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Z Á P I S 
z 7. zasedání Zastupitelstva MO Střekov, 

které se konalo dne 15. 12. 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 7. 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 

 

Nepřítomna: MUDr. Michaela Vaňková  

 

Zapisovatelka: Marie Buřičová 

 

Skrutátorky:  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 Ing. Bc. Petr Bandas a Miroslava Lazarová. Byl zápis řádně 

ověřen? Ověřovatelé souhlasí. 

 

Ověřovateli dnešního zápisu jsou Miroslava Lazarová, Jan Kolman. 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. Vyhlášení rozpočtového provizoria MO Střekov pro rok 2016. 

4. Převod nemovitostí z majetku města – pozemky: 

4.1. Prodej pozemku p.č. 1014, v k.ú. Svádov. 

4.2. Prodej pozemku p.č. 302, v k.ú. Svádov. 

5. Organizační záležitosti 

5.1. Zřízení jednotky SDH. 

5.2. Činnost RMO Střekov za období od 8. 9. 2015 do 1.12.2015. 
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5.3. Zveřejňování zápisů a usnesení z jednání Rad a Zastupitelstva MO Střekov. 

5.4. KV ZMO Střekov – výsledky provedených kontrol, plán činnosti KV ZMO Střekov na rok 

2016. 

5.5. Vyhodnocení k bodu č. 3 až 5 Plánu kontrolní činnosti FV ZMO Střekov pro rok 2015 (2.část). 

6. Různé. 

7. Dotazy členů zastupitelstva a občanů. 

8. Závěr. 

 

Ing. Štráchal upozornil na informace předložené na stůl z minulého jednání. 

 

 

Ing. Smutný 

- doporučuje doplnit program o bod bezpečnost chodců v Sebuzínské ulici a v okolí ulice Rodinova. 

Současně přivítal na jednání k tomuto bodu pana J. V., občana z ulice xxxx. Z důvodu, že pan V. 

musí odejít do 18,00 hodin do svého zaměstnání, doporučuje bod zařadit na začátek jednání. 

Ing. Dunaj 

- doporučuje nechat bod v bodě různé. Jednání by podle předložených materiálů mohlo být 

bezproblémové. V případě, že se budeme blížit k 18 hodině, můžeme bod zařadit do programu dříve. 

Mgr. Železný 

- požádal zařadit do bodu různé – předložení informace o výběrovém řízení na funkci vedoucího 

úřadu a informace o personálních otázkách na ÚMO Střekov 

 

Hlasováno o navrženém programu jednání. 

 

    Přítomno 14 členů ZMO. 

Hlasováno: pro  (14)  

  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  - Viktor Malinkovič, Mgr. Eva Železná  

z řad pracovníků ÚMO - Bc. Jitka Chmelová 

 

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

 

    Přítomno 14 členů ZMO. 

Hlasováno: pro  (12)  

  proti  (0) 

  zdržel se (2) Mgr. Železná, p. Malinkovič 

 

Návrhová komise byla schválena. 
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K bodu programu 3.1. 

Vyhlášení rozpočtového provizoria MO Střekov pro rok 2016. 

Předkládá: Ing. Miroslav Štráchal, MBA, starosta.  

 

Diskuse: 

Mgr. Železná 

- v příštím roce bude 80. výročí založení Střekova. Je počítáno s fin.prostředky na zajištění oslav? 

Ing. Štráchal 

- budeme v rozpočtovém provizoriu, ale drobné rezervy máme a na zajištění oslav prostředky budou 

vyčleněny 

Ing. Nechybová 

- uvedla, že FV ZMO Střekov se sešel mimořádně k tomuto bodu programu a doporučuje jej schválit 

MUDr. Laštůvka 

- kdy se počítá se schválením rozpočtu? 

Ing. Štráchal 

- plán jednání ZMO Střekov nebyl zatím schválen z důvodu, že není schválen plán ZmÚL. Rozpočet 

by mohl být schválen v únoru 2016. 

Ing. Nechybová 

- plán jednání ZmÚL bude schválen zítra na RmÚL 

p. Ž., občan 

- požádal o hlasitější projev. Jsou mezi námi také starší občané a pak neslyší, o čem se hovoří. 

- proč nebyl předložen návrh rozpočtu? 

Ing. Štráchal 

- náš rozpočet je odvozen od schváleného rozpočtu města, ten zatím nebyl schválen, nemůže proto 

být předložen návrh rozpočtu MO Střekov 

p. Ž., občan 

- rozpočet nebude určitě navýšen. Opakovaně se proto ptá, proč není předložen návrh rozpočtu MO 

Střekov. 

Ing. Štráchal 

- předběžný návrh rozpočtu máme připravený, ale ten není dnes projednáván, protože není schválen 

rozpočet města Ústí nad Labem 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  

A/ Schvaluje 

s účinností od 1.1.2016 vyhlásit rozpočtové provizorium MO Střekov do doby schválení rozpočtu 

MO Střekov pro rok 2016 takto: 

1. Celkové měsíční výdaje mimo dotací k datu ve výši 2.925.600 Kč, z toho provozní výdaje 

ve výši 2.525.600 Kč a investiční výdaje ve výši 400.000 Kč 

  2.   Výdaje správy bytového a nebytového fondu podnikatelské činnosti       

        nepřekročí realizované příjmy.  

 

Hlasováno o návrhu usnesení v 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. 

Prodej pozemku p.č. 1014, v k.ú. Svádov. 

Předkládá: Ing. arch. Jiří Němeček, místostarosta a uvedl materiál s tím, že s manželi K. byla vedena 

jednání a závěrem byla shoda – odprodej pozemku před rodinným domem. S ohledem, že se jedná o 

pozemek mezi komunikací a domem není možné s pozemkem jinak nakládat, proto je navržen prodej, 

se kterým manželé souhlasí.  

 

Diskuse: 

p. Malinkovič 

- uvedl, že pokud se na společných jednání úřad dohodl s manželi K. na prodeji a obě strany souhlasí, 

tak také souhlasí.  

p. Lazarová 

- uvedla, že jde o předzahrádku a vydržení by bylo možné v případě, že by žádali o vydržení ještě 

původní majitelé – rodiče K.. Jsem ráda, že si pozemek K. odkoupí. 

Mgr. Železný 

- uvedl, že jsme v pozici, že se nechceme soudit s našimi občany, ale musíme být dobrými hospodáři. 

Jsem také velmi rád, že došlo k této dohodě.  

p. S., Svádov 

- potvrdil, že původními majiteli byli B. a o pozemek se vždy řádně starali 

p. Ž., občan 

- minulá vedení vydržení schvalovala. Konečné rozhodnutí je vždy na zastupitelích. Je dobré, že se 

vedení úřadu dohodlo na prodeji, ale v tomto případě by bylo prokazatelné vydržení. Myslím si, že 

v tomto případě měl být pozemek vydržen. 

Mgr. Železný 

- právní názory jsou různé a podle mého názoru, to na vydržení nebylo. V případě, že se jedna ze 

stran domnívá, že jde o možné vydržení pozemku, musí rozhodnout soud. Hranicí pro lidský rozměr 

politiky, jsou zákony.  

p. K., občan 

- jsme majiteli sousedního pozemku a potvrzuji, že jsme přistoupili na danou dohodu a přistoupili 

bychom k ní už v době minulého vedení, kdybychom byli osloveni. Dohodu jsme uvítali. 

Mgr. D., občan 

- cituje ze zákona, kdy může dojít k mimořádnému vydržení. Pokud to dnes odklepnou, tak v lednu 

to K. dostanou zadarmo. Domnívá se, že nemá smysl to sepisovat. 

Ing. Smutný 

- byla uhrazena kauce? 

Ing. Němeček 

- ano, kauce byla uhrazena 

- prostředky za prodeje půjdou do pokladny města a zmínil, že na červnovém ZMO Střekov byl 

schválen požadavek na snížení odvodů prostředků z prodejů do pokladny města Ústí nad Labem. 

Zatím je odváděno na MmÚL 80% z celkové částky nikoliv obvodu. My bychom byli radši, kdyby 

střekovští občané přispívali více do pokladny střekovskému obvodu.  

 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  

A/Schvaluje 
prodej pozemku p.č. 1014, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha,  

o výměře 86 m2, v k.ú. Svádov 

 

za cenu         23.492,--Kč 
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kupující: 

manželé, L. K.,  r.č. xxxx, trvale hlášen na adrese xxxx, 403 22 Ústí nad Labem – Svádov a P. K., 

r.č. xxxx, trvale hlášena na adrese xxxx, 403 22 Ústí nad Labem - Svádov 

 

B/ Ukládá 

Radě MO Střekov 

zabezpečit uzavření kupní smlouvy dle schvalovací části tohoto usnesení 

 

T: 31. 1. 2016   

Z: Ing. arch. Jiří Němeček 

 

Hlasováno o návrhu usnesení předloženém znění. 

