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Z Á P I S 
 

z 5. zasedání Zastupitelstva MO Střekov, 

které se konalo dne 23. 6. 2015 od 16:00 hodin  

v zasedací místnosti domu Žukovova 15, Ústí nad Labem 

 

 

K bodu programu 1 

Zahájení 

 

Ing. Štráchal, starosta, přivítal všechny přítomné a v 16,00 hodin zahájil 5. 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 usnášení schopné ve všech bodech jednání. 

 

Přítomni:  dle prezenční listiny, 14 členů ZMO 

 

Omluvena:  Ing. Věra Nechybová 

 

Zapisovatelka: Marie Buřičová 

 

Skrutátorka:  Bc. Eva Kurešová 

 

 

Ing. Štráchal - vyzval přítomné občany, kteří se budou přihlašovat do diskuse, aby nahlas a zřetelně 

uvedli své jméno do zápisu. 

 

Ověřovatelé minulého zápisy byli Mgr. Železná a p. Malinkovič. Byl zápis řádně ověřen? 

Ověřovatelé souhlasí. 

 

Ověřovateli dnešního zápisu jsou Mgr. Jiří Železný a Jan Kolman. Oba zastupitelé souhlasí. 

 

 

K bodu programu 2a 

Program jednání. 

 

Ing. Štráchal - program jednání jste obdrželi na pozvánce: 

1. Zahájení. 

2. Program jednání, volba návrhové komise. 

3. Finanční záležitosti 

3.1. Schválení Závěrečného účtu MO Střekov za rok 2014. 

3.2. Schválení účetní závěrky MO Střekov za rok 2014. 

3.3. SDH Hasiči – obce. 

4. Převod nemovitostí z majetku města – pozemky: 

4.1. Návrh na bezúplatný převod objektu stálého lehkého opevnění na p.p.č. 725, k.ú. Svádov do 

majetku Statutárního města Ústí nad Labem – řopík, Ministerstvo obrany ČR. 
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5. Organizační záležitosti 

5.1. Činnost RMO Střekov za období od 1. 4. 2015 do 26. 5. 2015. 

5.2. Vyhodnocení k bodu č. 1 a 2 Plánu kontrolní činnosti FV ZMO Střekov pro rok 2015 (1. část). 

6. Různé. 

7. Dotazy členů zastupitelstva, dotazy občanů. 

8. Závěr. 

 

 

Pan starosta doporučil doplnit do programu jednání: 

3.4. Žádost o změnu OZV č. 4/2012, Statut Statutárního města Ústí nad Labem 

 

Ing. Smutný – požádal o zařazení bodu 5.3. do programu jednání a zároveň, aby byl projednán jako 

první v pořadí:  

5.3. Vyjádření podpory Zastupitelstva MO Střekov ve věci schválení poskytnutí dotace Spolku 

Činoherák Ústí na 5. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem konaného dne 24.6. 2015 

 

 

p. Malinkovič 

- požádal o hlasování o zařazení bodů na stůl o každém zvlášť 

 

 

Ing. Štráchal nechal hlasovat o doplněném programu od bod 3.4. jednání:  

 

Hlasováno o zařazení bodu č. 3.4. do programu jednání. 

 

    Přítomno 14 členů ZMO. 

Hlasováno: pro  (14)  

  proti  (0) 

  zdržel se (0)  

 

Zařazení bodu č. 3.4. bylo schváleno jednomyslně. 

 

 

Ing. Štráchal nechal hlasovat o doplněném programu o bod 5.3. jednání:  

 

Hlasováno o zařazení bodu č. 5.3. do programu jednání. 

 

    Přítomno 14 členů ZMO. 

Hlasováno: pro  (9)  

  proti  (0) 

  zdržel se (5)  Ing. Štráchal, p. Malinkovič, p. Kolman, Ing. Dunaj,  

MUDr. Vaňková   

 

Zařazení bodu č. 5.3. bylo schváleno. 
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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  - Ing. Aleš Smutný, p. Viktor Malinkovič 

z řad pracovníků ÚMO - Bc. Jitka Chmelová 

 

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

 

    Přítomno 14 členů ZMO. 

Hlasováno: pro  (13)  

  proti  (0) 

  zdržel se (1) p. Malinkovič 

 

Návrhová komise byla schválena jednomyslně. 

 

 

K bodu programu 5.3. 

Vyjádření podpory Zastupitelstva MO Střekov ve věci schválení poskytnutí dotace Spolku 

Činoherák Ústí na  5. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem konaného dne 24.06.2015. 

Předkládá a zprávu uvedl Ing. Smutný. Požádal o vyjádření podpory ZMO Střekov ve věci schválení 

poskytnutí dotace spolku Činoherák Ústí na ZMÚL, které se koná dne 24.06.2015. Přečetl 

důvodovou zprávu materiálu předloženého členům ZMO Střekov na stůl. Přílohou materiálu je zápis 

z Fóra s občany, které se konalo de 27.5.2015. 

 

Diskuse: 

Mgr. Železný 

- je nešťastné, že se kauza Činoherního studia stala politickým tématem. Kultura by neměla být 

součástí politiky. Vnímám Činoherní studio jako jednu z hodnot, kterou městský obvod Střekov má 

v tom dobrém smyslu slova. 

