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Z Á P I S 
z 6. zasedání Zastupitelstva MO Střekov, 

které se konalo dne 22. 9. 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 16,05 hodin zahájil 6. 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, 15 členů ZMO 

 

Zapisovatelka: Marie Buřičová 

 

Skrutátorka:  Bc. Eva Kurešová, Marta Jaklová 

 

 

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

uvedli své jméno do zápisu. 

 

Ověřovatelé minulého zápisu byli Mgr. Železný a p. Kolman. Byl zápis řádně ověřen? Ověřovatelé 

souhlasí. 

 

Ověřovateli dnešního zápisu jsou Ing. Bc. Petr Bandas a Miroslava Lazarová. Oba zastupitelé 

souhlasí. 

 

K bodu programu 2a 

Program jednání. 

 

Ing. Štráchal - program jednání jste obdrželi na pozvánce: 

1. Zahájení. 

2. Schválení programu jednání + volba návrhové komise. 

3. Finanční záležitosti 

3.1. Rozbor hospodaření MO Střekov za 1. pololetí roku 2015. 

3.2. Změna usnesení 035/15/B/1 z 5. jednání Zastupitelstva MO Střekov. 

4. Organizační záležitosti 

4.1. Činnost RMO Střekov za období od 16. 6. 2015 do 18.8.2015. 

5. Různé. 

6. Dotazy členů zastupitelstva. 

7. Závěr. 

 

Pan starosta doporučil doplnit do programu jednání: 
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4.2. Výzva vládě a Parlamentu České republiky (migrační krize). 

Předkládá: Ing. Miroslav Štráchal, MBA 

 

K bodu č. 4.1. Činnost RMO Střekov za období od 16. 6. 2015 do 10.9.2015 

Ing. Štráchal upozornil na změnu názvu materiálu č. 4.1. – materiál byl doplněn o zářijová jednání 

Rady MO Střekov, proto se tato změna projevila také v názvu materiálu. 

 

Různé: 

- upravený návrh kulturních akcí pořádaných v roce 2015 – na vědomí členům ZMO  

 

Hlasováno o navrženém programu jednání. 

 

    Přítomno 15 členů ZMO. 

Hlasováno: pro  (15)  

  proti  (0) 

  zdržel se (0)  

 

Program jednání byl schválen jednomyslně. 

 

 

K bodu programu 2b 

Volba návrhové komise 

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

návrhu usnesení z dnešního jednání: 

 

Navrhl: členové ZMO Střekov  - Mgr. Eva Železná, MUDr. Michaela Vaňková 

z řad pracovníků ÚMO - Bc. Jitka Chmelová 

 

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

 

    Přítomno 15 členů ZMO. 

Hlasováno: pro  (15)  

  proti  (0) 

  zdržel se (0)  

 

Návrhová komise byla schválena jednomyslně. 

 

 

K bodu programu 3.1. 

Rozbor hospodaření MO Střekov za 1. pololetí roku 2015 

Předkládá: Ing. Miroslav Štráchal, MBA, starosta. Hlavní činnost skončila účetním ziskem. Je to 

ovlivněno několika faktory – úspora mzdových nákladů, nečerpání dotací v I. pol. roku 2015 a 

úspory v dalších jednotlivých položkách. VPP, ač jich máme 40, tak nás za I. pol. stála pouze cca 

100tis. Kč.  

 

Diskuse: 

p. Lazarová 

- str. 15 položka č. 5171 opravy a udržování – počítá se, že bude položka čerpána?  

Bc. Chmelová 

- v plánu rozpočtu roku 2015 byla určitá rezerva a ta nebyla zatím čerpána 
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Ing. Štráchal 

- poukázal na fotodokumentaci předloženou zastupitelům na stůl – jde o pasportizaci chodníků 

v obvodě, na které mohou být prostředky použity. V současné době plánujeme vybudování  

veřejného osvětlení v Sebuzíně, kontejnerová stání ve Svádově, na Střekově a v ul. Tolstého. Dále se 

chceme zaměřit na výsadbu zeleně v MO Střekov, o které jednáme se zahradními architekty. 

Ing. Němeček 

- výsadba zeleně se týká zvláště parku naproti soudu, v parku TGM a v Železničářské ulici. Další 

výsadby budou na místech, kde již obvod udržuje zeleň. 

p. Lazarová 

- kolik je dosud čerpáno z účelové dotace na zeleň? 

Bc. Chmelová 

- je čerpáno 1.900.000,- Kč 

p. Lazarová 

- v minulých letech musela být účelová dotace vrácena. Byla by škoda, kdybychom o tyto prostředky 

přišli. 

Ing. Němeček 

- prostředky by měly být použity především na novou výsadbu zeleně, kterou máme v plánu 

MUDr. Vaňková 

- stačí se tyto prostředky proinvestovat? 

Ing. Štráchal 

- chceme požádat RMÚL, aby nám nevyčerpané prostředky nechala 

p. Lazarová 

- pokud s tímto RMÚL souhlasit nebude, tak o prostředky přijdeme 

Ing. Štráchal 

- budeme se snažit, aby prostředky zůstaly v MO Střekov 

Ing. Němeček 

- prostředky se dají použít např. na průzkumy stavu zeleně, případně kácení atd. 

p. Malinkovič 

- je rád, že čerpání rozpočtu je v plusu, ale tak, jak je čerpání vyčísleno, s tou velikou úsporou to 

vypadá, že jsme někde něco zanedbali. Rozpočet měl být plněn průběžně dle plánu, a pokud to tak 

není, tak někde něco vázne. Pokud budeme velice šetřit finanční prostředky, tak bude řečeno, že jich 

máme moc a budou nám odebrány a dotace může být v příštím roce pokrácena. 

Ing. Štráchal 

- snažíme se šetřit, protože víme, jak je město zadlužené a padnou další sankce a to jsou desítky až 

stovky miliónů 

p. Vl… J…, Rodinova ul. 

- co se týče rozpočtu a šetření – ptá se, zda byl starosta v Brné cestou na koupaliště? Cesta ke 

koupališti je, co se týče zeleně, velmi zanedbaná – cesta od autobusu ke koupališti.  

Ing. Štráchal 

- pozemky nejsou města, ale soukromého vlastníka 

p. Vl… J…, Rodinova ul. 

- to vím, ale pokud bude MO Střekov udržovat zeleň v soukromém vlastnictví, může to po 

vlastníkovi vymáhat. Ptá se, zda je možné v úseku v ul. Rodinova zpomalit rychlost a vybudovat 

veřejné osvětlení až k silnici? Chodci jsou v daném úseku ohrožováni bezohlednými řidiči. 

Ing. Štráchal 

- jednali jsme s p. Kočárkem, z dopravního inspektorátu a naše návrhy byly zamítnuty. PČR provedla 

měření rychlosti v daných lokalitách, ale sníženou rychlost jsme nevymohli. Vyzval p. Vlčka, aby se 

on i ostatní občané obraceli se svými podněty a stížnostmi nejen na nás, ale také na PČR. 

p. Vlč... J…, Rodinova ul. 

- 50km rychlost tam je, ale nikdo ji nedodržuje. Je potřeba umístit zde radar, retardéry nebo požádat 

policii o měření rychlosti.  

 



Zápis 6. ZMO Střekov 

 

4 

 

Ing. Štráchal  

- požádáme PČR, aby v místě prováděli měření 

p. Vlč… J…, Rodinova ul. 