 

Přítomno 15 členů ZMO Střekov:   pro  (14)     

      proti  (0)  

      zdržel se  (0)   

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

 

p. Lazarová 

- informovala o vzkazu MUDr. Vaňkové – nedostaví se na dnešní jednání, má nemocnou vnučku 

 

 

K bodu programu 4.2. 

Prodej pozemku p.č. 302, v k.ú. Svádov. 

Předkládá: Ing. arch. Jiří Němeček, místostarosta a uvedl materiál s tím, že se jedná o prodej 

pozemku pod budovou obchodu.   

 

Diskuse: 

p. S., Svádov 

- za jakou cenu se pozemek prodává? 

Ing. Němeček 

- pozemek je prodáván za cenu obvyklou, to je cca 270tis. Kč 

- doplnil, že JEDNOTA se sídlem v Ústí nad Labem neprovozuje velkoobchod ani maloobchod, 

obchod je pronajatý vietnamským obchodníkům. JEDNOTA je pouze vlastníkem budov a pozemků.  

 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  

A/ Schvaluje 

prodej pozemku p.č. 302 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 296 m2, v k.ú. Svádov. 

 

za cenu                                                                                               269.090,--Kč 

 

kupující: 

JEDNOTA Ústí nad Labem – spotřební družstvo 

U Vlečky 1, 400 68 Ústí nad Labem 

IČ:00032026 

DIČ: CZ00032026 

Zástupce firmy: Jiří Baudiš, předseda představenstva 

 

 



Zápis 7. ZMO Střekov 

 

6 

 

C/ Ukládá 

Radě MO Střekov 

zabezpečit uzavření kupní smlouvy dle schvalovací části tohoto usnesení 

 

                                                                                              T: 31. 1. 2016 

Z: Ing. arch. Jiří Němeček 

 

Hlasováno o návrhu usnesení předloženém znění. 

 

Přítomno 14 členů ZMO Střekov:   pro  (14)     

      proti  (0)  

      zdržel se  (0)   

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

 

K bodu programu 5.1. 

Zřízení jednotky SDH. 

Předkládá: Ing. Miroslav Štráchal, MBA, starosta a informoval, že předchozí vedení schválilo v září 

 roku 2014 zřízení jednotky, nové vedení usnesení revokovalo s tím, že celou záležitost ještě prověří. 

Na minulém jednání se k myšlence zřízení jednotky vrátili zástupci jednotek hasičů Svádova                       

a Střekova a garantovali, že pokud dáme dotaci stejnou ve výši letošního roku na jednotku, kterou 

dáváme nyní dvěma dobrovolným sborům, tak bude dostatečná na zajištění provozu jednotky na celý 

rok. Proto materiál předkládáme znovu. Informace jsme si ověřovali v Božtěšicích, kde mají stejnou 

úroveň JPO5 a ti mají roční náklady kolem 60tisíc Kč. Náklady tedy odpovídají těm, které byly zde 

předloženy. Přivítal p. Bauera a požádal ho, aby zodpověděl případné dotazy. 

 

Diskuse. 

p. Lazarová 

- poděkovala za znovuobnovení materiálu, a pokud se zřídí jednotka, bude to dobře. Během povodní 

byla pomoc sboru ze Svádova a Střekova neuvěřitelná.  

Ing. Štráchal 

- během roku jsme se seznámili s oběma sbory, a když jsme potřebovali pomoc, tak pomohly vždy 

včas a bez jakýchkoliv prodlení 

Mgr. Železný 

- souhlasím se zřízením jednotky, pomáhají nám při různých příležitostech, nejen při povodních. 

Doporučuje je podpořit. V materiálu mi chybí některé informace – odpovědnost, druh financování – 

informace, které byly požadovány na minulých jednáních, v materiálu nejsou uvedeny.  

p. Malinkovič 

- materiál není obsáhlý, ale je potřeba řadu věcí vyjasnit. Je zde zmíněno, že nebudou přesáhnuty 

náklady, které byly vynaloženy v tomto roce. Usnesení ukládá starostovi a radě, aby do příštího 

jednání zpracoval a předložil detailní informace a všichni jsme se mohli kvalifikovaně seznámit            

s materiálem. Doporučuje dnes chválit pouze návrh na zřízení a jednotku doporučuje zřídit, až po 

předložení detailních informací.  

Ing. Štráchal 

- podrobný rozpočet bude předložen současně s rozpočtem MO Střekov a rozdělený na položky                

a včetně majetkového vypořádání. Usnesení je navrženo tak, že od 1.1.2016 bude jednotka zřízena, 

ale techniku a rozpočet bude schvalovat ZMO až v lednu nebo únoru 2016.  
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Ing. Outlá 

- pokud zřídíme jednotku, tak se zavazujeme ve vztahu k jednotce. Domnívá se, že 80tis. Kč na 

provoz je málo. Požární technika, kterou jednotky nyní disponují, je stará a bude potřeba do ní vložit 

fin. prostředky na obnovu a generální opravy. Měli bychom mít jasné informace, jaký bude rozpočet 

na provoz jednotky. Měli bychom mít rozpočet k dispozici. 

Ing. Štráchal 

- uvedl, že techniku jsme prohlíželi. Rozpočet můžeme mít schválený, ale pokud bude nějaká 

výjimečná situace – např. bude rozbité hasičské auto, tak vícenáklady tak jako tak vzniknou. Je 

potřeba rozhodnout, zda půjdeme do tohoto rizika. 

p. Bauer 

- souhlasí, že technika je starší. Jsou jednotky, které mají stejnou techniku jako my. Pokud budeme 

jednotkou, tak dosáhneme na dotace od kraje či magistrátu a můžeme zažádat a např. dostat vozidlo 

od HZS Ústeckého kraje. Nějaké majetky už máme. Na JPO 5 máme dostatečné vybavení  a nyní  

náš majetek předáme úřadu a jednotka nemusí již kupovat a dovybavovat. Jedno družstvo – Svádov 

se musí dovybavit, ale tím, že budeme jednotkou, může se dovybavení pořídit z dotací města nebo 

dotace kraje. Dále se z dotace mohou zakoupit nové věci. Částka z rozpočtu MO Střekov ve výši 

80tis. Kč bude sloužit pouze na provoz jednotky – elektřinu, naftu apod. 

p. Lazarová 

- toto se již opakuje. Jde o jednotku JPO 5 a všichni již víme, co bude tato jednotka požadovat od 

MO Střekov. 

Ing. Němeček 

- od minulého návrhu kvituji posun, že nově zřízená jednotka bude ze členů Svádova a Střekova. Je 

škoda, že zřízení jednotky není ujednáno jednoduchým smluvním vztahem, kde budou definovány  

vzájemné vztahy mezi členy Svádova, Střekova a obvodu, který by postihl situace jako např. jak se 

budou uzavírat dohody, nebo bude jiná forma toho pracovně právního vztahu. Tyto smluvní závazky 

bych uvítal. Aby bylo jasné, jak to bude fungovat. 

p. S. 

- ptá se p. Bauera – o kolik přišli finančních prostředků za ten rok, kdy bylo revokováno usnesení? 

Gesto revokace usnesení, bylo hloupé gesto. To, co zjistili zastupitelé, nejsou nové informace                      

a zbytečně jsme přišli o rok, kdy už jsme mohli mít jednotku SDH. 

p. Bauer 

- uvedl, že někteří hasiči se naštvali neřešením situace a odešli ze sboru. Kdybychom byli již 

jednotkou, mohli jsme již čerpat dotace od MmÚL a kraje. 

Ing. Němeček 

- tento rok měl smysl už tím, že vznikla dohoda mezi oběma sdruženími, je dobrým krokem. 

Jednotka, která vznikne, tak bude fér pro všechny členy sborů v našem obvodě. 

p. S., Svádov 

- je dobré, že budou obě sdružení spojená a bude jedna jednotka, aby v našem obvodě bylo vždy vše 

férově rozděleno, úřad by na to měl dohlédnout. 

Ing. Štráchal 

- domnívá se, že nebude docházet k protěžování jedné ze stran 

Ing. Němeček 

- sbor Svádov musí být dorovnán na úroveň sboru Střekov, co se týče vybavení 

p. Bauer 

- uvedl, že nemůže dojít k protěžování jedné ze stran – je na veliteli, který musí obě sdružení sloučit, 

aby pracovali jako jeden tým. Ke kompromisům a protěžování jedné ze stran nebude docházet. 

p. Malinkovič 

- je zřejmé, že SDH Svádov je na tom hůř než SDH Střekov, ale nejprve musí dojít k tomu, že obě 

sdružení se dostanou kvalitativně na stejnou úroveň ve vybavenosti, aby byla jednotka plně funkční 

p. Lazarová 

- doporučuje ukončit diskusi. Oba velitelé jednotek jsou slušní lidé a domluví se spolu. 
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Ing. Smutný 

- souhlasím s materiálem, ale chybí mi zde rozpočet např. z roku 2015, abychom měli přehled. 