Ing. Němeček 

- instituce v kultuře a ve sportu mají k sobě velmi blízko, co se týče způsobu financování, jelikož jde 

o nekomerční aktivity. Je potřeba schválit tuto dotaci mimo ucelenou koncepci, protože potřebuje 

čas, aby vznikla. 

p. Lazarová 

- za Činoherák se bojovalo již v minulém volebním období. Ptá se, zda byla již vyúčtována dotace ve 

výši cca 1 mil. Kč, kterou Činoherák Ústí dostal. 

p. Silbernaglová, ředitelka spolku Činoherák Ústí 

- vyúčtování bylo podáno v řádném termínu a kontrolní orgány MmÚL měly kontrolní zjištění, proti 

kterým Činoherák podalo námitky. Kontrolní orgán má svou běžnou agendu, které se musí věnovat, 

proto jsme zatím nedostali konečné vyjádření. Dne 11.7.2015 by mělo být vše dokončeno. 

MUDr. Laštůvka 

- souhlasím s názorem Mgr. Železného. Jsem zklamán, že hnutí PRO Ústí mělo radního za kulturu a 

že se to řeší na politické sféře. Financování je důležitá věc a musí být průhledné z obou stran.  

p. Malinkovič 

- vážím si aktivity Ing. Smutného. V průběhu celého výboje vyvstalo několik peripetií v souvislosti 

s tím, že nově zřízený subjekt nefungoval tak, jak by měl a vznikl soukromý subjekt Činoherák. 

Problém mám s tím, že po přidělení dotací jednomu subjektu, shodou okolností jde o soukromý 

subjekt, tak nebyl dán prostor k zakoupení jiných představení. Souhlasí s podporou kvalitní činohry 

v Ústí nad Labem, ale problém vidí v tom, dát dotaci jednomu velkému subjektu.  Souhlasím, aby 
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Ing. Smutný vystoupil na ZMÚL a podpořil poskytnutí dotace, ale tak, jak bylo prezentován návrh 

usnesení Ing. Smutným, tak souhlasit nemůžu. 

Ing. Smutný 

- uvedl, že v rozpočtu bylo vždy vyčleněno 12 mil. Kč pro tento subjekt a je tam i nyní a prostředky 

by měly připadnout činohře v Ústí. V koncepci by mělo být, že prostředky budou využity na činohru 

např. z Prahy nebo jiných kvalitních divadel a v tomto duchu to na zastupitelstvu města mohu také 

přednést. Bohužel nyní je to nastaveno takto a jiná koncepce není zatím zpracována. 

Ing. Němeček 

- je možné veřejně soutěžit různá představení nebo kulturu jako takovou, ale ptá se, jak najít cestu, 

abych mohl představit to ústecké – domácí a zároveň, jak uvést, že soutěžím kulturu. V tom dochází 

k rozporu. Je to o rozhodnutí, zda chceme podpořit něco živé např. soubor Činoheráku nebo divadla 

nebo zda řekneme, že máme peníze na kulturu a lidé se budou moci hlásit sami. 

p. Lazarová 

- souhlasí s Ing. Smutným, ale o koncepci se hovoří již téměř rok a nic není hotové 

Ing. Smutný 

- souhlasí, že to bylo podceněno. Chyba byla, toto bylo podceněno. 

Ing. Dunaj 

- letitá tradice zde je a bylo by dobré činohru zachovat. Jaká je průměrná návštěvnost a kapacita 

divadla? 

p. Silbernaglová, ředitelka spolku Činoherák Ústí 

- max. kapacita je 120 osob, dále jsou představení stavěná na 80 nebo na 50 míst – záleží od typu 

představení. Návštěvnost vychází cca kolem 65-70%. 

Ing. Smutný 

- doplnil, že v materiálu do ZMÚL je uvedeno – 83 divadelních představení včetně hostujících 

souborů, v červnu se předpokládá 10 představení. Dle materiálu dále informoval o návštěvnosti za 

uplynulé měsíce v roce 2015. 

p. Malinkovič 

- na první pololetí se mělo odehrát kolem 80 představení. Při kapacitě, kterou uvedla paní ředitelka a 

představení je plně obsazeno, tak tříčlennou rodinu dotuje město cca 1800 Kč. 

Mgr. Železný 

- takto se přepočítávat nemůže. Porovnal to se sportem, kolik stojí výstavba stadionu a jaká je tam 

návštěvnost. Ekonomiku v tomto případě hledat nemůžeme. 

p. Malinkovič 

- proti sportu ani kultuře nic nemá, ale má výhrady k financování. Požádal o ukončení diskuse a 

přistoupit k hlasování o návrhu usnesení. 

p. Silbernaglová, ředitelka spolku Činoherák Ústí 

- informovala, že podporu od města potřebují kvůli zaměstnancům, jako jsou např. zvukař nebo 

osvětlovač. Jsou to natolik kvalifikované profese, že se těžko hledají noví lidé. Žádá o podporu a 

řešení nové koncepce. Co se týká divadla a nákladů – divadlo je drahá záležitost. Městu se platí 70tis 

Kč na nájemném, takže jen nebereme, ale také dáváme do městské pokladny. Domnívá se, že si 

město Ústí nad Labem zaslouží vlastní činohru a je jedno, kdo ji bude dělat, jestli Činoherák nebo 

někdo jiný. Nezná důvody, proč pan Haidler radní za kulturu tento problém podcenil.  

p. Dun…, občan 

- proč jako zastupitel a starosta nepředkládá tento materiál na zastupitelstvu města přímo pan 

starosta? 

Ing. Štráchal 

- uvedl, že bude mít jiný názor. Doporučil p. Dunajovi, aby vyčkal na hlasování. 