- měření rychlosti nevidí jako východisko. Rád by slyšel, co s tím současné zastupitelstvo bude dělat. 

p. Fou… 

- ve Strážkách je snížená rychlost na 30km. Nevidí problém, proč by to nemohlo být i u nás. 

MUDr. Laštůvka 

- souhlasí, že některé položky, které nejsou zatím dostatečně čerpány, by měly být účelné, jinak to 

může vypadat jako nečinnost. Jednání s PČR jsou velmi složitá, řada věcí nejde udělat. Účinné může 

být, jak uvádí p. Kočárek, a co můžeme provést, je instalace radarů. Dá se to udělat relativně rychle. 

Plán již byl, byl zrušen a jménem občanů Brná, Sebuzín, Kojetice, Olšinky vyzval vedení úřadu 

k tomu, aby tento plán zvážilo. 

Ing. Štráchal 

- nejdříve jsme museli jednat s PČR, ale nyní znovu otázku radarů otevíráme 

Ing. Nechybová 

- dnes jsem obdržela žádost občana MO Střekov k měření v Železničářské ulici směrem na Brnou. 

Dala jsem dnes příkaz, aby MP zahájila dohled a měření. Je potřeba dojednat podrobnosti s obvodem 

a Městskou policií. Co se týče mobilních radarů – nyní budeme soutěžit, proto je možné se připojit. 

Čím více jich koupíme, můžeme dosáhnout nižší nabídkové ceny.  

p. Mar..., Rodinova ul. 

- bude do rozpočtu na příští rok zahrnuta výstavba chodníku ze zastávky v ul. Rodinova? Místo je 

nebezpečné. 

Ing. Štráchal 

- dáme si tento podnět do rozpočtu na příští rok  

p. Vlč... J…, Rodinova ul. 

- od roku 2004 máme v jednání vybudování chodníku nebo bezpečnostního opatření. Podařilo se 

vybudovat zastávku a snížit rychlost, ale potřebujeme další opatření k zajištění bezpečnosti. 

Mgr. Železný 

- zdůraznil důležitost pořízení stacionárních radarů, to by velmi pomohlo. Měření by měly zajistit 

radary, nikoliv strážníci. Ing. Bakule sdělil, že měření nemá dlouhodobý efekt. Doporučuje, aby u 

nás v obvodě, neměřili strážníci, ale stacionárními radary. Strážníci by měli zajišťovat pochůzkovou 

činnost.  

Ing. Nechybová 

- zopakovala, že na toto téma budou vedena jednání. Jako velitelka Městské policie budu rozhodovat 

o tom, co bude nebo nebude dělat Městská policie. Pokud nás občané žádají, tak se snažím na to 

reagovat.  

- je pravda, že co se týče přesouvání prostředků v rozpočtu a úspor, že byl sjednán termín jednání 

s panem starostou. Pan starosta se opravdu snaží udělat předem potřebné kroky. 

p. Malinkovič 

- připomněl, že v minulosti jsme měli k dispozici seznam akcí, které jsme měli v plánu, a které je 

potřeba udělat. Bylo by dobré plán projednat a popř. doplnit. Požádal pana starostu o tento plán akcí.  

p. Lazarová 

- mnoho prostředků se ušetřilo za zaměstnance. Je ráda, že se zde zmínilo, že jednání s PČR nejsou 

jednoduchá a že nyní uznáváte, že světelné radary by byly potřebné. Je škoda, že vše bylo připravené 

a nedokončené. Bylo to vysoutěžené radary za půl milionu po celém Střekově.  

p. Fou… 

- v minulosti požadoval místo zastávky v ul. Rodinova lávku, aby se lidé dostali na autobus. 

Upozornil na nepořádek v okolí kontejneru v ul. Slunečná. V minulých volebních obdobích byli 

zastupitelé upozorňováni, že kanály nemají být po směru, ale podél. Nyní se kanály opravovaly a 

jsou zase umístěny špatně. Dále v minulosti požadoval zajíždění autobusu MHD do horní části Brné, 

kdy mu bylo řečeno Ing. Randákem, bývalým členem ZMO, že to není z technických důvodů možné. 

Nyní tam zajížděl elektrobus, ale mikrobus by byl lepší. 
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Mgr. Železný 

- informoval o jednání na Dopravním podniku o zajíždění autobusu, mimo jiné, i do horní části Brné 

a při zavedení nového elektrobusu byl vyzkoušen právě do této lokality. Elektrobus je sice kratší, ale 

je stejně široký jako normální autobus, takže průjezd byl velmi složitý. Využít by se dalo školního 

autobusu. Informoval o možnosti zakoupení mikrobusů a zjišťování dalších podmínek. Museli 

bychom vstoupit do jednání s městem se záměrem zakoupení mikrobusů. 

p. Fou… 

- náklady na provoz mikrobus jsou nižší, tak proč to nejde? 

Mgr. Železný 

- projednám toto téma s náměstkem Dopravního podniku Ing. Šlejtrem  

Bc. Kurešová 

- kontejnerová stání ve Slunečné ulici – odpad tvoří zahrádkáři a občané z dané lokality a MO 

Střekov odpad odklízí denně.  

p. Fou… 

- souhlasí a ví o úklidu ze strany MO Střekov  

p. Svo… 

- zpět k hospodaření MO Střekov – Jeseninova, Rubensova, Poslední cesta a další ulice v MO 

Střekov máme v obvodě chodníky ve velmi špatném stavu, pokud máme tolik ušetřených prostředků 

v rozpočtu, tak je můžeme využít právě na opravu chodníků a zastávek. 

Bc. Kurešová 

- informovala, že zastávky MHD a také většina chodníků jsou ve správě MmÚL. Opakovaně žádáme 

o provedení opravy. 

Ing. Štráchal 

- nejde o naše chodníky, ale pokud ušetříme na zeleni, tak chceme projednat na MmÚL právě použití 

fin.prostředků na opravu chodníků. Stejně tak prostředky chceme využít na veřejné osvětlení. My 

bychom jej realizovali a pak je předali do majetku města, které veřejné osvětlení provozuje. 

p. Svo… 

- ptá se, kam bylo uloženo cca 12 mil. určených na revitalizaci Střekovského nábřeží? Bylo by 

možné tyto prostředky využít právě na opravy v MO Střekov? 

Ing. Štráchal 

- informoval, co MmÚL udělal pro MO Střekov za poslední dobu mimo rozpočet 

Ing. Dunaj 

- ptá se, zda máme bod 3.1. nebo bod různé? Doporučuje se držet programu jednání. 

Ing. Štráchal 

- domnívá se, že podněty občanů souvisí s projednávaným materiálem – čerpání prostředků                      

z rozpočtu 

p. Vlč… J…, Rodinova ul. 

- podněty jsou dávány na téma k ušetřeným prostředkům z rozpočtu, proto se domnívá, že jsou 

podněty občanů projednávány oprávněně, vše se prolíná 

Ing. Dunaj 

- dává podnět k ukončení diskuse 

p. Pot… 

- ptá se, co může udělat pro zlepšení situace v ul. Rodinova 

Ing. Štráchal 

- doporučuje psát písemné podněty a petice. Pokud jde o vybudování chodníku, to je v kompetenci 

Magistrátu města. 

p. Vlč… J…, Rodinova ul. 