Členové jednotky budou zaměstnanci městského obvodu? 

Ing. Štráchal 

- nebudou, je to mimo zákoník práce, nebudou zaměstnanci úřadu 

p. Bauer, starosta SDH 

- činnost je dobrovolná tedy bezplatná. Výhodou založení jednotky je, když jde o dobrovolnou 

činnost, že mají určité výhody u jiných úřadů – MmÚL nebo kraj a jsou částečně financovány od 

HZS.  

p. V. J., občan 

- HZS – záchranná složka Ústeckého kraje – státní hasiči, JPO 2 – jsou dobrovolní hasiči obce, ale 

mohou být zároveň zaměstnanci obce. To je model např. Velkého Března, v tu chvíli je platí obec. 

JPO 3 podnikový hasiči, JPO 4 – hasiči podniku dobrovolní a JPO 5 – jsou dobrovolní hasiči obce, 

kteří nejsou a nemohou být zaměstnanci obce. Jde o lidi, kteří jsou k dispozici všude nebo na vše                 

a zdarma. Informoval o pomoci, kterou Svádovští a Střekovští hasiči poskytli obvodu při povodních, 

i když nebyli zahrnutí do plánu. Informoval o grantech, které mohou čerpat jednotky, a které jsou 

velmi výhodné – dává jim obleky, vybavení a tyto granty jsou štědré. Velmi doporučuje zřízení 

jednotky.  

Ing. Smutný 

- proč jsou v návrhu usnesení termíny XXX? 

Ing. Štráchal 

- termíny budou doplněny do konce ledna. Přečtu současně s návrhem usnesení.  

p. S., občan 

- k čemu byste zde byli? Obec je zřízena jako služba občanům, sbory a jednotky jsou spolky obce, 

které jsou kdykoliv k dispozici právě obci. Skoro nic neděláte pro občany, proto byste měli schválit 

zřízení jednotky.  

 

Starosta nechal hlasovat o návrhu na ukončení diskuse: 

Pro 11 

Proti 0 

Zdržel se 3 Mgr. Železná, Ing. Outlá, Ing. Němeček 

 

Diskuse byla ukončena. 

 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  

A/ Zřizuje 

od 1.1.2016 Jednotku sboru dobrovolných hasičů městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov 

kategorie JPO V jako organizační složku obce s působností na území MO Ústí nad Labem - Střekov. 

 

B/ Ukládá 

Radě MO Střekov 

1. Projednat jmenování velitele jednotky obce s územním odborem HZS Ústeckého kraje 

T: 31. 03. 2016 

        Z: starosta MO Střekov  

 

 

Veliteli Jednotky SDH Střekov 

2. Zpracovat a předložit MO Střekov podrobný návrh rozpočtu Jednotky SDH Střekov pro rok 2016 

                                                                                                T:  31.01.2016 

           Z: velitel Jednotky SDH Střekov 
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3. Zpracovat a předložit MO Střekov inventurní soupis majetku SDH Svádov a SDH Střekov, který 

bude bezúplatně převeden do majetku MO Střekov včetně jeho finančního ocenění  

 T:  31.01.2016 

          Z: velitel Jednotky SDH Střekov 

 

4. Předložit starostovi MO Střekov seznam členů Jednotky SDH Střekov, kteří budou své členství 

v jednotce vykonávat zdarma. 

 T:  31.12.2015 

           Z: velitel Jednotky SDH Střekov 

 

Hlasováno o návrhu usnesení předloženém znění. 

 

Přítomno 14 členů ZMO Střekov:   pro  (14)     

      proti  (0)  

      zdržel se  (0)   

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

 

K bodu programu 5.2. 

Činnost RMO Střekov za období od 8. 9. 2015 do 1.12.2015. 

Předkládá: Ing. Miroslav Štráchal, MBA, starosta.  

 

Bez diskuse. 

 

 

p. Malinkovič opustil jednání ZMO Střekov. 

 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  

A/ Bere na vědomí 
zprávu o činnosti Rady MO Střekov za období od 29.9.2015 – 1.12.2015 

 

Hlasováno o návrhu usnesení předloženém znění. 

 

Přítomno 13 členů ZMO Střekov:   pro  (13)     

      proti  (0)  

      zdržel se  (0)   

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

 

K bodu programu 5.3. 

Zveřejňování zápisů a usnesení z jednání Rad a Zastupitelstva MO Střekov. 

Předkládá: Ing. Miroslav Štráchal, MBA, starosta. 

 

p. Malinkovič se dostavil na jednání ZMO Střekov. 

 

Diskuse: 

Ing. Němeček 

- jedná se o zjednodušenou formu, ale bude se zveřejňovat také zápis a usnesení z jednání Rady            

a Zastupitelstva v anonymizované verzi 
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p. F. 

- požádala zastupitele, aby mluvili více nahlas 

Ing. Němeček 

- nevím, jak moc mám mluvit nahlas 

Mgr. Železná 

- jako ve škole 

p. S. 

- pane místostarosto, mluvte jako na mítinku, když jste přesvědčoval lidi, aby Vás volili 

Ing. Němeček 

- já jsem nemusel nikoho přesvědčovat. K tomuto bodu už se nebudu vyjadřovat. 

p. D. 

- vyzval pana místostarostu, aby byl slušný k občanům 

Ing. Němeček 

- nedokážu odhadnout míru mé hlasitosti a pokud má někdo problém s nasloucháním, měl by ho řešit  

spíš u sebe. Opravdu tu míru nedokážu odhadnout, mluvím méně hlasitěji a jsem indisponován.  

Ing. Dunaj 

- mělo by se mluvit hlasitěji. Doufá, že do příštího zastupitelstva zde bude mikrofon a aparatura. 

Dnes vás žádám o toleranci od občanů, ne každý je zvyklý mluvit hlasitě. Věřím tomu, že do příštího 

zastupitelstva zde aparatura bude, určitě je k dispozici a pokud ne, tak se bude muset sehnat.  

Občanka – neuvedla své jméno 

- připadám si tady, jak nevítaná teta z Moravy, to je hrozné, jak se k nám chováte? Tady ta místnost                      

a to jednání je vizitka toho, jak vypadá Rada Střekova? Je zde stejně občanů jako členů rady, co si               

o nás myslíte? A ještě na nás budete hulákat, že nedokážete svůj hlas ovládat?  

Ing. Štráchal 

- zařízení do příště instalujeme 

p. V., ul. Rodinova  

- poznámka pana místostarosty, že problém mají řešit občané u sebe, může být brána jako urážka. 

Jsem vyšetřován detailně každoročně a sluch mám zcela v pořádku. Jsou mezi námi také starší 

občané. Není solidní jednání, že ani pan místostarosta nedokončil svou řeč.  

Ing. Němeček 

- omluvil se za svůj výrok  

p. Lazarová 

- omluva občanům od pana místostarosty je na místě 

p. D., ul. Novoveská 

- v ulici Novoveská  - zmínil popelnice 

Ing. Štráchal 

- požádal pana D., aby se popelnice projednaly až v bodě různé 

p. S. 

- pane Němečku jste veřejný činitel, a vy jste tady pro nás občany a chovejte se tak, abyste sloužil 

občanům a něco pro ně dělal. Děkuji. 

Mgr. J. 

- doporučuje, aby si pan místostarosta vždy při svém projevu stoupl, aby se mluvené slovo nelámalo 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  

A/  Bere na vědomí  

stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů ze dne 3.11.2015, e.č. 8844/2015. 

 

B/ Pověřuje 

pracovníka sekretariátu 

ke zveřejňování zápisů a usnesení z jednání Zastupitelstva MO Střekov v anonymizované podobě na 

webových stránkách MO Střekov za volební období 11/2014 – 10/2018. 
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Hlasováno o návrhu usnesení předloženém znění. 

 

Přítomno 14 členů ZMO Střekov:   pro  (14)     

      proti  (0)  

      zdržel se  (0)   

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

 

K bodu programu 5.4. 

KV ZMO Střekov – výsledky provedených kontrol, plán činnosti KV ZMO Střekov na rok 

2016. 

Předkládá: Viktor Malinkovič, předseda KV ZMO Střekov a uvedl materiál s tím, že kontroly 

prováděli všichni členové a kontrola byla vždy projednána s kompetentním pracovníkem ÚMO 

Střekov.   

 

Diskuse: 

p. S., občan 

- dětské hřiště Na Hřebence – kam zmizel jeden dětský prvek? 

p. Malinkovič 

- informoval o průběhu kontroly dětských hřišť, nalezené pochybnosti byly průběžně hlášeny                   

Bc. Kurešové, vedoucí OPISH ÚMO Střekov, která zjednala nápravu. 