Ing. Smutný 

- veřejně nabídl Činoheráku pomoc s kontrolou vyúčtování  
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p. Malinkovič 

- dává protinávrh – pokud přeformuluje návrh usnesení, tak bude ochoten podpořit návrh 

- přednesl svůj protinávrh, kde nebude napsáno, že je to dotace pro tento jediný subjekt, a to 

Činoherák Ústí , ale mohlo by být uvedeno pouze „pro činohru Ústí“.  

p. Chal..., občanka 

- žádá zastupitele o podpoření činoherního studia. Sám pan primátor na střekovském ustavujícím 

jednání ZMO uvedl, že podpoří udržení Činoherního studia a bohužel to z dosavadních jednání tak 

není. Domnívá se, že do Činoheráku se chodí bavit nejen úzká skupina lidí, ale chodí tam i běžní 

občané.  

p. Malinkovič 

- uvedl, že mu nejde o to, aby nedostal dotaci Činoherák Ústí. Požaduje, aby to bylo uvedeno 

neutrálně 

Mgr. Železný 

- chápe p. Malinkoviče, ale požádal o přehodnocení jeho názoru. Koncepce by měla být realizována 

od příštího roku. V současné době se bude pracovat na koncepci. Pokud někdo může dostat dotaci, je 

to pouze Činoherák. 

Ing. Smutný 

- uvedl, že dotace je navázána přímo na ten bod č. 20 jednání ZmÚL, kde se mluví přímo o 

Činoheráku Ústí a naše usnesení by po schválení protinávrhu p. Malinkoviče nenavazovalo na tento 

bod.  

p. Dr..., občan 

- uvedl, že ODS chtěla Činoherák zachovat vždy. Hnutí Pro-Ústí si vzalo Čihnoherák za svůj. 

S účtováním byl vždy velký problém. Informoval o krocích, které byly za poslední rok vedeny, kolik 

slibů již Činoherák dal, že vždy řádně vyúčtují, ale bohužel nic takového nenastalo. Činoherák vždy 

podnikne nějaké kroky, ze kterých vyplývají chyby a neřeší se to průběžně, ale až před samotným 

zastupitelstvem. Pan Malinkovič vyčíslil nějakou škodu a ta není malá. V Ústí nad Labem jsou 

potřeba také jiné věci, než jen Činoherák. Hospodaření Činoheráku nebylo transparentní, chyba není 

na straně politiků – ti tady také chtějí činohru zachovat, ta určitě ke Střekovu patří, ale jen za 

určitých podmínek. Zmínil kulturní komisi – za půl roku nevznikla ani žádná koncepce, projednávají 

se jen peníze, ale systém žádný.  

p. Silbernaglová, ředitelka spolku Činoherák Ústí 

- uvedla, že poprvé požádali o dotaci na konci listopadu roku 2014, a to na celý rok 2015. Činnost 

divadla se plánuje s dvou až tří letou perspektivou a toto je mimořádná situace. Bude se zasazovat o 

to, aby se šlo cestou transparentního financování. 

p. Frö…, občanka 

- ptá se Ing. Smutného, zda když předkládá žádost o podpoření dotace, zda má hrubý rozpočet toho, 

na co budou prostředky použity? Od hasičů je rozpočet požadován, tak zda je požadován i v tomto 

případě. 

Ing. Smutný 

- zde schvalujeme podporu, nikoliv dotaci. Rozpočet nepožadoval, jen doporučil hasičům, že by bylo 

dobré, aby nějaký rozpočet byl. Návrhy rozpočtu jsou přístupné na webu města a křížkem je tam 

označeno na co dotace nesmí být použita. 

MUDr. Vaňková 

- požádala o ukončení diskuse 

p. Malinkovič 

- s přidělováním dotace je problém ten, že bylo podáno trestní oznámení na dotaci přidělenou 

Činoheráku v loňském roce ve výši 1mil. Kč a šetří to Krajská hospodářská kriminálka. Tento případ 

dosud není uzavřen.  

Ing. Outlá 

- uvedla, že dotace, která se poskytuje, je v souladu se zákonem. Na webu města je stanovisko 

Ministerstva financí, které se vyjadřuje k dotacím podle zákona o rozpočtových pravidlech. 

V současné době si nikdo nedovolí, aby to zapříčinilo vyšetřování Policií. 
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p. Špe…., občanka 

- ptá se, p. Malinkoviče, jak ví, že dotaci šetří PČR. Máte k tomu nějaký důkaz nebo víte, kdo 

podával toto trestní oznámení. 

p. Malinkovič 

- ví o tom, protože podání na PČR podal on sám a PČR případ stále prošetřuje 

Ing. Štráchal 

- ptá se, zda p. Malinkovič trvá na své protinávrhu 

p. Malinkovič 

- ano, trvám na svém protinávrhu usnesení  

Ing. Němeček 

- souhlasí s podporou v původním znění 

 

Protinávrh p. Malinkoviče, aby v původním návrhu Ing. Smutného nebyl uveden Činoherák Ústí, ale 

pouze „poskytnutí dotace na činohru v Ústí nad Labem“ 

 

Přítomno 14 členů ZMO Střekov:   pro  (2) p. Malinkovič, p. Kolman  

      proti  (0)  

      zdržel se  (12)   

 

Protinávrh p. Malinkoviče nebyl schválen. 