- uvedl, že petici jsme již dávali 

p. Malinkovič 

- vyzval občany, počkat s podobnými podněty do bodu různé 
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Ing. Štráchal nechal hlasovat o ukončení diskuse: 

 

Přítomno 15 členů ZMO Střekov:   pro  (6) MUDr. Laštůvka, Ing. Dunaj, 

         MUDr. Vaňková, p. Malinkovič, 

         p. Kolman, p. Barančík, 

      proti  (1)  Ing. Štráchal 

      zdržel se  (8)  Ing. Outlá, Ing. Němeček, 

         Ing. Bandas, Mgr. Železný, 

         p. Lazarová, Mgr. Železná, 

Ing. Smutný, Ing. Nechybová 

Návrh na ukončení diskuse nebyl schválen. 

 

Ing. Smutný 

- úsek Rodinova je z bezpečnostního hlediska tragický. Ptá se, kde končí tento úsek 70ti km 

rychlosti? 

p. Vlč... J…, Rodinova ul. 

- končí u křižovatky s ul. Slunečná 

Ing. Smutný 

- informoval o dopravních nehodách, které se v daném úseku včera staly. Doporučuje sepsat petici,  

navrhuje petici pojmou tak, že bude obsahovat všechny požadavky občanů a zástupci obvodu  by ji 

řešili přímo na Krajském zastupitelství PČR.  

p. Vlč… J…, Rodinova ul. 

- informoval, že petice je od roku 2009 nebo 2010 podaná na ÚMO Střekov a dál se to nedostalo 

Ing. Štráchal 

- uvedl, že petice má nějaký postup vyřízení a je potřeba ji aktualizovat a obnovovat 

Ing. Smutný 

- je potřeba se obracet ne na Mgr. Kočárka, ale na Krajské zastupitelství PČR 

Ing. Němeček 

- nyní připravujeme materiál z okolních obcí mimo okres Ústí n.L., které používají dopravní značení 

na snížení rychlosti na 30km, tak bychom mohli PČR argumentovat proti jejich filozofii. 

Ing. Dunaj 

- doporučuje na opravené silnici od zdymadel až do přední části Brné upravit přerušovanou čáru na 

plnou, která v dané lokalitě není dobrá – dochází zde k dopravním nehodám. Také cyklisté jsou zde 

ohrožováni. 

Mgr. Dun… 

- Barrandova ul. – byly zde opraveny kanály, ale vedle kanálů zůstaly neopravené díry v komunikaci 

Bc. Kurešová 

- díry v komunikaci byly zasypány našimi pracovníky VPP, ale oprava byla již urgována na MmÚL 

p. Malinkovič 

- dal protinávrh usnesení doplnit bod B/ Ukládá takto: Radě MO Střekov: projednat v Radě MO 

Střekov a zvážit efektivitu a účelnost čerpání jednotlivých kapitol schváleného rozpočtu ve 

zbývajícím období roku 2015 

Mgr. Železná 

- ptá se, zda by protinávrh neměla dávat jako návrhová komise 

MUDr. Vaňková 

- přečetla protinávrh předložený p. Malinkovičem 

 

Protinávrh usnesení ve znění:  

A/ Bere na vědomí 

předloženou zprávu 
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B/ Ukládá   

Radě MO Střekov 

projednat na jednání Rady MO Střekov a zvážit efektivitu a účelnost čerpání jednotlivých kapitol 

schváleného rozpočtu ve zbývajícím období roku 2015. 

T: 15.12.2015 

Z: starosta 

 

Hlasováno o protinávrhu usnesení. 

 

Přítomno 15 členů ZMO Střekov:   pro  (15)     

      proti  (0)  

      zdržel se  (0)   

 

Protinávrh usnesení byl schválen. 

 

 

Ing. Němeček opustil jednání ZMO Střekov. 

 

 

K bodu programu 3.2. 

Změna usnesení 035/15/B/1 z 5. jednání Zastupitelstva MO Střekov 

Předkládá: Ing. Miroslav Štráchal, MBA, starosta. Bc. Chmelová uvedla materiál s tím, že došlo 

k přehození IČO v usnesení, jde o formální chybu, ale nápravu musí schválit zastupitelstvo.  

 

Bez diskuse. 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  

A/ Schvaluje 

změnu usnesení č. 035/15/B/1 v tomto znění: 

Schvaluje  

individuální dotaci na provoz jednotky Sboru dobrovolných hasičů v celkové výši 80.000 Kč z toho: 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Sbor dobrovolných hasičů Střekov 

IČO 75086808        ve výši 40.000 Kč 

 

Sbor dobrovolných hasičů Svádov  

IČO 65082371        ve výši 40.000 Kč 

 

Hlasováno o návrhu usnesení předloženém znění. 

 

Přítomno 14 členů ZMO Střekov:   pro  (14)     

      proti  (0)  

      zdržel se  (0)   

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 
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K bodu programu 4.1. 

Činnost RMO Střekov za období od 16. 6. 2015 do 18.8.2015. 

Předkládá: Ing. Miroslav Štráchal, MBA, starosta. 

 

Diskuse: 

p. Lazarová  

- žádá o vysvětlení k odchodu 8 zaměstnanců z ÚMO Střekov od začátku tohoto volebního období? 

Je to dost varující. Z předložených materiálů do ZMO Střekov to vypadá, že úřad nepracuje.  

Ing. Štráchal 

- výpověď nikdo nedostal, ani porušení pracovní kázně. Je možné, že pracovníci odcházejí za lepší 

prací. 

p. Lazarová 

- osobně vím, že někteří z nich jsou již řadu měsíců bez místa. Kdyby zde byl tajemník, otázka by 

směřovala na něj.  

Ing. Štráchal 

- uvedl, že do RMO je připravováno hodně materiálů 

p. Lazarová 

- upozornila, že v jednání RMO je hodně materiálů stahováno 

 

Ing. Němeček se dostavil na jednání ZMO Střekov. 

 

Ing. Štráchal 

- ano, materiály nebyly dobře zpracovány  

p. Lazarová 

- informovala o občanovi ze Svádova, který žádal o prodej pozemku, ale úřad nabídl pozemek i 

dalšímu zájemci, a to Lesy ČR. Není dobré, že nevyhovíme občanovi, ale oslovujeme další.  

Ing. Štráchal 

- informoval o tom, že se na úřadě řeší případy staré pět-šest let – Krejzovi, Dospělovi, Hodslavský, 

Jaroš 

- uvedl, že v tomto případě Lesy již před několika lety předložili návrh, že budou opravovat koryto 

potoka a když se schvaloval prodej, tak tento podklad do toho nebyl zanesen. Na příští týden je 

svoláno jednání v této věci a mohlo by dojít ke kompromisu. Referent nejednal komplexně. 

p. Lazarová 

- co vedlo radu k zákazu, že paní primátorka nemůže oddávat občany MO Střekov. Materiál je 

neplatný, jde o porušení zákona. Protože v obvodě nemáme matriku, tak zde může oddávat pan 

starosta a místostarosta. Paní primátorka může oddávat v celém městě. Ptá se, zda se usnesení 

vztahuje na použití znaku nebo oddávání? 

Ing. Němeček 

- materiál byl postaven jako používání závěsného odznaku k občanským obřadům např. vítání 

občánků 

p. Lazarová 

- je to nezákonné. Paní primátorka může oddávat po celém městě a má svůj vlastní znak.  