Bc. Kurešová 

- na DH Na Hřebence se bude dokupovat nový dětský prvek 

MUDr. Laštůvka 

- uvedl, že prvek byl poškozen a odstraněn na základě kontroly a revizní zprávy, která je každý rok 

prováděna 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  

A/ Bere na vědomí 

výsledky kontroly provedených kontrolními skupinami KV ZMO Střekov 

 

B/ Schvaluje 

Plán činnosti KV ZMO Střekov na rok 2016 

 

C/ Ukládá 

    Viktoru Malinkovičovi, předsedovi KV ZMO Střekov  

nejméně 5 pracovních dnů před započetím každé kontroly předložit starostovi MO Střekov údaje 

potřebné pro vydání pověření dle Statutu KV ZMO Střekov  

          

T: 31.12.2016 

Z: Viktor Malinkovič 

 

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 5.5. 

Vyhodnocení k bodu č. 3 až 5 Plánu kontrolní činnosti FV ZMO Střekov pro rok 2015 (2.část). 

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

ZMO Střekov nevyjadřoval k návrhu rozpočtu na rok 2016, což provede začátkem roku 2016.  

 

Diskuse: 

p. F., občanka 

- plnění rozpočtu – byla velmi vysoká úspora. Došlo ke zvýšení čerpání nebo nebyly plněny některé 

úkoly a které? Budou ušetřené prostředky využity? 

Ing. Štráchal 

- úspory byly z účelových dotací – např. 2,3mil Kč na lázně Vrbenského, které budou převedeny do 

roku 2016. Cca 1,8mil.Kč bylo ušetřeno na zeleni. Rada města ÚL nám schválila, že prostředky 

můžeme využít jinak. Některé prostředky byly proto použity na opravy chodníků, zřízení veřejného 

osvětlení a vybudování míst na kontejnerová stání. Prostředky byly investovány do oprav chodníků       

a komunikací. A další úspora 3-4mil.korun, tu proinvestujeme do hřišť a oprav chodníků v roce 

2016. 

p. F., občanka 

- jak je to s odkupem objektu lázní Vrbenského? 

Ing. Štráchal 

- odpověď necháme do bodu různé 

p. F., občanka 

- jak to bude s ušetřenými prostředky?  

Ing. Štráchal 

- zůstatek bude asi 3-4 mil. Kč, který přesuneme do roku 2016 

p. F., občanka 

- toto spadá do kompetencí pana místostarosty – chodníky atd.? 

Ing. Štráchal 

- já mám peníze, pan místostarosta např. komunikace. Jde o společnou práci. 

p. Lazarová 

- uvedla, že ušetřit na zeleni 1,8mil. Kč je velká škoda. Komunikace a chodníky by měl opravovat 

MmÚL, naše fin. prostředky by měly být využity na něco jiného v našem obvodě. Vůbec bych se 

nedivila, kdyby nám v příštím roce byla zkrácena dotace na zeleň. Děkuji paní primátorce, že to tak 

není. 

Ing. Štráchal 

- upozornil, že se nakoupila nová výsadba zeleně za cca 400tis.Kč (stromy a keře), které budou 

v příštím roce vysazeny 

Ing. Dunaj 

- finance použity na opravu chodníků - poděkoval za opravený chodník ke hradu Střekov 

Ing. Štráchal 

- chodníky jsou města a na zeleň nám dává město dotaci. Nerozlišoval bych to, buď dáme více 

prostředků do zeleně nebo do chodníků – obojí je potřeba.  

Ing. Nechybová 

- jde o účelovou dotaci na zeleň, která měla být vyčerpána. Nebude pravidlem, že dotace bude určena 

na něco jiného, ale bylo lepší prostředky převést na opravu chodníků. Nerada bych, aby se tato 

situace opakovala. Bylo by dobré, pokud je dotace na zeleň, vyčerpat ji na zeleň.  

Ing. Štráchal 

- poděkoval za ponechání prostředků v našem obvodě 

p. S., občan 

- upozornil, že pokud nebude v budoucnu dotace využita, je možné, že nám ji magistrát pokrátí 

Ing. Bandas 

- nejsou trvalé stížnosti na zeleň a na např. neposekané pozemky, spadané stromy. Proč za každou 

cenu utratit prostředky, které máme k dispozici? 
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p. D., občan 

- nesouhlasí s názorem, že nejsou stížnosti. To, co provedl místostarosta se zelení, je hrozné. Nevěří, 

že si lidé nestěžují. Zmínil Lesopark – bylo to krásné místo a nyní není sekán, je prázdný z důvodu 

vysoké trávy a klíšťat. Zeleň byla za tento rok zanedbaná. Že nebyly prostředky vyčerpány je špatně. 

Ing. Nechybová 

- upozornila na diskusi – nespadá k tomuto materiálu 

p. V., ul. Rodinova, občan 

- vyzval zastupitele, aby si udělali projížďku nebo procházku do všech uliček v obvodě – zeleň je 

zanedbaná. Pokud se údržba rok neudělá, nebude to vidět, ale za dva, tři roky a dále, už bude obvod 

velmi zanedbaný. Spolupráce s Bc. Kurešovou je skvělá – zavoláme, že potřebujeme něco posekat či 

pořezat a ona to zařídí. Balík peněz je určený na zeleň, měl by být vyčerpán na zeleň. Chodníky jsou 

opravené – děkuji.  

Ing. Štráchal 

- kvalita se určitě nezhoršila, mělo na to vliv více faktorů např. sucho. Máme zajištěnou novou 

výsadbu zeleně. Plán na údržbu je převzatý z minulého období a provádějí to stejné firmy jako 

v minulých letech. Zmínil Petici z Truhlářovy ulice, která je vyřešená už nyní po třech týdnech. 

p. Lazarová 

- apeluji na to, aby dotace na zeleň byla čerpána na zeleň a apeluji na paní primátorku, aby nám 

v obvodě pomohla s opravami chodníků 

p. Malinkovič 

- peníze jsou účelově vázány, a prostředky by měly být rovnoměrně čerpány. Požádal o ukončení 

diskuse. 

Ing. Nechybová 

- poděkovala členům FV za 100% účast na jednáních výboru a požádala o předání díků paní 

tajemnici, paní Zárubové 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  

A/ Bere na vědomí 

Výsledky kontrolní činnosti provedených FV ZMO Střekov ve dnech 10.června,  2.září a 21.října 

2015. 

 

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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Různé: 
 

p. V., ul. Rodinova, občan 

- mám dvě malé děti a trápí mě problém dopravní situace od hradu Střekov až po konec Brné. Na 

minulém jednání se podivovalo vedení, že je petice podána na úřadě již od roku 2011, petici jsem 

dohledal a požádal přes sekretářku o schůzku s panem starostou – nikdo se neozval a termín nebyl 

domluven. To jsem ještě nezažil a nikdy se mi nestalo, že by se mnou starosta z minulých volebních 

období nekomunikoval. Jsem zde, nejen za svoji osobu, ale i za ostatní občany žijící v Rodinově 

ulici. Doprava je zde velmi špatná a hrozí nebezpečí také v okolí základní školy v Brné. Informoval              

o místním šetření s Bc. Kurešovou ohledně rozhledových pohledů. Informoval o tom, že docházelo 

k měření rychlosti v MO Střekov. Mrzí mě, že dochází k místnímu šetření a nejsou přizváni 

obyvatelé dané lokality. Npor. Kočárek, ředitel Dopravní policie navrhl řešení situace a to by bylo 

stavební řešení. Chápu, že nejsou peníze, ale mohly by se najít peníze minimálně na projekt.  

Proč se mnou nekomunikujete? A co se od té doby udělalo, od posledního jednání ZMO? 

Ing. Štráchal 

- k té komunikaci – nevím, proč nedošlo ke schůzce, běžně a pravidelně komunikuji s lidmi. Můžeme 

se sejít do konce roku. Petice mi byla ihned předložena. Informoval o možném umístnění veřejného 

osvětlení pomocí solárního panelu, ale to by prý v zimě nestačilo.  

p. V., ul. Rodinova, občan 

- přemostění je města, ale pozemek k tomu přemostění je pana S..  

Ing. Štráchal 

- najednou vidíme ten problém z diskuze u přecházejícího materiálu – všechny peníze na zeleň? A 

nyní by se hodily zde právě k řešení Vaší situace.  

- informoval o dalších stížnostech od občanů z Brné. Informoval o zakoupení radarů také 

z ušetřených prostředků ze zeleně, které budou instalovány v MO Střekov. 

- necháme zpracovat studii na celou Brnou  

p. V., ul. Rodinova, občan 

- to je to, co jsem s Vámi chtěl řešit na osobní schůzce 

Ing. Štráchal 

- doporučuji termín schůzky ještě do konce tohoto týdne a zajedeme přímo na místo 

Ing. Němeček 

- komunikace je Kraje, tudíž by investice musely být krajské. Bezpečnostní prvky – budou 

zabudovány primárně u vjezdů do obcí, k tomu máme souhlas od PČR. Zabezpečení je extrémně 

nákladné. Přistoupili jsme k dočasnému řešení. Studii je možné ještě prověřit, ale doporučuje 

spolupracovat právě s odborem dopravy na kraji.  

p. V., ul. Rodinova 

- na místním šetření mluvil pan místostarosta trošičku jinak. Od roku 2004 se snažím o zpomalení 

dopravy a stále je mi říkáno, že nejsou finanční prostředky na projekt.  Projekt je základ, abyste 

mohli udělat něco pro občany. 