 

 

Původní návrh usnesení v předloženém znění:  

A/ Vyzývá 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem, aby prostřednictvím zvolených zastupitelů napříč politickým 

spektrem, schválilo na svém 5. zasedání konaného dne 24.6.2015 bod 20. programu zasedání, tj. 

poskytnutí dotace Spolku Činoherák Ústí a tím zajistilo přání obyvatel a svých voličů v pokračování 

tradice  činoherního souboru na Střekově. 

 

B/ Žádá 

Radu města Ústí nad Labem, aby v přiměřeně době pro sestavování rozpočtu města na rok 2016, 

termín 30.9.2015, schválila a předložila veřejnosti a Zastupitelstvu města Ústí nad Labem 

dlouhodobou kulturní koncepci včetně jejího financování a grantové politiky kultury našeho města. 

 

C/ Pověřuje 

Ing. Aleše Smutného, zastupitele MO Střekov,  

aby na podporu bodu dotace pro Činoherák Ústí veřejně vystoupil a přednesl toto stanovisko 

Zastupitelstva MO Střekov na Zastupitelstvu města Ústí nad Labem, konaného dne 24.6. 2015 a aby 

se tento schválený materiál prostřednictvím usnesení MO Střekov stal přílohou bodu č. 20 

Zastupitelstva města Ústí nad Labem. 

T: 24. 06. 2015 

Z: Ing. Aleš Smutný 

 

Hlasováno o původním návrhu usnesení předloženém znění. 

 

Přítomno 14 členů ZMO Střekov:   pro  (8)     

      proti  (0)  

      zdržel se  (6)  Ing. Štráchal, p. Lazarová,  

MUDr. Vaňková, Ing. Dunaj, 

p. Malinkovič, p. Kolman 

 

Návrh usnesení byl schválen. 
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K bodu programu 3.1. 

Schválení Závěrečného účtu MO Střekov za rok 2014. 

Předkládá: Ing. Štráchal, starosta. 

 

Diskuse: 

p. Lazarová 

- str. 1 materiál – výsledky a opatření - poslední odstavec – domnívá se, že úřad nevyčerpal všechny 

možné doklady, které k tomu měl. Navrhuji zdůraznit v zápisu z jednání ZMO vyjádření tajemníka 

ÚMO Střekov k závěrům auditu provedeného Krajským úřadem a zmínit skutečnost, že nebyly tyto 

argumenty kontrolní skupině předloženy. Toto vyjádření má k dispozici pan starosta a na vyžádání 

jej může poskytnout ostatním zastupitelům, případně občanům.  

Ing. Štráchal 

- originál materiálu s telefony se hledal a nenašel se 

p. Lazarová 

- domnívá se, že je špatně, že úřad nemá tajemníka, protože ten by se dokázal bránit a dát vyjádření 

ke kontrole, když vedoucí odboru to nedokáže 

p. Malinkovič 

- uvedl ke kontrole a provedenému auditu k přezkoumání hospodaření a k odměnám zastupitelům, že 

to nebere jako pochybení. V zápise se uvádí pochybení tajemníka související s vyplacením odměn. 

Zastupitelé jsou ve své funkci od 4.11.2015, tudíž jim odměna měla být vyplacena již za listopad. Za 

pochybení to nepovažuje. 

Ing. Štráchal 

- pochybení došlo od pana tajemníka, kdy v materiálu byl jiný termín, než ve schváleném usnesení 

p. Lazarová 

- přečetla vyjádření Ing. Teplana k výše uvedeným odměnám, podle kterého zákon porušen nebyl. 

Vyjádření také předala k dispozici panu starostovi. 

Ing. Štráchal 

- v materiálu je uveden termín s účinností 1.12.2014 

Ing. Dunaj 

- pokud byly odměny vyplaceny neoprávněně, ptá se kolika zastupitelům, byla odměna již zaplacena 

a kolik zastupitelů odměnu již vrátilo. Pokud je některý zastupitel, který odměnu ještě nevrátil, proč 

ji nevrátil? Pokud tak někdo neučinil, jde o bezdůvodné obohacení.   

Bc. Chmelová 

- zastupitelům byla odměna vypořádána v květnové výplatě. Jedna zastupitelka nedala souhlas s tím, 

že uvedla, že nemá dostatečné podklady. 

p. Dun…, občan 

- podle usnesení má zastupitel nárok na odměnu od data svého zvolení, ale zastupitelé jsou ve funkci 

od 4.11., proto mají na odměnu nárok již za listopad 

Ing. Štráchal 

- zastupitelé si schválili odměnu s účinností od 1.12.2014, jak bylo uvedeno v návrhu usnesení 

v materiálu 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  

A/ Bere na vědomí 

     Zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření MO Střekov za rok 2014 

 

B/ Schvaluje 

     1. Celoroční hospodaření a závěrečný účet MO Střekov za rok 2014 bez výhrad 

     2. Finanční vypořádání MO Střekov za rok 2014 dle důvodové zprávy 

     3. Přijatá opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání  

         hospodaření Statutárního města Ústí nad Labem – MO Ústí nad Labem – Střekov za rok 2014 

         uvedené v důvodové zprávě. 
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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 3.2. 

Schválení účetní závěrky MO Střekov za rok 2014. 

Předkládá: Ing. Štráchal, starosta. 

 

Diskuse: 

p. Nov…, občan 

- vznesl požadavek na objasnění přílohy „Výkaz FIN 2-12 M“, výkaz obsahuje § a nevím, čeho se 

týká 

Bc. Chmelová 

- jde o finanční výkaz, sestavu vytisknutou z programu. Paragraf je popsán v předchozím materiálu.  

