vstupnému – v Zubrnicích se pořádají také trhy a vybírá se vstupné  

Ing. Němeček 

- za pronájem pozemku musí agentura DREAM PRO platit vlastníkovi - Lobkowiczům. Akce na 

ÚMO Střekov byla oznámena, ale zábor veřejného prostranství prověříme. 
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p. Malinkovič 

- ptá se, zda bylo doručeno na ÚMO Střekov ohlášení akce pálení čarodějnic ve Svádově 

Ing. Štráchal 

- ano 

p. Malinkovič 

- pozval všechny přítomné na pálení čarodějnic ve Svádově 

 

Mgr. Železná 

- na závěr pozvala zastupitele na akci „otvírání řeky“, které se koná dne 8.5.2015 a rozdala letáčky. 

Vstupné bude zdarma. 

 

p. Dunaj, občan  

- požádal, zaměřit kontrolní činnost, zda při pořádání podobných akcí jako byla na hradě Střekov, 

dochází ke kulturní činnosti nebo jde o trhovou akci. Poslední akce byla spíše trhová záležitost. 

Pokud byla návštěvnost 3000 lidí, mělo by část z výdělku jít do městské kasy. 

 

 

 

 

Starosta poděkoval za účast a za spolupráci a ukončil jednání v 18,47 hodin. 

5. jednání ZMO Střekov se bude konat dne 23.6.2015 od 16,00 hodin v této místnosti. 

 

 

 

 

 

 