Ing. Němeček 

- souhlasím 

p. V., ul. Rodinova, občan 

- ale na tom jednání jste takto jednoznačně nesouhlasil 

Ing. Němeček 

- protože jsem věděl už o možnosti nalezení jiného řešení bez projektu a můžeme se vrhnout na další 

místo, po obvodě je takových situací několik, a všechny je potřeba řešit tak, abychom něco v reálném 

čase stihli zrealizovat 

Ing. Dunaj 

- souhlasí se stížností pana V.. Doporučuje zabudovat zpomalovací pruhy u základní školy v Brné.  
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MUDr. Laštůvka 

- zpomalovací pruhy nemohou být zabudovány na hlavní krajské komunikaci pouze v obytné zóně 

p. S., občan 

- jsem členem komise prevence kriminality města. Požádal, zda se může účastnit schůzky pana 

starosty s panem V. a podnět ke zlepšení dopravní situace na Střekově může přednést na komisi 

prevenci kriminality, kde bude přítomen p. D. 

p. Ž., občan 

- informoval o řešení bezpečnosti v lokalitě Rodinovy ulice, což se řešilo již v roce 2006 – z důvodu, 

že zde není hotová kanalizace, proto nemůžou být chodníky ani nic jiného vybudovány. Studie je 

vypracovaná, ale bez hotové kanalizace se nemůže budovat chodník apod.. Další problém je, že je 

zde 50ti a 70ti km rychlost – toto by měla řešit dopravní policie.  

p. Malinkovič 

- v plánu kontrolní činnosti KV ZMO Střekov je mimo jiné projednávání stížností. V lednu zjistí 

vedení ÚMO Střekov, co se dá podniknout. Požádal pana V., aby svou petici poslal na ÚMO Střekov 

znovu s tím, že ji bude adresovat také na KV ZMO Střekov, který by se tímto problémem zabýval. 

p. V., ul. Rodinova, občan 

- projekt na kanalizaci je, ale nejsou prostředky na její vybudování 

p. S., občan 

- komise prevence kriminality také nemůže všechno vyřešit, ale poptám se, zda můžeme řešit 

bezpečnost dětí v okolí základní školy 

Ing. Bandas 

- pokud pan K. nechce jednat s námi, zkuste ho oslovit sami – vy občané. On pokud je námi vyzván, 

tak nám odpoví, že dokud se zde nic nestane, tak nemůže nic dělat. Nechápu, z jaké pozice takto 

odpovídá. 

p. V., ul. Rodinova, občan 

- uvedl, že si jeden čas dopisoval s p. K. a po dlouhém dopisování změnil rychlost na 50km. Na 

místním šetření, kde byl také pan místostarosta, byl vstřícnější. Sice argumentoval nehodovostí, ale 

nebyl odmítavý. Byl vstřícný a kde nemusel, dal dopravní značení na snížení rychlosti na 50km. 

Doporučuje se bavit o celém území Střekova.  

Ing. Štráchal 

- pokusíme se najít studii a domluvíme společnou schůzku také s panem S. 

p. Lazarová 

- uvedla, že pokud se osloví pan K., tak se s ním dá jednat 

Ing. Němeček 

- informoval, že SÚS Ústeckého kraje se nám snaží vyjít hodně vstříc. Prověříme všechny možnosti a 

pokusíme se to projednat také na kraji – to si beru za svůj úkol. 

Mgr. D., občan 

- dětské hřiště – Střekovské nábřeží – zlomená houpačka 

Bc. Kurešová 

- prvek je odstraněn a dává se dohromady 

Mgr. D., občan 

- obyvatelka z ul. Sukova v Brné – upozorňovala na sloup s chybějící lampou a dále je tam suchý 

strom zasahující do el.vedení  

Bc. Kurešová 

- pokud jde o betonový sloup, tak ten je ČEZu 

p. Lazarová 

- pozastavila se nad vystoupením pana Ing. Němečka. Ptá se ho, z jakého důvodu odešly čtyři 

pracovnice z vašeho rezortu – oddělení majetku. Pokud jste měl toto jednání? 

Ing. Němeček  

- na toto jste se ptala již před půl rokem pana starosty 

 

p. Lazarová 
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- ano, ptala a ptám se znovu, protože pokud máte na úřadě takovéto jednání, jako dnes zde, tak se 

nedivím, že odcházejí 

Ing. Němeček  

- to rozhodně nemám. Zároveň v této situaci nezastávám funkci tajemníka, takže nemám personální 

záležitosti na starosti. 

p. Lazarová 

- takže, když mi lidé po Střekově říkají, že prohlašujete, že pracovnice může odejít, že takových 

najdete 10 na ulici, je to v pořádku? Já bych zde také určitě našla 10 lepších místostarostů, než jste 

Vy. 

Ing. Němeček 

- můžete mi jmenovat ty osoby? 

p. Lazarová 

- nebudu jmenovat, protože by měli ještě větší problémy, než mají 

Ing. Němeček 

- to je absurdní. Tamhle máme paní H. T., tak nám k tomu může říci svůj názor. 

sl. T., občanka 

- nebudu se k tomu vyjadřovat 

Mgr. Železný 

- mohu odpovědět 

p. Lazarová 

- já se ptám pana místostarosty a nedostala jsem odpověď 

Ing. Němeček 

- mám pocit, že jsem Vám odpověděl, protože já jednám …. 

p. Lazarová 

- … tak, jak dnes tady s občany? 

Ing. Němeček 

- ne, to mi nemusíte podsouvat, paní Lazarová 

p. Lazarová 

- já jsem to viděla, slyšela a nebyla jsem tady sama 

Ing. Němeček 

- a Vy jste to viděla i na tom úřadě? 

p. Lazarová 

- ne. Požádala o doplnění pana Svobodu. 

p. V., ul. Rodinova, občan 

- lidská slušnost chlapa – vidím obrovský rozdíl ve Vašem jednání dnes a na parkovišti v Brné před 

měsícem. Férový a přístupný jste nebyl, jednal jste se mnou z pozice jakoby na stupínku. Nelíbilo se 

mi Vaše dnešní vystoupení. Omlouvám se, že jsem Vám dnes uškodil, ale cítil jsem nyní potřebu 

Vám to říci. 

Ing. Němeček 

- to mě mrzí, že jste mi to neřekl přímo na místě 

p. V., ul. Rodinova, občan 

- já jsem Vás na Vaše jednání upozornil, pamatujete? Říkal jsem, že my lidé jsme mravenečci a vy 

jste tady pro nás. 

Ing. Němeček 

- nerozumím Vám 

p. V., ul. Rodinova 

- to mě mrzí 

p. S., občan 

- uvedl, že s panem místostarostou osobně nemá žádný problém a komunikují celkem v pořádku. 

Zachytil jsem signály, že pan místostarosta s úřednicemi nekomunikuje docela dobře. Je to špatně 
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Ing. Němeček 

- bylo by dobré mluvit konkrétně, také mám různé signály, které mluví o pravém opaku, ale měl 

bych je rád podložené 

p. S., občan 

- je těžké, pokud potom nenastane další problém, když Vám problém řeknou jako podřízený 

nadřízenému 

Ing. Dunaj 

- pokud se to bude řešit s pracovníky – neřeknou, co se děje, co se neděje. Vždy půjde o tvrzení proti 

tvrzení. My mezi Vámi nejsme a máme pouze signály. Ale chápu, že nikdo nemůže říci jméno, 

protože v tu ránu to na 150% daný člověk odnese. 

p. Lazarová 

- uvedla, že tyto signály má také od občanů, ne jen od pracovníků úřadu 

Mgr. Železný 

- když se vrátíme na zastupitelstva zpět, tak jsme byli v situaci, kdy byly stejné stížnosti na pana 

starostu. To si určitě všichni pamatujete. My v radě vnímáme, že situace na úřadě není úplně 

optimální, a to byl také jeden z důvodů, proč zařadit do programu, aby zastupitelstvu byla předložena 

zpráva o vývoji zaměstnanosti a personálních pohybech. Sám nevím, kolik lidí odešlo a kolik lidí 

přišlo. Oddělení majetku – nevím hlavní důvod, proč lidé odešli, ale myslím si, že tady to skutečně 

není případ pana místostarosty, byť nepopírám, že bych dostal informace, že spolupráce s ním ve 

vztahu s některými zaměstnankyněmi není úplně ideální.  

p. Lazarová 

- jako radní byste si tyto věci měli vyříkat mezi sebou, aby to nemělo dopad na úřad 

p. Malinkovič 

- nelíbí se mi, když dojde ke konfrontačnímu jednání. Pro mě osobně je špatný signál, že na úřadu 

není něco v pořádku, když výpověď dávají dlouholetí pracovníci, kteří svou práci znají do detailu. 