Ing. Outlá 

- materiál je předložen v souladu se zákonem, jde o finanční výkazy 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  

A/ Schvaluje 

     účetní závěrku MO Střekov za účetní období od 1.1.2014 do 31.12.2014 sestavenou     

     k rozvahovému  dni 31.12.2014 dle příloh uvedených v důvodové zprávě. 

 

 

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 3.3. 

Informace o podstatných náležitostech spojených se zřízením jednotky SDH obce. Poskytnutí 

individuální dotace SDH Svádov a SDH Střekov. 

Předkládá: Ing. Štráchal, starosta. Informoval, že se obrátili na jednotku Mojžíř a zřízení jednotky a 

všechny podklady s nimi byly projednávány a jsou přílohou materiálu. Zřízení jednotky je pro obvod 

velice finančně nákladné. Předal slovo Ing. Němečkovi, místostarostovi, který informoval o druhé 

části materiálu, a to poskytnutí dotace SDH Svádov a SDH Střekov.  Od záměru zřídit jednotku se 

rozhodli ustoupit také z důvodu, že by musela být upřednostněna jednotka Střekov před jednotkou 

Svádov nebo naopak. Poděkoval za činnost hasičů při odstraňování havárií např. při silném větru, 

který v minulých měsících byl a hasiči nám pomáhali při odstraňování. 

 

Diskuse: 

p. Lazarová 

- uvedla, že hasiči Mojžíř mají kategorii č. 3 a Střekov má č. 5. Božtěšice mají stejnou kategorii jako 

Střekov a tam jsou roční náklady ve výši 60-70tis.Kč za rok. 
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Ing. Němeček 

- uvedl, že volíme cestu finanční podpory bez závazků 

p. Lazarová 

- kategorizace č. 3 – může starosta zavolat a vyzvat k výjezdu, proto tam jsou náklady větší 

Ing. Štráchal 

- souhlasí, že jde o vyšší typ 

p. Kolman 

- uvedl, že zřízení jednotky není pevně vázáno s SDH Svádov nebo Střekov. Starosta SDH není 

nadřízený velitelům jednotky, jde o jinou jednotku. 

MUDr. Laštůvka 

- souhlasí, že náklady jsou nepochybně nižší, než v Mojžíři. Jednal s plk. Faltysem, ředitel HZS 

Ústecký kraj, který zřízení jednotky doporučuje a doporučuje to pro fungování integrovaného 

záchranného systému. Pan plukovník na toto téma jednal také s primátorem města. Prostředky nejsou 

malé, ale nejsou nedosažitelné. Střekov nemá nadbytek prostředků. Zřízení jednotky je racionální a 

fin.prostředky města by se měly do budoucna najít a podle materiálu podpoříme obě sdružení. Budu 

podporovat zřízení jednotky dobrovolných hasičů na Střekově. 

p. Frö…, občanka 

- když budou hasiči žádat o dotaci, budou muset předložit žádost, na co chtějí prostředky využít? 

Jsou to tak malé prostředky, že by měli vykázat pouze jejich použití a neměli by být zdržováni 

vyplňováním administrace k dostání dotace. 

p. Bauer, starosta sdružení hasičů Střekov 

- upozornil, že tato administrace je důležitá. Je určitý plán, co se sdružení chystá dělat v daném 

období a jsou věci, které nelze předpokládat. O dotaci žádáme na základě určitého plánu a zpětně ji 

pak vyúčtováváme. 

Ing. Outlá 

- účtovat dotaci je ze zákona povinná 

p. Kolman 

- uvedl, že pokud by SDH Svádov byli jednotkou, povinné ručení za zásahové vozy by zaplatil stát 

p. Bauer, starosta sdružení hasičů Střekov 

- auta jsou sborová a vše si hradí sami. Pokud by byli jednotkou, hradil by pojištění za vozidla stát.  

Ing. Smutný 

- ptá se, zda platí sdružení silniční daň 

p. Bauer, starosta sdružení hasičů Střekov 

- ano, platí a jednotky SDH jsou osvobozené od silniční daně 

p. Kolman 

- uvedl, že dotaci, která je navržena v materiálu zaplatí sdružení za pojistky na vozový park 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  

A/ Bere na vědomí 

Informaci o všech podstatných náležitostech spojených se zřízením jednotek SDH obce 

 

B/ Schvaluje 

1. individuální dotaci na provoz jednotky Sboru dobrovolných hasičů v celkové výši 80.000 Kč 

z toho: 

SDH Střekov IČO 65082371    ve výši 40.000 Kč 

SDH Svádov IČO 75086808     ve výši 40.000 Kč 

 

2. uzavření rámcové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se subjekty dle bodu B/1  

    návrhu na usnesení. 
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C/ Pověřuje 

Ing. Miroslava Štráchala, MBA, starostu MO Střekov 

Uzavřením rámcové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se subjekty dle bodu B/1  

návrhu na usnesení. 

T: 31. 07. 2015 

Z: Bc. Jitka Chmelová 

 

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 3.4. 

Žádost o změnu OZV č. 4/2012, Statut Statutárního města Ústí nad Labem 

Předkládá: Ing. Němeček, místostarosta s tím, že RMO schválila alt. I. Zastupitelstvu jsou 

předloženy všechny možné varianty, která měla k dispozici RMO. 

 

Diskuse: 

p. Malinkovič 

- ptá se, zda je součinnost s jinými obvody 

Ing. Němeček 

- ne, jsme první. Materiál musí projednat RMÚL. 