Mgr. Železný 

- tento návrh jsem vznesl já, mám zásadní výhrady vůči paní primátorce. Tuto činnost považuji za 

velice důstojnou, čestnou a reprezentativní a podle mého názoru se to neslučuje s tím, co paní 

primátorka nyní hraje na ústecké politické scéně. Jde o můj osobní názor. 

p. Lazarová 

- s tímto nemohu souhlasit 

p. Malinkovič 

- domnívá se, že zastupitelé byli emailem vyzváni, abychom se případně přihlásili, zda máme zájem. 

Domnívá se, že je to nedůstojné a v rozporu se zákonem. Vyzval Radu, aby přehodnotila své 

rozhodnutí v tomto bodě.  
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Ing. Štráchal 

- přímo na Radě se ptal vedoucí správního odboru, zda je to nezákonné. Bylo řečeno, že je vše 

v souladu se zákonem.  

p. Jaklová 

- domnívá se, že jde o dvě věci. Nyní si nevybavím, zda tam jsou klasické svatby, jubilejní svatby a 

vítání občánků. Kdo může nosit závěsný odznak a pro jaké účely, dle zákona o obcích rozhoduje 

rada.   

Ing. Nechybová 

- doporučuje specifikovat v souladu se zákonem. Obecně platí, že občanský obřad je svatba, vítání 

občánků. Pokud si RMO nepřeje, abych se účastnila u těchto událostí, nebude to rozporovat.  

Doporučuje přehodnotit formulaci usnesení, aby byla v souladu se zákonem. Protože zákon o 

matrikách v §11a odst. 1, písm. b – jasně hovoří, kdo může oddávat a v tomto případě, pokud jste to 

nespecifikovali, jste se dopustili protiprávního jednání. Varuje zastupitele, že nemají právo ze zákona 

oddávat, to má ze zákona jen starosta a místostarosta. 

p. Jaklová 

- omlouvám se za špatně zpracovaný materiál, mou chybou došlo ke sloučení vítání občánků a 

svatebních obřadů. Předložím radě revokaci usnesení. 

p. Tvr… 

- starosta s místostarostou mohou oddávat pouze v případě, pokud mají oba manželé trvalé bydliště 

v obvodě.  Hrozí to, že pokud by někoho oddali ostatní zastupitelé, mohla by být svatba neplatná.   

p. Jaklová 

- ano, to je to, za co jsem se zde omluvila. Mou chybou byla v usnesení RMO kromě vítání občánků 

zmíněna klasická svatba.  

p. Lazarová 

- na účet ÚMO Střekov byla přijata částka cca 2 mil. Kč. Na minulém jednání ZMO bylo přislíbeno, 

že bude předložena bližší informace k objektu Lázně Vrbenského.  

Mgr. Železný  

- informoval, že dne 18.9.2015 došlo k šetření se stav.odborem MmÚL v objektu lázní. Nebyl jsem 

přítomen, byl tam pan místostarosta. Až na odvoz odpadu bylo vše splněno dle požadavku 

Stavebního úřadu. Odstranění komunálního odpadu, který se nachází v objektu, bude vyčísleno a o 

danou částku bude ponížena cena objektu. Bylo provedeno vyčíslení nákladů na zabezpečení 

objektu. Měli bychom se vejít do částky, kterou jsme dostali od MmÚL. Domnívá se, že po 

zabezpečení objektu, již nebude docházek k další devastaci objektu. Chybí nám ještě statický 

posudek. Zároveň řešíme věci ohledně rozpočtu související s demolicí, které se ale snažíme všichni 

vyhnout. 

Ing. Němeček 

- činnost prodávajícího je laxnější. Rozhodli jsme se, že budeme přísnější, aby majitel zabezpečil 

objekt, byla by vysklena okna, aby nemohlo docházet k ohrožování lidí z ulice. Budeme se snažit, co 

nejvíce snížit cenu a co nejvíce zabezpečit objekt proti vstupu (zadělat okna a dveře), zadní stěnu 

objektu, zazdít všechny vstupy a nechat pouze jeden vchod pro kontrolu. Ocelový krov – je ve fázi 

rozebírání. V momentě, kdy objekt není zabezpečen, nemůže policie zasáhnout.  

Mgr. Železný 

- k tomu, abychom si mohli zde na ZMO odsouhlasit odkoupení objektu, musí nám to schválit 

majetková komise a ZmÚL. Paní Lazarová navrhovala, aby objekt odkoupilo město Ústí nad Labem. 

p. Lazarová 

- ano, na tom trvám 

Mgr. Železný 

- ptá se, zda by nebylo možné v tuto chvíli zvážit využití současné politické síly na Magistrátu, která, 

když se dokázala shodnout na novém vedení, by pro Střekov případně dokázala prolobovat 

odkoupení objektu lázní městem  
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Ing. Štráchal 

- rád by slyšel názor ostatních zastupitelů, kteří se na minulých jednáních k prodeji objektu lázní 

zatím nevyjadřovali. Finanční prostředky, které jsme za tímto účelem obdrželi od MmÚL máme 

netknuté na účtu.  

Ing. Nechybová 

- mám to chápat tak, že střekovská rada se vyjádřila ve svém usnesení k mé osobě tak, jak se 

vyjádřila a nyní prostřednictvím nějaké spekulace o spojenci, se bude snažit přesvědčit nás o zahájení 

nějakých kroků. Nebylo by férovější některé věci si vyříkat a diskutovat společně? 

Mgr. Železný 

- upravil, že to nebyl hlas střekovské rady, ale spíše střekovských občanů 

Ing. Nechybová 

- máte podchycené střekovské občany? 

Mgr. Železný 

- máme k dispozici např. výsledky zdravého města atd.  

Ing. Dunaj 

- ptá se Mgr. Železného na vyčíslení nákladů na demolici? Má to pochopit, že se uvažuje už dopředu 

o demolici. Zavánělo by to spekulací.  Ptá se, zda je počítáno s náklady na opravu objektu?  

Mgr. Železný 

- nikdo z nás nikdy neřekl, že je naším cílem budovu odstranit. Primárně musíme zabezpečit budovu, 

aby do ní nemohl nikdo vniknout a rádi bychom zamezili jejímu dalšímu chátrání. Budeme čekat na 

dotační příležitost, která nám umožní objekt opravit. Na rekonstrukci objektu v této chvíli nemáme 

prostředky ani my, ani město, ani kraj. Nechceme demolovat, ale mluvíme o ní proto, že může ten 

čas nastat. Nikdo to chce, ale nemůžeme to vyloučit. 

Ing. Štráchal 

- rozpočet na demolici je pouze součást údajů nutných znát pro případ toho, kdyby objekt začal za 

rok, za dva padat, abychom měli představu, kolik to bude stát 

Ing. Dunaj 

- nikdo zatím nevyčíslil náklady na opravu 

Ing. Štráchal 

- to nemáme, zatím nemáme jasný záměr s objektem. Zatím jen zjišťujeme první kroky. 

p. Lazarová 

- je dobré, mít objekt dobře zabezpečen. O to se pokoušeli pracovníci už za p. Žáčka a během týdne 

se tam lidé prokopali. 

MUDr. Vaňková 

- proč na úřadě Střekov není tajemník. Vím, že ze zákona to je možné, ale žádá o vyjádření.  