Na rozdíl od mnoha jiných nejsou úředníci špatně placení a pokud dají sami výpověď, tak je to 

špatně. 

p. Ž. 

- musím souhlasit, např. p. D. znala pozemky do „pídě“ 

- pane místostarosto, sjednal jste si schůzku s občanem ohledně úklidu na horním Střekově. Jednání 

proběhlo, ale přišel jste na poslední chvíli a jednal jste s ním tak, jako „no my se na to podíváme“ 

apod. a řešení nebylo nalezeno. Člověk měl pocit, že jste ho poslal někam. Slyšel jsem na Vás takové 

věci. 

Ing. Němeček 

- nevzpomínám si 

p. Ž., občan 

- byl to člověk ohledně zeleně, ul. Poslední cesta, měsíc – dva zpátky 

p. S., občan 

- upozornil, že hledání nových lidí stojí obvod další peníze na zaškolení a zaučení. Já jsem v politice 

od roku 1989. Važte si lidí, které máte. Upozornil, že dříve se projednávalo mnohem více materiálů 

z oddělení majetku, nyní nejsou zastupitelstvu předkládány téměř žádné. To nikdo nežádá o koupi 

nemovitosti nebo o pronájem. Je to příjem do rozpočtu.  

Ing. Štráchal 

- začneme „přemýšlet“, ale nezačneme prodávat. Raději máme příjmy z pronájmů, než u prodejů, 

které z velké části dostane město.  

Mgr. Železný 

- v tuto chvíli skutečně nemáme zájem prodávat, protože většina peněz jde do magistrátního rozpočtu 

a my pak o ně musíme žádat a doufat, že třeba nějaké dostaneme. Prodáváme ve výjimečných 

případech, které jsou řádně odůvodněné. Nerad by, aby k sebekritice, kterou zde provádíme ve 

vztahu k atmosféře na úřadu, zanikla jedna důležitá věc – z té řady zaměstnanců, kteří odešli, jsou 

bezpochyby takoví, jako již zmíněná P., kterých mně osobně je nesmírně líto, protože byla výborná 

úřednice, kteří by odcházet neměli, ale je zde i řada lidí, které neměli dobré pracovní výkony.  
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p. S., občan 

- pokud nebudete prodávat, tak z pozemků, které vám leží ladem, nedostanete daň z nemovitosti, což 

je jeden z hlavních příjmů obce. Pokud má občan zájem, tak to prodejte a nedělejte ze sebe frajera. 

Ing. Nechybová  

- dokud zde nemáme dotyčné lidi, kterých se týkají odchody, tak bych si z pozice radní nedovolila 

soudit jejich výkony nebo ne. Od toho je tajemník, bohužel v době, kdy není tajemník, zastupuje ho 

starosta. Nedovolila bych si ze slušnosti hodnotit výkony lidí. Nejsou tady, nemohou se bránit, 

nevíme, jaké měli podmínky a mně to v tuto chvíli mrzí a možná to dokresluje celkovou atmosféru 

na úřadě, na kterou se tady paní Lazarová ptala, proč odcházejí. Pokud někdo připustí, že jejich 

výkon nebyl dokonalý, tak proč nebyli napomínáni, pakliže byli – sem s těmi napomenutími a pak 

měli dostat výpověď, ale ne odcházet dobrovolně.  

p. Lazarová 

- lidi, kteří odešli a našli si novou práci, tak jsou tam z nich nadšení, protože to jsou už „hotoví“ lidé 

p. F., občanka 

- jak je to s odkoupením lázní Vrbenského? A druhý dotaz – pan D. reagoval na údržbu zeleně. Vy 

jste tady řekl, že si nikdo nestěžuje. Na co čekáte? Vy jste tady pro lidi a máte konat sami a nečekat 

na stížnosti občanů. Přemýšlet, co chtějí zlepšit a zlepšovat to. Nebo že bych měla sama chodit za 

panem K., aby někam dal ceduli. Byli jste zvoleni, tak se tak musíte chovat a nesmíte se 

odpovědnosti zbavovat. 

Ing. Němeček 

- přijali jsme dotaci na odkoupení objektu lázně Vrbenského. Protože jsme neměli všechny podklady 

a průzkumy, co zde hrozí, co je potřeba odstranit jako např. komunální odpad. Nyní jsme podklady 

kompletně nakupili a nyní budou sloužit dál k rozhodování. Protože máme tu dotaci, tak musí 

rozhodovat Rada města o tom, jak se bude postupovat dál. Některé částky jsou vyšší, než se původně 

předpokládalo, např. částka na odstranění komunálního odpadu je bez DPH ve výši cca 700tis. Kč. 

Současný vlastník je uvědoměn o dalších nákladech a je možné další snížení ceny. Další fáze 

nastanou na radě města. 

p. F., Brná  

- když vás poslouchám, tak se musím smát. Dostal jsem studii - ČR má 14 krajů – Ústecký kraj je na 

posledním či předposledním místě. Vy se tady dohadujete o tom – tak asi bude v těch úřednících 

chyba. Pokud občané něco chtějí a vy se na to vykašlete, tak sem noví lidé nepůjdou. Lidé odtud 

odcházejí a úřady nedělají nic. Jestliže ročně odejde z kraje 1000 lidí, tak to o něčem svědčí.  

p. S., občan 

- domnívá se, že to není o úřednících, podle mých zkušeností s naším úřadem, jsou úředníci na 

našem úřadě velice kvalitní.  

Kulturní zábavné akce – výběr dobrovolného vstupného – nikde to nebylo uvedeno, ale bylo zde 

vybíráno na charitu. Upozornil, že může jít o porušení zákona. Kolik se vybralo, komu se to dalo, 

pod kterou hlavičkou se vybíralo? Dopředu nebylo nic oznámeno a dodnes jsem nikde nenašel, kam 

vybrané peníze šly a jakou formou.  

Ing. Štráchal 

- nešlo o oficiální sbírku nebo charitu, šlo o dobrovolný příspěvek na občerstvení. Byla to zapečetěná 

krabice, komise ji otevřela na finančním odboru a udělal se záznam. Zaúčtováno to bylo do příjmu 

MO Střekov. První příspěvek by měl jít na psí útulek při ZOO a druhý příspěvek by měl jít na 

Světlušku – Oblastní charity. 

Mgr. Železná 

- na Světlušku nebo na Dětský domov 

Mgr. D., občan 

- nechtěl jsem do toho zasahovat, ale když říkáte, že byla krabice zapečetěná, jak vypadala? Na akci 

jsem byl, ale byl tam košíček a tam jsem také přispěl.  

 

Mgr. Železná 

- uvedla, že krabice byla zalepená a košíček tam žádný nebyl. To nevím, kam jste přispíval. 
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Ing. Štráchal 

- tak asi příště nebudeme raději vybírat nic 

p. S., občan 

- Advent – byla ve stánku k dispozici polévka nebo svářák opět za dobrovolný poplatek? Co to 

znamená dobrovolný, kam šly vybrané prostředky? Je to velmi nepřehledné. Informace už měly být 

zveřejněny na letáčku předem.  

Ing. Štráchal 

- to je pro Světlušku. Je to na zvážení, zda to nezrušit. Dobrovolný poplatek tam byl uveden proto, že 

by tam v tu ránu byl houf lidí. 

Mgr. Železná 

- připomínala několikrát, že vybraný příspěvek nebyl dosud zúčtován  

Mgr. J., občanka 

- podotkla, že cesta do pekla je dlážděna dobrými skutky – doporučuje opatrnost 

Ing. Štráchal 

- zamyslíme se na tím 

p. D., ul. Novoveská  

- přijdu na schůzku k panu místostarostovi zítra v 10 hodin 

Ing. Němeček 

- ano, přijďte 

p. S., občan 

- ptá se pana místostarosty, proč není uklízeno na Novosedlickém náměstí? Je zde 

nejfrekventovanější chodník kolem vývěsky MO Střekov a tam je opadaná borovice, jehličí na 

chodníku. Chodník u střediska – listí bylo sesbíráno, pytle ale dodnes nejsou odvezeny. Zimní sezona 

2015 – leden a únor – napadl sníh a VPP uklízeli chodník na rovině, ale chodník z kopce VPP 

neuklízeli. Neděláte nic a jste placeni z peněz daňových poplatníků. 

Ing. Němeček 

- chodníky, které jsou součástí komunikace, spadající pod MmÚL – primárně se o ně má starat on. 

Nám pomáhají naši VPP, a pokud je spadané listí, snažíme se ho s jejich pomocí odklízet. Pokud jde 

o ty pytle, je možné, že došlo k výpadku, ale to je mimořádná situace.  

Bc. Kurešová 

- bohužel máme rozbité nákladní auto, kterým odpad odvážíme. Svážíme to postupně.  