Ing. Štráchal 

- pokud naše zastupitelstvo schválí návrh a předloží jej na RMÚL, je možné, že se přidají i ostatní 

obvody 

Ing. Němeček 

- vše souvisí s prodeji. V našem obvodě je majetek zbytkový. Prodejů ubývá a spíše to zatěžuje náš 

rozpočet. 

p. Lazarová 

- uvítala tento výborný nápad 

p. Malinkovič 

- MO Neštěmice mají majetku ještě hodně. Doporučuje alt. III. 

Ing. Štráchal 

- uvedl, že jsme doporučili alt. I, abychom mohli o návrhu diskutovat a jednat i o jiných procentech 

p. Malinkovič 

- souhlasí 

Ing. Němeček 

- je to opravdu na zvážení zastupitelstva MO Střekov o tom, jestli zvolí odvážnější nebo reálnější 

variantu 

 

Návrh usnesení v předloženém znění – alt. I:  

A/ Schvaluje 

Žádost na změnu Statutu města Ústí nad Labem čl. 20 OZV č.4/2012 „Zdroje peněžních příjmů 

městských obvodů a druhy výdajů“ bod 2. c) příjmy z prodeje svěřeného majetku města (20% těchto 

příjmů připadá příslušnému městskému obvodu, 80% těchto příjmů připadá Městu) se mění na: 

 

80% těchto příjmů připadá příslušnému městskému obvodu, 20% těchto příjmů připadá Městu. 

 



Zápis 5. ZMO Střekov 

 

11 

 

 

B/ Pověřuje 

Ing. Miroslava Štráchal, MBA, starostu MO Střekov 

Předložit Radě a Zastupitelstvu města Ústí nad Labem „Žádost o změnu OZV č. 4/2012, Statut 

Statutárního města Ústí nad Labem“. 

 

T: 31.12.2015 

Z: Ing. Miroslav Štráchal, MBA 

 

Hlasováno o alt. I 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 bezúplatný převod objektu stálého lehkého opevnění na p.p.č. 725, k.ú. Svádov do 

majetku Statutárního města Ústí nad Labem – řopík, Ministerstvo obrany ČR. 

Předkládá: Ing. Němeček, místostarosta a uvedl materiál. Informoval o záměru Muzea města 

s řopíky, o rozvoji cestovního ruchu a zatraktivnění dané lokality. Návrh na schválení převodu je 

předložen z důvodu, že se řopík nachází na pozemku města.  

 

Bez diskuse. 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  

A/Schvaluje 

1. bezúplatný převod objektu stálého lehkého opevnění, stavby bez čp/če na pozemku 

p.č. 725/5, o výměře 29 m2, v k.ú. Svádov, do majetku Statutárního města Ústí nad Labem 

 

Vlastník stavby:  

Česká republika, 

Ministerstvo obrany, Tychonova 1, č.p. 221, 160 00 Praha – Hradčany, IČ: 60162694 

Příslušnost k organizační jednotce: 

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem MO – Odbor územní správy majetku Praha,  

Hradební 12, č.p. 772, 110 05  Praha – Staré Město, IČ: 60162694-1 

 

2. svěření objektu stálého lehkého opevnění, stavby bez čp/če na pozemku p.č. 725/5, v k.ú. 

Svádov do správy Magistrátu města Ústí nad Labem, včetně pozemku p.č. 725/5, o výměře 

29 m2, druh pozemku zastavěná plocha nádvoří, v k.ú. Svádov.  

 

B/ Ukládá 

Radě MO Střekov 

zabezpečit bezúplatný převod objektu stálého lehkého opevnění, dle schvalovací části tohoto 

usnesení a současně svěření objektu stálého lehkého opevnění do správy Magistrátu města Ústí nad 

Labem. 

T: 31. 12. 2015 

Z: Ing. arch. Jiří Němeček 
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Hlasováno o návrhu usnesení v předloženém znění. 

 

Přítomno 14 členů ZMO Střekov:   pro  (13)     

      proti  (0) 

      zdržel se  (1) Ing. Dunaj 

 

Návrh usnesení byl schválen. 

 

K bodu programu 5.1. 

Činnost RMO Střekov za období od 1. 4. 2015 do 26. 5. 2015. 

Předkládá: Ing. Štráchal, starosta. 

 

Diskuse: 

p. Lazarová 

- akce Mezi dvorci – kulturní komise dala 25tis. Kč na pořádání akce. Upozornila na možný střet 

zájmů. 

Ing. Štráchal 

- dotace nebyla přidělena, MO Střekov byl spoluorganizátor a finančně se spolupodílel 

Ing. Němeček 

- informoval o dotaci na kulturu ve výši 300tis. Kč s tím, že v průběhu roku, se mohou zájemci o 

příspěvek na akci přihlásit, předložit rozpočet dané akce. Pokud MO Střekov uzná za vhodné se 

spolupodílet, je možné podpořit více aktivit. Předpokládá, že pokud by nějaké prostředky zbyly, 

budou se moci převést do rozpočtu na příští rok. 

Ing. Smutný 

- uvedl, že např. Městské služby dodaly pódium 

p. Lazarová 

- vyúčtování Střekovského plesu – mělo by být více čitelné a v usnesení mělo být uvedeno 

vyúčtování 

p. Malinkovič 

- požádal o doplnění zápisu z jejich společného jednání o termíny ve Svádově, kdy se schůzky budou 

konat, např. kontejnery 

p. Lazarová 

- usnesení 12. RMO – rozdělení darů mezi spolky – ptá se, zda svaz důchodců je Střekovská 

organizace v čele s p. Frankovou? 