Ing. Dunaj 

- ano, proč nebylo uděláno výběrové řízení? 

Mgr. Dun… 

- jestli to dobře pochopil, tak hovoříme o koupi ruiny, o které nevíme, co s ní bude dál 

Mgr. Železný 

- ano, Mgr. Dun… má pravdu, kupujeme ruinu, a jediným cílem je zabezpečit ji a čekat, protože 

nevíme, co s ní. Druhá rovina daného problému je řešení sociální situace v dané lokalitě. Vyzval 

zastupitele, ať se jdou zeptat obyvatel z dané lokality a oni řeknou, jestli má obvod objekt odkoupit 

nebo ne.  

Ing. Štráchal 

- upozornil, že lázně zatím nekupujeme, jen jednáme a zjišťujeme podmínky koupě a zajištění 

objektu 

Ing. Němeček 

- srovnal odkoupení lázní se zámečkem Větruše 

Mgr. Jar… 

- ptá se, zda někdo z úřadu jedná s TJ Slavojem a zda se počítá s tím, že je v objektu lázní hlavní 

kohout na páru, která zásobuje teplem TJ Slavoj 
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Ing. Němeček 

- s p. Seifertem jednáme a objekt lázní by i tak zůstal dál pro občanské využití, popř. pozemky by 

mohly sloužit pro sportovní využití. Hlavní uzávěr je v těsném sousedství s TJ Slavoj, to musíme 

ještě řešit.  

p. Čer…, Truhlářova ul. 

- souhlasí s tím, že objekt lázní je velmi nutné zabezpečit, protože občané, kteří se zde zdržují, není 

příjemné potkávat. Prioritou pro občany z okolí lázní je zabezpečení objektu, nikoliv další využití 

objektu. Bude dobře, když se objekt zachrání a bude dál veřejnosti sloužit, ale zabezpečení je 

v současné době opravdu prioritou. 

p. Vlč…, Rodinova ul. 

- co se týče lázní – je to bohulibé zachránit objekt, ale na to by musely být peníze. Nezvelebujeme to, 

co už máme v obvodě, ale na druhé straně je zde záměr zakoupit lázně. Chápe obavy občanů z dané 

lokality. Doporučuje zvýšit dohled městské policie nikoliv auty, ale pochůzkou. Pokud se objekt 

koupí do majetku města, tak to bude velká chyba.  

p. Čer…, Truhlářova ul.  

- několikrát volal Městskou policii, ale i tam mu bylo sděleno, že majitel nemá zájem, aby v objektu 

zasahovali 

p. Lazarová 

- informovala, že majitel měl být pokutován ohledně zabezpečení objektu. Bylo to provedeno? 

Mgr. Železný 

- informoval o jednání s p. Kváčovou, ze stavebního odboru MmÚL, kde bylo uvedeno, že nemůže 

majitele vyzvat k tomu, aby objekt zazdil 

Ing Němeček 

- stavební odbor koná až v momentě, když se něco děje, nikoliv dopředu 

p. Lazarová 

- objekt by měl být zabezpečen alespoň plotem a není zabezpečen  

Ing. Dunaj 

- ptá se, zda se někdo zajímal o rozdělení pozemků a zda by se nedal mezi pozemky postavit 

betonový plot, aby se zamezil přístup do objektu a zamezilo by se také zločinnosti např. vykrádání 

sklepů apod. Souhlasí s p. Vlč…, že bychom koupením objektu lázní Vrbenského zakoupili drahý 

pomník. 

Mgr. Železný 

- betonový plot zřejmě není reálný a domnívá se, že by byl lehko přelezitelný.  Pozemek chceme 

maximálně vyčistit a zpřístupnit a přístup by byl zamezen pouze do objektu.  Strážníci MP tam jsou a 

měli by tam být pěšky, pokud to tak není, toto prověří. Pokud má někdo lepší nápad, jak pomoci 

občanům v této lokalitě, budeme za něj rádi.  

Ing. Němeček 

- hrozbou je, zkolabuje střecha a pak betonový plot nepomůže. Finanční prostředky by byly použity 

právě také na provizorní zabezpečení střechy.  

Mgr. Železný 

- jako příklad uvedl Předlice. Pokud se nám zeď objektu směrem do ulice zřítí na komunikaci, tak 

město bude muset na své náklady provést demolici. A až ho zbouráme, tak si pozemek koupí 

v dražbě jakýkoliv spekulant.  

Ing. Dunaj 

- náklady na demolici můžeme soudně vymáhat po majiteli 

Mgr. Železný 

- souhlasí, že můžeme soudně vymáhat vynaložené náklady. Informoval o využití zástavního práva 

na nemovitosti a pak má zástavní právo přednost přede všemi pohledávkami a pak město nic 

nevymůže. 

p. Tvr… 

- v Předlicích byli majiteli objektů bezdomovci a MO Střekov zde jedná s právnickou osobou, která 

skutečně existuje 
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Mgr. Dun… 

- právnická osoba ručí svým majetkem 

Mgr. Železný 

- souhlasí, ale jednatel musí prokázat, že nepochybil 

Mgr. Dun… 

- v tomto případě to způsobil jednatel tím, že nekonal 

Ing. Nechybová 

- na dřívějším webu bylo přihlášení pro zastupitele, které se mi již nezobrazuje. V materiále 4.1. je 

uvedeno, že je v příloze usnesení a zápis. Usnesení dostávám a zápis ne. Pokud se v materiále píše, 

že je zápis přílohou, tak bych se k příloze měla nějakým způsobem dostat. Pokud jde o technický 

problém, tak jej nechám prověřit.  

Mgr. Železná 

- toto již nefunguje 

Ing. Nechybová 

- pokud přihlášení již není, tak se nemůžu dostat k materiálům, které bychom jako zastupitelé měli 

mít. V tuto chvíli nemám zápisy z jednání Rady.  

Mgr. Železná 

- dostali jsme email s odkazem ke stažení materiálů 

Ing. Nechybová 

- ke stažení jsou, ale zápisy nemám 

p. Svo… 

- namítl, že v usnesení jsou jednou uvedena jména a jinde jsou uvedeny pouze iniciály. Nejsem si 

jist, zda v usnesení mohou být uvedeny pouze iniciály. V tuto chvíli, já jako občan, nevidím, kdo, co 

si kupuje. Usnesení nejsou v souladu a ptá se, proč nejsou zápisy z jednání rady a zastupitelstva.  

p. Buřičová 

- zápisy z Rady nemohou být zveřejněna na internetu, protože jednání rady nejsou veřejná. Iniciály 

jsou v usnesení uvedeny proto, protože se jedná o osobní údaj, jakmile je člověk nějakým způsobem 

identifikován, tak se jedná o ochranu osobního údaje. Toto nám bylo sděleno na školení.  

p. Svo… 

- jméno? Já, jako občan, nemám právo vědět, kdo kupuje majetek obce? 