Ing. Němeček 

- k počtu VPP – jsou rozprostřeni po celém území obvodu tak, aby byli všude využiti 

Ing. Nechybová 

- o chodníky se stará MmÚL? 

Ing. Němeček 

- ano, s výjimkou chodníků, které jsou v zeleni. Pan S. měl na mysli chodníky u komunikace.  

Ing. Dunaj 

- když je na podzim akce „vydávání vaků“ na sběr listí tak se to vydává týden, potom je to za 

poplatek. Není možné udělat větší propagandu a prodloužit termín z týdne např. na 14 dní? Pokud 

lidé nemají vaky, dají to do jiných pytlů, ale při svozu odpadu nejsou tyto malé pytle odvezeny. 

Nyní, než začalo dnešní zastupitelstvo, tak se to rychle odvezlo.  

Bc. Kurešová 

- velké vaky sváží město a nemůže zároveň svážet malé pytle. Svoz se opozdil o 14 dní. Auto, které 

má AVE k dispozici, nemůže svážet malé pytle. Po domluvě s AVE bylo zajištěno menší auto             

a s naším pracovníkem VPP, který při svozu pomáhal, byl proveden svoz malých pytlů. 

Nebylo to kvůli zastupitelstvu, ale kvůli technice, která nebyla k dispozici.  

Ing. Dunaj 

- ano, já to říkám hlavně kvůli tomu, aby se vaky vydávaly na magistrátu delší dobu 

 

Ing. Nechybová 
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- na vydávání vaků jsou vyčlenění pracovníci. Obává se, že prodloužením vydávací lhůty vzniknou 

další náklady. Pan D. má na starosti zeleň. Pokusím se zajistit větší propagaci nabídky sběrných 

pytlů. 

Ing. Dunaj 

- žádá, aby výdejová doba byla prodloužena. Nemusel by být vyčleněn pracovník magistrátu, ale 

vaky se mohou vydávat např. na AVE. 

p. Lazarová 

- ptá se na zimní údržbu, kterou nedělá MmÚL, ale kterou si obvod zajišťuje sám. Je zajištěna 

v okolních uličkách v obvodě? 

Ing. Němeček 

- budou to zajišťovat VPP 

Bc. Kurešová 

- v rozpočtu tato částka není, máme připravený pouze posyp, který zajistí naši pracovníci VPP 

p. D., občan 

- jednání pana místostarosty se mi nelíbí. Když to shrnu tak informace o lázních – nejdříve jste 

přesvědčovali zastupitele, aby to koupili, zimní údržba se nebude dělat, zeleň se vytýkala. Nemám co 

dodat. Pane místostarosto, záležitosti, které máte v kompetenci, jsou katastrofa. Když jste byli 

zvoleni, tak jste říkali, jak je všechno špatné, jak všechno napravíte a zatím vidím vize a kontejner na 

břehu řeky Labe. Poukázal na sekání pozemku patřícímu Povodí Labe, které se pan místostarosta 

zúčastnil – to byla dobrá věc, kterou nekritizuji. Ale co mě zarazilo, že nepořádek a posekanou trávu 

uklízeli pracovníci VPP. To jsou maličkosti, které si člověk poskládá. Když jste zastavili Sallerovu 

výstavbu, tak jste slibovali, jak se na tom bude pracovat, jak budete pracovat na změně územního 

plánu atd. a uběhl rok a nic.  Jste pouze samé vize a plány. Byla zde řeč o přechodech a radarech. 

Když jste se ujali vlády, tak radary byly vysoutěžené a byly na ně peníze. To se ale zastavilo, protože 

jste to nevymysleli vy a náhrada žádná. Osvícení přechodu -  po dlouhé době je v Olšinkách. Moje 

vystoupení berte tak, jako občana Střekova, který vidí, že vaše práce pro Střekov je nula. Můžete se 

bránit, ale řekněte mi věci, které nejsou pravda. Vize, vize, plány, ale konkrétní věci žádné. 

Ing. Němeček 

- jako občan jsem spokojen se změnou údržby zeleně. Jsem spokojen, že místa, která nebyla 

udržována, tak nyní jsou udržována pracovníky VPP. Povodí Labe – intenzivní komunikací jsme 

docílili toho, že pravidelně sekají své pozemky. Nepamatuji se, že bychom se bavili o vizích. 

Sallerova výstavba – stav je takový, že je zrušen územní plán a město bude vytvářet nový. Zároveň 

jsme prověřovali pozemky u Mariánského mostu, který by byl vhodnější pro menší supermarket. 

Jednal jsem s vlastníkem pozemku a všechna jednání, která byla vedena, se zastavila na územním 

plánu města. Co se týče územního plánu, narazili jsme na další komplikace, co se týká pozemků, kdy 

si žadatelé chtěli pronajmout pozemek obvodu, který je v územním plánu veden jako veřejná zeleň,       

a oni si ho chtěli oplotit, což bychom jim rádi umožnili, aby mohli zeleň využívat. 

Prořezy – nechal jsem prověřit prořezání aleje na Střekovském nábřeží pokračující od železničního 

mostu. Mohl bych pokračovat, ale musel bych se na to připravit. 

p. D., občan 

- vidím, že jste spokojen se svou prací  

Ing. Němeček 

- klidně Vám mohu dodat soupis těch všech věcí. Jako občan s Vámi nesouhlasím. 

p. S. 

- má město zpracovaný program na zpracování biologického odpadu? Vyřešila by se tím otázka 

vydávání vaků. 

Ing. Nechybová 

- ze zákona povinnost je, ale zatím nevím, jestli je projekt již zpracován. Tato záležitost je 

v kompetenci pana D.. Vyzvala pana S., aby ji navštívil a prověří to společně. Co se týká výdeje 

vaků, týden je asi krátká doba. Pojďme na to nezapomenout, požádáme úředníky o zveřejnění např. 

na úřední desce a na webu a budeme to zveřejňovat tak, aby se to dostalo k občanům. Určitě uděláme 

něco proto, aby ta informovanost byla. 
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Mgr. D., občan 

- pane místostarosto, pokud sedíte tam, kde sedíte, tak nevystupujete jako občan, ale jako 

místostarosta 

Ing. Němeček 

- dobře, tak já to poupravím: mluvil jsem jako místostarosta, ale jako občan si dovolím vyjádřit 

spokojenost nad prací místostarosty 

Mgr. D., občan 

- toto beru jako vtip - nepovedený 

p. S., Svádov 

- uvedl, že už v roce 2006 žádal pana Ž. o osvětlený přechod v Olšinkách a o zabezpečení 

železničního přejezdu závorou. Lampa je tam tři měsíce, přejezd stále není zabezpečen. Snažte se 

dotlačit České dráhy, aby přejezd zabezpečily závorou. Už tam zahynulo hodně lidí.  

- chodník ve Svádově – žádosti o chodník nebylo stále vyhověno. Řečeno v minulém volebním 

období bylo, až se tam dostaví domy, udělá se chodník. Chodník stále není. 

- cyklostezka – na cyklostezku nesmí maminky s kočárky, cyklisté a bruslaři jim nadávají, ale 

maminky nemají kam jinam jít, protože chodníky nejsou a nebudou chodit po silnici nebo kolem 

silnice, 

- osvětlené přechody ve Svádově – dobrý, 

- skalka ve Svádově – cesta ke skalce je na p.č.č 804 – je zde chráněná dílna p. T. H.. Nad tu skalku 

se nedostanete – předložil členům ZMO k nahlédnutí fotodokumentaci z místa, je vyfoceno, že si pan 

H. dal na pozemek cedule s nápisem „soukromý pozemek“. Na Střekově jste si udělali rozhlednu, 

proto chceme ve Svádově znovu zpřístupnit cestu na skalku a dát tam lavičku pro občany 

- tělocvična v základní škole – jak to je, tělocvična není přístupná pro veřejnost a podlaha je zničená 

od Muzea  

- hřiště naproti restauraci Koruna – je udržované, pěkné, ale vzadu bývalo hřiště na volejbal, nyní 

tam není nic. Rádi bychom tam měli hřiště znovu. Copak nejsou nějaké fondy na sport? 

- udělalo se něco málo, ale mohlo se udělat víc 

- pane místostarosto byl jste ve Svádově v ul. Želivského? 

Ing. Němeček 

- ano, byl 

p. S., Svádov, občan 

 – jsou zde nevyjasněné majetkoprávní vztahy, proto se nemůže komunikace opravit. To není pravda. 

Je to od plotu, k plotu a nikdo nemá zájem to opravit a tak si to občané opravují z vlastní iniciativy. 

V ulici na kanálu chybí poklop. 

p. F., občan 

- doporučuje panu S. dát podněty na úřad písemně 

Ing. Štráchal 

- požádal o písemnou formu, aby se mohl úřad vyjádřit nebo oslovit jiný kompetentní úřad 

p. S., Svádov, občan 

- navrhovali jsme s občany, že bychom udělali osadní výbor – můžeme?  