Bc. Chmelová 

- souhlasí, je to střekovská organizace 

p. Lazarová 

- ptá se, zda svaz tělesně postižených je zde uveden dvakrát – proč 

Ing. Němeček 

- uvedl, že se jedná o jednu organizaci se dvěma sídly – město a Střekov. Dar dostal p. Beneš za 

Střekov a p. Černá za město, která využila dotaci na zaplacení autobusové dopravy do Mariánských 

lázní. Informoval o tom, že je se svazy a spolky domluveno, aby po uskutečněné akci podpořené 

z rozpočtu MO Střekov udělali prezentaci pro veřejnost.  

 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  

A/ Bere na vědomí 
zprávu o činnosti Rady MO Střekov za období od 1. 4. 2015 do 26. 5. 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 5.2. 

Vyhodnocení k bodu č. 1 a 2 Plánu kontrolní činnosti FV ZMO Střekov pro rok 2015 (1. část). 

Předkládá: Ing. Nechybová, předsedkyně FV ZMO Střekov.  

 

Diskuse: 

Ing. Štráchal 

- dal protinávrh usnesení s tím, že návrh usnesení bude stejný, jen bude vypuštěn bod č. 4 

v pověřovací části návrhu 

 

 

Protinávrh usnesení Ing. Štráchala: 

A/ Bere na vědomí 

Výsledky kontrolní činnosti provedených FV ZMO Střekov ve dnech 15.4.2015 a 13.5.2015. 

 

B/ Pověřuje 

Ing. Miroslava Štráchala, MBA – starostu MO Střekov  

1. Zajistit vypracování interních pokynů pro inventarizaci majetku v roce 2015 (detailní popis 

prováděných činností).                                            T: 30. 9. 2015 

 

2. Prověřit rozpracované investice uvedené v důvodové zprávě, zdali se nejedná o tzv. zmařené 

investice, jež mohou být předmětem vyřazení a eventuálně šetřeny škodní komisí.                                          

    T: 30. 8. 2015 

                    

3. Podat žádost Radě Statutárního města Ústí nad Labem k vydání pokynu vedoucímu odboru 

kontroly a vedoucímu finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem k provedení 

hloubkové kontroly stavu pohledávek Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov. 

                                                                                       T: 30. 6. 2015 

  

4. Upravit Směrnici o zadávání veřejných zakázek tak, aby ve fázi hodnocení nabídek byl člen 

FV ZMO přítomen jako nestranný pozorovatel. 

    T: 30. 9. 2015 

 

Hlasováno o protinávrhu usnesení Ing. Štráchala. 

 

Přítomno 14 členů ZMO Střekov:   pro  (14)     

      proti  (0) 

      zdržel se  (0) 

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 
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9. Různé a dotazy členů ZMO Střekov: 

 

Mgr. Železný 

- informoval o přijaté dotaci na zakoupení Lázní Dr. Vrbenského ve výši 2 mil. Kč a 250tis.Kč na 

zabezpečení objektu, dalších 80tis.Kč tvoří daň.  Zastupitelstvu bude předložen kompletní materiál 

včetně rozpočtu ke na zabezpečení a případnou demolici. Na minulém jednání byly vzneseny dotazy, 

co bude s objektem dál. To zatím nevíme, ale pokusíme se to řešit. Odklizení komunálního odpadu 

řešíme se současným majitelem. Velice pečlivě kontrolujeme stav objektu. Zastupitelstvo dostane 

výsledky šetření k projednání. 

Ing. Němeček 

- od stávajícího vlastníka máme technickou zprávu o stavu objektu. Budeme požadovat ještě 

posouzení objektu statikem. Informoval o stavu střechy s tím, že je potřeba posoudit její aktuální 

stav. Dále bude prověřena také možná přítomnost chloru v objektu. Vše bude prověřeno dříve, než 

by došlo k odkoupení objektu do majetku města.  

Ing. Štráchal 

- upozornil, že zatím není nic rozhodnuto a pokud budou nalezeny nějaké závažné nedostatky, 

k odkoupení nemusí dojít 

Mgr. Železný 

- uvedl, že anketou, kterou prováděl MmÚL bylo zjištěno, že obyvatele z MO Střekov nejvíce tíží 

sociální problematika v místě ulic Purkyňova a Žukovova a lázní Dr. Vrbenského. Upozornil na fakt, 

že i v tuto chvíli jsou v objektu lázní bezdomovci.  

Ing. Dunaj 

- souhlasí se zajištěním statického posouzení objektu. Ptal se již na minulém jednání a ptá se znovu – 

co bude MO Střekov dělat s objektem po jeho odkoupení? Domnívá se, že oprava objektu se vyšplhá 

na částku 150mil. Kč. Kdo zajistí rozpočet na opravu objektu a kolik bude vytvoření rozpočtu stát? 

Mgr. Železný 

- v tuto chvíli bohužel nevíme, co s objektem budeme dělat dál. Jsou k dispozici různé dotační tituly, 

které budeme hlídat a hledat. Pokud žádný nebude, tak dojde ke zbourání objektu a budeme mít 

lukrativní pozemek. 

Ing. Dunaj  

- doporučil, aby kupujícím nebylo město, ale aby objekt koupil Mgr. Železný jako makléř a udělal 

smlouvu o smlouvě budoucí s městem. Nebo je možné udělat smlouvu o smlouvě budoucí se 

současným majitelem. 