Mgr. Dun… 

- dle Úřadu na ochranu osobních údajů není jméno a příjmení osobní údaj, pokud tedy není doplněn 

rodným číslem a adresou.  

p. Jaklová 

- souhlasí s p. Buřičovou, na školení jsme byly společně a školitelka nám uvedla, že zvláště na 

malých obcích je osobní údaj už jméno a příjmení a doporučila uvádět pouze iniciály.  

p. Malinkovič 

- požádal, aby byl vznesen dotaz na Úřadu pro ochranu osobních údajů   

- požádal, zda by bylo možné v souladu se zákonem o obcích, kdy zápis z rady by měl být vyhotoven 

do 7 dnů, posílat zápis zastupitelům současně s usnesením emailem a zastupitelé tak budou 

informováni průběžně 

Ing. Štráchal 

- zajistíme 

p. Svo… 

- zápis a usnesení posledního ZMO na webu – je dáváno pozdě. Usnesení posledního jednání ZMO 

bylo dáno až cca 14 dní před tímto jednání ZMO Střekov.  

p. Buřičová 

- zápis není, ale usnesení na web dáváme v co nejkratším termínu po podepsání. Prověřím to.  

MUDr. Vaňková 

- ptá se, proč ÚMO Střekov nemá tajemníka 

Ing. Štráchal 

- nyní máme kontrolu na úřadě a tou byla nalezena další chyba tajemníka 
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Ing. Dunaj 

- půl roku úřad nemá tajemníka a dodnes nebylo vyhlášeno výběrové řízení 

Ing. Štráchala 

- nebylo rozhodnuto, to není ze zákona 

Ing. Dunaj 

- kdo rozhoduje o vyhlášení výběrového řízení? 

Mgr. Dun… 

- určená doba zde opravdu není, ale funkce tajemníka je dána ze zákona, jelikož jsme obec 

s přenesenou působností a pokud není určená doba, tak se jedná o dobu bez zbytečného odkladu. 

Myslím si, že šest měsíců není zbytečný odklad. Je to na zvážení. 

p. Lazarová 

- uvedla, že nyní je veškerá odpovědnost na starostovi 

p. Svo… 

- proč tady není tajemník? Nebylo dosud odpovězeno.  

Ing. Němeček 

- uvedl, že personálních problémů bylo více a zatím jsme se tomu nemohli věnovat 

p. Svo… 

- a kdy bude tajemník? 

Ing. Štráchal 

- nedokáži určit přesný termín 

MUDr. Laštůvka 

- nechával si vysvětlit, zda musí nebo nemusí mít úřad tajemníka – zákon předpokládá, že tajemník 

je, protože má tajemník funkce nezastupitelné. Termín stanoven není, ale jde nepochybně o anomálii. 

Doporučuje situaci zvážit. 

Mgr. Jar… 

- nejvyšší orgán obce je zastupitelstvo, a proto je možné, aby člen z řad zastupitelstva uložil radě 

MO, aby bylo vyhlášeno VŘ na funkci tajemníka a zastupitelstvo o návrhu hlasovalo 

p. Malinkovič 

- pokud bude tajemník, tak se ulehčí starostovi i místostarostovi. Je potřeba vyhlásit výběrové řízení 

do 14 dnů či do měsíce.  Osobně se domnívá, že z povahy vaší práce, vám pomůže pořádný tajemník 

nebo tajemnice, kteří budou své práci rozumět. Doplnil návrh usnesení – ZMO ukládá vedení úřadu 

připravit a vyhlásit VŘ  na funkci tajemníka ÚMO Střekov v termínu do 15.10.2015. 

Bc. Chmelová 

- doporučuje do návrhu usnesení napsat, že doporučuje zvážit potřebu tajemníka  

p. Malinkovič  

- nesouhlasí, trvá na svém návrhu 

 

 

Starosta vyhlásil přestávku v 17,58 hodin, aby návrhová komise projednala vznesený protinávrh. 

Starosta zahájil jednání ZMO v 18,15 hodin. 

 

Ing. Smutný a Ing. Nechybová opustili jednání ZMO Střekov.  

 

 

Mgr. Železná  

- přečetla doplněný návrh usnesení od p. Malinkoviče – ZMO Střekov - Ukládá vedení úřadu 

připravit a vyhlásit výběrové řízení  na funkci tajemníka ÚMO Střekov v termínu do 30.10.2015. 

 

Doplněný návrh usnesení ve znění:  

A/ Bere na vědomí 
zprávu o činnosti Rady MO Střekov za období od 16. 6. 2015 do 10. 9. 2015 
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B/ Ukládá 

Vedení ÚMO Střekov 

připravit a vyhlásit výběrové řízení na funkci tajemníka ÚMO Střekov v termínu do 30.10.2015. 

          T: 30.10.2015 

          Z: starosta 

Hlasováno o návrhu usnesení předloženém znění. 

 

Přítomno 13 členů ZMO Střekov:   pro  (11)     

      proti  (0)  

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

 

Doplněný návrh usnesení byl schválen. 

 

 

K bodu programu 4.2.  

Výzva vládě a Parlamentu České republiky (migrační krize). 

Předkládá: Ing. Miroslav Štráchal, MBA, starosta a materiál uvedl s tím, že na poradě vedení na 

městě byla výzva také projednávána. 

 

Diskuse: 

p. Lazarová 

- je to věc politiků EU, zdržím se hlasování 

Ing. Dunaj 

- problém migrantů nevznikl letos, ale již před několika lety a EU to nebyla schopna řešit. Prchají 

k nám převážně mladí lidi s rodinami.  

p. Malinkovič 

- chybí zde podpisový arch uvedený v materiálu 

Ing. Štráchal 

- doporučuje vyškrtnout z materiálu my „níže podepsaní“ občané ČR 

Ing. Bandas 

- p. Lazarová řekla, že je to otázka evropských politiků, ale své požadavky musí klást politici 

jednotlivých států. My musíme vládě říci náš názor, aby pro nás mohli začít něco dělat. 

Mgr. Železný 

- souhlasím s Ing. Dunajem, že tento problém zde není chvíli, ale již řadu let 

MUDr. Laštůvka 

- toto usnesení nepodpořím. Nechápu, k čemu navrženým usnesení nabádáme vládu ČR. 

Nedomnívám se, jak by tato výzva mohla pomoci. 

Mgr. Železný 

- problém se může objevit primárně, až se uzavřou hranice a uprchlíci zde zůstanou 

MUDr. Laštůvka 

- domnívá se, že pokud bude zachována naše suverenita, je možné nějaké uprchlíky dle výběru 

přijmout. Naše prohlášení tohoto typu zřejmě nezastaví vlnu k nám hrnoucích se uprchlíků. 

Ing. Štráchal 

- jde o situaci, ke které bychom se měli vyjádřit 

p. Kolman 

- souhlasí s MUDr. Laštůvkou. Doporučuje vyjádřit podporu vládě nikoliv ji vyzývat.  

MUDr. Vaňková 

- vláda se k danému problému staví dobře. Osobně mám také obavy, je omezena bezpečnost. 

Mgr. Železný 

- doporučuji vybudovat si větší autonomii  
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Mgr. Dun… 

- uvedl, že jako občané nejsou informováni o materiálu, protože byl předložen na stůl. V našich 

kompetencích toto není. ZMO má rozhodovat o tom, co se týká Střekova a nemělo by zasahovat do 

kompetencí vlády. 

Ing. Štráchal 

- zajímalo by mne, jak se u problému staví naši zastupitelé 

p. Malinkovič 

- je rád, že výzvu na stůl dostal, ale navrhuje změnu usnesení – ZMO Střekov se seznámilo s 

předloženou  výzvou Vládě a Parlamentu ČR týkající se migrační krize a bere ji na vědomí  

 

Protinávrh usnesení: 

Zastupitelstvo MO Střekov se seznámilo s předloženou  výzvou Vládě a Parlamentu ČR týkající se 

migrační krize a bere ji na vědomí 

 

Hlasováno o protinávrhu usnesení p. Malinkoviče. 