Ing. Štráchal 

- přesně nevím, co by to představovalo.  

p. S., Svádov, občan 

- to záleží na vás, jestli ano nebo ne. Jde o to, co se bude v našem regionu dělat a co nebude. 

Mgr. Železný 

- jistě to lze a určitě by to podporu mělo, protože jedním z našich předvolebních hesel bylo 

aktivizace občanské společnosti 
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Mgr. D., občan 

- 29.11. se rozsvěcel stromek v Sebuzíně, kde bylo řečeno, že není využívána vlaková zastávka 

v Sebuzíně. Doporučuje projednat toto s kompetentními úřady. 

Ing. Němeček 

- v červnu proběhlo jednání na Kraji a koncepce Kraje je taková, že do tohoto místa zavedli autobusy 

skoro ve stejných časech, které obsluhují daleko komfortněji a pro příští rok nebude změna, vlaky 

zde budou stavět. Záleží na objednávce, kterou dá magistrát a zda bude tato trať zahrnuta do 

integrovaného systému, který vzniká, tzn. že i vlak by se používal jako MHD. 

Mgr. D., občan 

- zastávka by mohla být na znamení 

Ing. Němeček 

- primární je to, aby kraj objednal tuto službu a aby ji nezrušil 

p. Lazarová 

- to ale neovlivníte 

p. S., občan 

- tělocvična ve Svádově spadá pod ZŠ Nová ředitele K.. Muzeum platí městu a město platí škole 

nájem, muzeum prostory využívá. Souhlasí se znovuobnovením tělocvičny. 

Ing. Němeček 

- jednání se pokusili obnovit a zaseklo se to na řediteli H.. V létě jsme byli v obou objektech a 

domluvili jsme se, že nepotřebné materiály budou odstraněny. Pokusili jsme navrhnout využití 

prostor hasičů v Důlcích, které jsou nevyužité a Muzeum by si mohlo některé prostory pronajmout 

k uskladnění svých exponátů a tím by se uvolnila ta tělocvična.  

Bc. Kurešová 

- železniční neštěstí v Olšinkách – petice a podněty občanů byla předána na SŽDC k vyřízení s tím, 

až se bude provádět oprava kolejí, tak SŽDC zváží instalaci závory 

- dětské hřiště ve Svádově – sekáme, dáváme nové dětské prvky, nový povrch na hřišti za restaurací 

by stál cca 200tis. Kč a proto od toho bylo odstoupeno 

p. S., Svádov, občan 

- za 26let  po revoluci se Vám to zdá drahé? 

Bc. Kurešová 

- ano, je to drahé – muselo by se to celé odkopat 

Ing. Dunaj 

- zabezpečení přejezdů - zrovna probíhá rekonstrukce kolejí a přejezdů – na každém přejezdu 

nemusejí být závory, přejezd může být zabezpečený pouze světelným značením. Chodec je povinen 

dávat pozor. Je tam po rekonstrukci světelné značení? Upozornil, že na červenou prochází hodně 

chodců.  

Ing. Štráchal 

- doporučuje nechat rozhodnutí na SŽDC 

p. Lazarová 

- uvedla, že SŽDC přislíbila zabudování závory, o kterou jsme žádali 

p. S., Svádov, občan 

- ptá se Ing. Dunaje, zda ví, kde se nachází většina obyvatel v Olšinkách. Bydlí nad zmíněným 

železničním přejezdem, proto by měl být více zajištěn. 

p. Malinkovič 

- požádal o zklidnění emocí a doporučuje navzájem na sebe nekřičet 

Mgr. Železná 

- na posledním jednání ZMO se hovořilo o zřízení pracovní skupiny nebo kulturní komise, v jaké je 

to fázi? 

Ing. Štráchal 

- rada nepřijala usnesení, protože se nedohodla, zda bude lepší kulturní komise nebo pracovní 

skupina 

 



Zápis 7. ZMO Střekov 

 

23 

 

p. Lazarová 

- dostane obvod znovu prostředky od MmÚL na kulturu ve stejné výši? 

Ing. Štráchal 

- máme přislíbené stejné prostředky jako v letošním roce 

p. S., občan 

- pracovní skupina je volné sdružení lidí bez zodpovědnosti, doporučuje schválit kulturní komisi 

Mgr. Železný 

- komise rady je pouze poradní orgán rady. Částku100tis. Kč investovanou do mezd členů kulturní 

komise bude lepší vložit do samotné kultury. Proto doporučuji pouze pracovní skupinu. Musí být 

samozřejmě větší propagace a akce dostat více do podvědomí občanů.  

p. Lazarová 

- nejen, že to nevěděli občané, nevěděli to ani zastupitelé 

Mgr. D., občan 

- ptá se, ze kterých prostředků jdou mzdy pro kulturní komisi? 

Ing. Štráchal 

- z položky mezd 

p. S., občan 

- ptá se, zda bude přijat nový manažer. Chceme propagovat, tak aby na to nebyl přijat nový 

pracovník.  

- vítání občánků – kolik prostředků obvod dostal na akci vítání občánků a jaký byl rozpočet na akci, 

která se konala. Co se chystá na rok 2016, bude dotace ve stejné výši? Podle čeho se  hodnotí, na co 

kolik jde prostředků? Chcete dalšího pracovníka na kulturu? Byl by asi dražší, než činnost kulturní 

komise. 

Mgr. Železný 

- ano, chystáme pracovníka na kulturu, bude dostávat více peněz než kulturní komise, ale bude dělat 

více práce – bude koordinovat kulturní akce, bude koordinovat oslavy 80. výročí povýšení Střekova 

na město, webová stránka FCB MO Střekov a zajišťovat informovanost, propagace v médiích. 

V neposlední řadě by měl na starosti vydávání zpravodaje Střekov, který chceme obnovit. Spousta 

občanů se nedostává k našim informacím a toto by byla cesta, jak se k informacím dostat. 

p. S., občan 

- nový časopis? Dříve zpravodaj byl a zrušili jste ho. 

Mgr. J., občanka 

- každý obvod má možnost dávat informace do městských novin 

- osadní výbor – jde o placené funkce a tím zatížíte rozpočet obvodu,  výbor je tříčlenný a když si ho 

bude chtít založit také Sebuzín a Brná, tak to bude finančně velmi nákladné 

p. S., občan 

- vítání občánků – nedostal jsem odpověď 

Bc. Chmelová 

- dostali jsme od MmÚL dotaci ve výši 150tis. Kč, vyčerpáno bylo cca 40tis Kč. V příštím roce bude 

zbývající částka započtena na další akci vítání občánků. 

Ing. Štráchal 

- bude to součástí ročního vyúčtování 

Mgr. Železná 

- vyúčtování vítání občánků – největší položka byla bílá opona, protože akce se koná v černých 

prostorách Činoherního studia a bude sloužit na dalších např. 10, 15 let 

Ing. Štráchal 

- opona nebude sloužit pouze na vítání občánků, ale také např. na Střekovský ples, na který bych vás 

rád pozval. Bude se konat opět v prostorách Činoherního studia a to dne 26.3.2016. 

Mgr. Železný 

- požádal o předložení informace k zaměstnanosti na úřadě, kolik odešlo a kolik bylo přijato nových 

zaměstnanců?  

Ing. Štráchal 
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- odešlo 10 zaměstnanců a přijato bylo 10 zaměstnanců 

p. Lazarová 

- odešlo 11 lidí 

Mgr. Železný 

- požádal o podrobnější zprávu 

 

Ing. Štráchal 

- nebudu číst jména. Pokud jde o VŘ na tajemníka – přihlásilo se 5 lidí, tři nesplnili, dva postoupili. 

Výběrové řízení by mohlo být v průběhu ledna. 

Mgr. Železný 

- není to pozdě? Bude to měsíc od doby, co skončilo výběrové řízení, a co se otevřely obálky? 

p. S., Svádov, občan 

- proč se všechno musí řešit peticí, aby se něco udělalo? 

p. Lazarová 

- když je petice, tak se s námi MmÚL baví. Je to tak podle zákona. 

Mgr. Železná 

- pozvala zastupitele na tento pátek v 17 hodin do Svádova do kostela na vánoční koncert, kde budou 

vystupovat žáci ZŠ Velké Březno a někteří z nich jsou ze Svádova 

 

 

Starosta poděkoval za účast a popřál pěkné vánoce a všechno nejlepší do nového roku.  

 

Jednání ZMO ukončil v 19,20 hodin. 

 

 

Paní Lazarová byla na začátku jednání schválena ověřovatelkou zápisu, 

ale z důvodu jejího odcestování do zahraničí byl požádán o ověření zápisu MUDr. Laštůvka. 

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Laštůvka       Jan Kolman 

ověřovatel      ověřovatel 

Dne:       Dne: 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Štráchal, MBA 

starosta MO Střekov 

Dne: 

 

 

 

 

Přílohou: Usnesení 7. ZMO Střekov ze dne 15.12.2015 

 

 

Zapsala: Marie Buřičová  