Mgr. Železný 

- je zde drobnost, že město má povinnost starat se o blaho občanů na rozdíl ode mě jako občana. 

Důsledky stavu objektu se dotýkají našich občanů. 

Ing. Dunaj 

- pokud objekt lázní zbouráme, čeho tím docílíme. Zmínil, čeho jsme dosáhli, když jsme díky 

námitkám občanů přerušili výstavbu obchodního centra? 

Mgr. Železný 

- kdo to udělá, když to neuděláme my 

Ing. Štráchal 

- v objektu se může vybudovat cokoliv např. malé kulturní centrum 

Mgr. Železný 

- za půl roku nemůžeme změnit svět, snažíme se dělat co nejvíce pro občany 

p. Lazarová 

- domnívá se, že k rozpočtu MO Střekov tato velká investice nejde. Objekt by měl zůstat v majetku 

města. 

Ing. Štráchal 

- město lázně nechtělo, nabídli nám dotaci a my nabídku přijali 

Ing. Dunaj 

- jak město zdůvodnilo svůj nezájem o objekt lázní 
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Ing. Štráchal 

- uvedl, že to není priorita pro město, ale pro náš obvod a naše občany v dané lokalitě ano 

Mgr. Železná 

- informovala o připravovaných sportovních akcích, které se budou konat ve dnech 19.7. a 16.8. na 

cyklostezce v místě bývalého vraku. Propagace k akcím bude ještě připravena, jste srdečně zváni. 

Mgr. Železný  

- souhlas s doplatky na bydlení – město dala dohromady zajímavá kritéria, ale dnes přišel dopis od 

ministra Chovance, kde uvedl, že pro Úřady práce nejsou tato kritéria závazná a jde pouze o vodítko. 

Nově bychom neměli posuzovat jednotlivé žádosti, ale pouze objekty. Mělo by jít pouze o podpůrný 

argument pro rozhodování Úřadu práce o tom, zda osoba bude mít nárok na doplatek. Máme 

možnost nastavit si vlastní pravidla, podle kterých by měly být sestavovány provozní řády. Hygiena 

bude kontrolovat tyto nové provozní řády.  

Ing. Dunaj 

- lázně Dr. Vrbenského – informoval, že Česká televize vysílala reportáž ve čtvrtek  

- podnět k silnici směr z Brné pod hradem Střekov – cyklisté nevyužívají cyklostezku a v tomto 

úseku je komunikace velmi úzká a hrozí zde nehoda. Doporučuje umístit zde dopravní značení 

„zákaz cyklistům“. 

Mgr. Železný 

- souhlasí, že místo je velmi úzké a nebezpečné 

Ing. Štráchal 

- informoval o jednání s p. Kočárkem z dopravní policie o snížení rychlosti v obci a zatím nám 

nebylo vyhověno. Dopravní značení se nám zatím nepodařilo upravit dle našich požadavků a ve 

prospěch občanů. 

Ing. Němeček 

- informoval o tom, že SŽDC plánuje rekonstrukci trati a ta by se mohla doplnit o o rozšíření 

komunikace 

MUDr. Laštůvka 

- informoval, že jako cyklista ve zmíněném úseku také jezdí. Je to hodně o vzájemné ohleduplnosti. 

Značku je možné umístit, ale záleží na tom, kdo ji bude dodržovat. S dětmi samozřejmě jezdím přes 

zdymadla. 

Ing. Štráchal 

- uvedl, že v noci jsou zdymadla zavřená  

Ing. Smutný 

- souhlasí s MUDr. Laštůvkou.  Jezdí tam také, protože když byly děti malé, byly ve vozítku za 

kolem, které se přes zdymadla nedá přenášet. Souhlasí, že je to o vzájemné ohleduplnosti. Zákazová 

značka nebude cyklisty dodržována. Spíše doporučuje upozorňující značku „pozor cyklisté“.  

p. Bauer, starosta sdružení hasičů Střekov 

- souhlasí, že problém je v lidech a ve vzájemné ohleduplnosti 

Ing. Smutný 

- domnívá se, že by křižovatka a celé místo mohlo být lépe značeno 

Mgr. Železný 

- navrhuje jednat o tomto místě s PČR a navrhnout např. vybudování přechodu pro chodce v daném 

místě 

Ing. Dunaj 

- přívoz Svádov Neštěmice – kdo přívoz provozuje a kdo financuje 

Ing. Štráchal 

- provozovatel je p. Třešňák. MO Střekov a MO Neštěmice se spolupodílejí finančně – každý obvod 

70tis. Kč. 

Ing. Dunaj 

- ptá se na postup při napadení smrku mšicí smrkovou 

Bc. Kurešová 

- informovala, jak postupovat při napadení smrku 
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p. Lazarová 

- ptá se, zda je k dispozici jízdní řád a ceník provozu, abychom je dali do městských novin 

Ing. Štráchal 

- zajistí Bc. Kurešová  

 

 

 

 

 

 

Starosta informoval, že 6. jednání ZMO Střekov  

se bude konat dne 8.9.2015 od 16,00 hodin v této místnosti  

a popřál všem přítomných příjemné léto, pěkné prázdniny a dovolené.  

 

Jednání ZMO ukončil v 18,20 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jiří Železný     Jan Kolman 

ověřovatel      ověřovatel 

Dne:       Dne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Štráchal, MBA 

starosta MO Střekov 

Dne: 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohou: Usnesení 5. ZMO Střekov ze dne 23.6.2015 

 

 

Zapsala: Marie Buřičová  