 

Přítomno 13 členů ZMO Střekov:   pro  (5)  Ing. Dunaj, MUDr. Vaňková,  

p. Malinkovič, p. Kolman,  

p. Barančík 

proti  (0)  

      zdržel se  (8)  Ing. Štráchal, Ing. Němeček,  

         Ing. Outlá, Ing. Bandas,  

         Mgr. Železný, Mgr. Železná,  

         p. Lazarová, MUDr. Laštůvka 

Protinávrh usnesení nebyl schválen. 

 

Původní návrh usnesení:  

A/ Souhlasí 

s obsahem výzvy vládě a Parlamentu České republiky ve znění uvedeném v příloze tohoto materiálu 

 

B/ Pověřuje 

Ing. Miroslava Štráchala, MBA, starostu MO Střekov 

Informovat vládu a Parlament České republiky o přijatém usnesení Zastupitelstva MO Střekov dle 

bodu A/ 

T: 02.10.2015 

Z: Ing. Miroslav Štráchal, MBA 

 

Hlasováno o původním návrhu usnesení: 

 

Přítomno 13 členů ZMO Střekov:   pro  (4)  Ing. Štráchal, Mgr. Železný, 

Ing. Bandas, Mgr. Železná 

proti  (2)  p. Lazarová, MUDr. Laštůvka 

      zdržel se  (7) Ing. Němeček, Ing. Outlá,  

         Ing. Dunaj, MUDr. Vaňková,  

         p. Malinkovič, p. Kolman,  

         p. Barančík 

 

Návrh usnesení nebyl schválen. 

 

K materiálu nebylo přijato žádné usnesení.  
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Různé: 
- upravený návrh kulturních akcí pořádaných v roce 2015 

Mgr. Železná 

- informovala o návrhu kulturních akcí plánovaných na rok 2015 a o jejich průběhu. Akcemi 

pořádané obvodem Střekov byly: Střekovský ples, Otvírání řeky, Zasportuj si s námi, bude 

Lampiónový průvod a Rozsvícení vánočního stromu. Zbývající akce byly pořádány za podpory MO 

Střekov. Neviselo to vše na jednom člověku, ale šlo o spolupráci několika lidí. V příštím roce 

chystáme, v rámci 80. výročí Střekova jako obce, poměrně obsáhlé množství kulturních akcí a byli 

bychom rádi, kdyby se na pořádání těchto akcí podílelo více lidí z řad našeho zastupitelstva nebo 

z řad široké veřejnosti. Rada by poté rozhodla, zda by šlo o pracovní skupinu nebo kulturní komisi, 

která by pracovala na plánu a realizaci těchto akcí. K nákladům – u akce „Zasportuj si s námi“ došlo 

ke schodku, ale už v tuto chvíli víme, že dojde k vyrovnání, protože lampiónový průvod není tak 

nákladný. Informovala o „Sousedské slavnosti“, která se konala tuto sobotu. Dále informovala           

o adventním koncertu žáků ZŠ v kostele na Střekově. Postupně budou oslovováni ředitelé základních 

škol. Ptá se, zda jsou nějací dobrovolníci na advent? Měli jsme svůj vánoční strom, který napadla 

mšice smrková a o strom jsme přišli. Budeme mít nový, ale menší. 

p. Lazarová 

- poděkovala za realizování kulturních akcí pro občany a požádala z důvodu transparentnosti             

o předložení rozpočtu k daným akcím 

Mgr. Železná 

- zpráva bude předložena a na každou akci bude předložen rozpočet  

p. Lazarová 

- pochválila Mgr. Železnou 

Mgr. Železná 

- opět se zeptala, zda má někdo ze zastupitelů zájem pomáhat při organizaci akcí  

p. Svo… 

- požádal o konkrétní výzvy na dané akce, jak je možné se přihlásit. Jde o to, že to dělají stejní lidé, 

proto žádá o větší transparentnost. Kdo dělal ostatní akce.  

Mgr. Železná 

- Mezi dvorci – pořádal p. Barančík 

- Den dětí u Činoheráku – pořádal Činoherní studio 

- Jak se jezdilo za Husáka – pořádaly  p. Kub… a p. Ber… 

- Zažít město jinak – pořádalo sdružení Střekovské matky – p. Chalašová a p. Gazdová 

- každá akce byla jiná. V tomto roce to probíhalo možná trošku chaoticky, ale v příštím roce, po 

letošních zkušenostech, už by to mělo být lepší. Pokud někdo požádal o příspěvek na pořádání akce, 

tak jsme jednali o tom, zda pomůžeme finančně, věcně či personálně. 

Ing. Štráchal 

- uvedl, že bude provedeno roční vyúčtování, doplníme také skutečné náklady na jednotlivé položky 

a budou uvedeni spolupořadatelé 

- vyzval zastupitele, aby do 30.10.2015 předložili návrh členů do kulturní komise či pracovní 

skupiny, kteří by se spolupodíleli na realizaci kulturních akcí v příštím roce 

p. Lazarová 

- akce Mezi dvorci – pořadatel je p. Barančík, který je zároveň zastupitel a asi není dobré, že mu na 

akci byl dán příspěvek 

p. Barančík 

- akce se konala již čtvrtý rok a o podporu žádal každý rok. Na akci vystupovali interpreti, které jsme 

si nemohli dovolit. Díky podpoře města se akce vydařila.  

Ing. Němeček 

- uvedl, že pokud přijde p. Lazarová s nějakým zajímavým projektem, tak by mohla příspěvek 

obdržet i p. Lazarová 

p. Lazarová 

- já bych si ho zaplatila sama 
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Ing. Štráchal 

- doporučuje, aby byla určena pracovní skupina, která by se mohla cca jednou za měsíc scházet  

p. Svo… 

- uvedl, že občané nevěděli o výzvách, že mohou pořádat akci pro veřejnost. Jakým způsobem se 

finance rozdělovaly. Jde mi o princip, jakým způsobem byla výzva zveřejněna na stránkách úřadu.  

Mgr. Železná 

- plán byl předložen již na jaře letošního roku s tím, že ZMO bylo informováno o dotaci na 250 tisíc 

Kč na pořádání kulturních akcí a vedle toho byly v rozpočtu prostředky na dary, kterých se týkaly 

výzvy.  

p. Svo… 

- občané Střekova nevěděli, že se mohou přihlásit a požádat o finanční příspěvek na pořádání akce 

Mgr. Železná 

- z určitých věcí z letošního roku se poučíme  

Ing. Štráchal 

- uvedl, že výzva může být zveřejněna, ale ptá se, kdo to bude vybírat? Měla by být schválena 

komise nebo pracovní skupina. Nerad by příští rok slyšel, že jste nemohli rozhodnout nebo jste 

nebyli informováni. 

p. Lazarová 

- jde o první vlaštovku a v příštím roce to může být lepší  

Mgr. Dun… 

- dle jarního jednání to vypadalo, že částka 250 tisíc Kč byla konečná a nikdo se již nemůže přihlásit. 

Mgr. Železná 

- dostali jsme 50tis.Kč navíc a z těch se mohly realizovat další akce 

p. Malinkovič 

- mohli bychom vytěžit, jaké akce dělají další organizace v našem obvodě. Bylo by dobré zařadit do 

harmonogramu akce pořádané již několik let. 

Mgr. Železná 

- pokud p. Malinkovič má přehled o akcích, ať jej písemně předá, aby mohly být zařazeny do 

harmonogramu na příští rok 

- upozornila na facebookové stránky ÚMO Střekov, kde mohou být informace také zveřejňovány 

Mgr. Železný 

- pozval všechny na romský festival, který se koná dne 31.10.2015 v Kulturním domě  

p. Lazarová 

- ptá se místostarosty na kontejner umístěný pod mostem E. Beneše. Dle usnesení Rady jsme žádali o 

výpůjčku pozemku, upozornila, že jsme s Povodím Labe jednali vždy o smlouvě o pronájem nikoliv 

o výpůjčce. 

Ing. Němeček 

- smlouvu si uzavře provozovatel kontejneru přímo s Povodím Labe 

- dne 30.9.2015 bude provoz ukončen, kontejner bude uskladněn a v příštím roce bude provozovatel 

jednat sám přímo s Povodím Labe 

p. Lazarová 

- do této chvíle se na provozu kontejneru nějak podílel také obvod  

Ing. Němeček 

- ne 

p. Lazarová 

- obyvatelé a cyklisté si stěžují, že je to metr od cyklostezky a že se tam pohybují opilí občané a 

občané pod drogami. Hrozí zde nebezpečí pro cyklisty. 

Ing. Němeček 

- v deset večer? Cyklisté? Po desáté večer je tam nejvíce cyklistů (…) 

p. Lazarová 

- Střekovské nábřeží  - sekání pláže – informovala o stížnostech občanů na hluk do ranních hodin 
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Ing. Němeček 

- akce nebyla do čtyř do rána, zřejmě tam zůstali různí lidé, respektive tam přišli potom večer. Já u 

toho večer nebyl. Akci nepořádal, ani spolupořádal MO Střekov, ale střekovští občané. 

Mgr. Železná 

- akce byla do 22 hodin a ve 21,45 hodin jsme si sbalili věci, které jsme tam měli a odešli jsme. 

Nikdo tam od nás nezůstal. Mrzí nás to.  

p. Lazarová 

- občané si stěžovali také na nepořádek po ukončení akce 

Ing. Němeček 

- nepořádek po sečení a odpadky, které střekovští občané posbírali právě při této akci, následně 

odklidili naši VPP 

Mgr. Železná 

- druhý den ráno jsem tam byla a byly na místě pouze námi naplněné pytle odpadky 

p. Lazarová 

- vyzvala RMO, aby do příštího ZMO mohl být vypracován materiál týkající se odměn za právní 

služby, které byly vyplaceny do určité doby, než se bude materiál předkládat v ZMO Střekov. 

Zvláště mě zajímá rozdíl mezi starým a novým právníkem. 

Mgr. Dun… 

- kontejner pod mostem E. Beneše – výkaly a nepořádek v křoví u kontejneru. Doporučuje z pozice 

obce udělat výzvu na uklizení nepořádku. Mohu doložit fotodokumentaci. Je stavební úřad 

informován o umístnění kontejneru na břehu řeky Labe? 

Ing. Němeček 

- nejde o stavbu  

Mgr. Dun… 

- je to výrobek, který může být považován za stavbu 

Ing. Němeček 

- je spousta výrobků, které mohou být považovány za stavbu 

p. Svo… 

- kontejner pod mostem E. Beneše by měl sloužit k pobavení obyvatel, nikoliv k dělání nepořádku 

- občanské setkání a sekání louky - omluva, že tam zůstali opilí lidé po vašem odchodu, patří 

především občanům. Došlo k rušení nočního klidu. Vy jste akci pořádali, zapříčinili jste rušení 

nočního klidu a jste za to odpovědní. Také pan místostarosta je v této chvíli občanem a měli byste se 

k tomu přihlásit a nést odpovědnost i za negativní stránku věci.  

Mgr. Železná 

- podotýkám, že při ukončení akce projížděla hlídka Městské policie a nebylo nic, co by musela řešit 

Mgr. Železný 

- šlo o neoficiální akci 

p. Kolman 

- vrátil se k minulému zastupitelstvu a tématu zřízení jednotky dobrovolných hasičů v obci. Nikdo se 

nezabýval tím, že ÚMO město má také jednotku SDH a to v Božtěšicích ve třídě V., kdy roční 

náklady obce na provoz jsou 60tis. Kč. Pokud by v příštím roce bylo jednáno o zřízení jednotky 

dobrovolných hasičů, rádi by se obě sdružení vzdala darovaného příspěvku proto, aby byla zřízena 

jednotka SDH Střekov. 

MUDr. Laštůvka 

- stát jedná o podpoře hasičů. Podporuje stát finančně sdružení nebo jen jednotky dobrovolných 

hasičů?  

p. Kolman 

- jako jednotka můžou čerpat více prostředků od státu, např. pojistku na hasicí vůz. Pokud stát 

nezahrne naše vozidla do systému, tak pojistku budeme muset platit my. 

p. Malinkovič 

- pokud by byla zřízena jednotka, tak stát zaplatí určité záležitosti 

 



Zápis 6. ZMO Střekov 

 

19 

 

p. Lazarová 

- byli byste jedna jednotka společně? 

p. Kolman 

- ano, šlo by o jednu jednotku, starostou by byl p. Bauer, dále čtyři lidi od p. Bauera, čtyři lidi ze 

Svádova. Nejsme konkurenti. SDH Svádov není a nikdy nebylo závislé na příspěvku od MO Střekov. 

Letošní dotace byla vložena do objektu hasičárny, který je v majetku MO Střekov. Do svého majetku  

si za dotaci od obvodu SDH Svádov nepořídili nic. 

Mgr. Železný 

- požádal o předložení všech těchto informací písemně 

p. Tvr… 

- souhlasí s p. Kolmanem, když býval starostou, tak v rozpočtu měli položku SDH s částkou ve výši 

60tisíc Kč. Obvod nemusel platit jejich výjezd. Obvod hasičům zakoupil stříkačku.  

p. Kolman 

- uvedl, že MO Střekov už nám pomohl při povodních 2013, kdy jsme si mohli zakoupit nové 

vybavení 

Ing. Bandas 

- uvedl, že tyto informace jsou úplně nové a tato čísla nám nikdo nikdy neřekl 

p. Lazarová 

- informovala jsem zastupitele o stupních u SDH již na minulých jednáních 

Ing. Němeček 

- poděkoval, že jednotky Svádov a Střekov spolu komunikují, s cílem vytvořit společnou jednotku 

Mgr. Železná 

- poděkovala oběma sdružením, že se účastnili našich akcí  

 

 

 

Starosta poděkoval za účast a informoval, že 7. jednání ZMO Střekov  

se bude konat dne 15.12.2015 od 16,00 hodin v této místnosti.  

 

Jednání ZMO ukončil v 19,00 hodin. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Bc. Petr Bandas     Miroslava Lazarová 

ověřovatel      ověřovatelka 

Dne:       Dne: 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Štráchal, MBA 

starosta MO Střekov 

Dne: 

 

 

Přílohou: Usnesení 6. ZMO Střekov ze dne 22.9.2015 

 

Zapsala: Marie Buřičová  


