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Z Á P I S 
z 9. zasedání Zastupitelstva MO Střekov, 

které se konalo dne 29. 3. 2016 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 9. 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, 13 členů ZMO 

 

Omluveni:  Ing. Aleš Smutný, Ing. Bc. Petr Bandas 

 

Zapisovatelka: Marie Buřičová 

 

Skrutátorky:  Marta Jaklová, Bc. Dana Mašková 

 

 

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

uvedli své jméno do zápisu. 

 

Ověřovatelé minulého zápisu byli MUDr. Michaela Vaňková a Mgr. Eva Železná.  

Byl zápis řádně ověřen? Ověřovatelé souhlasí. 

 

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

 

 

K bodu programu 1.2. 

Program jednání. 

 

Ing. Štráchal - program jednání jste obdrželi na pozvánce: 

1. Zahájení. 

1.1. Určení ověřovatelů zápisu. 

1.2. Schválení programu jednání. 

1.3. Volba návrhové a volební komise. 

2. Volba členů Rady MO Střekov.  

2.1. Určení způsobu volby členů rady MO Střekov. 

2.2. Volba členů Rady MO Střekov.  

3. Výbory Zastupitelstva MO Střekov 

3.1. Odstoupení předsedy Kontrolního výboru ZMO Střekov. 

3.2. Volba předsedy a členů Kontrolního výboru ZMO Střekov. 
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4. Finanční záležitosti 

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

5. Převod nemovitostí z majetku města – pozemky 

5.1. Prodej nemovitostí z majetku města Ústí nad Labem – pozemku p. č. 3032/1 a pozemku p.č. 

3032/2, oba v k.ú. Střekov - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, dále jen SŽDC. 

5.2. Prodej nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem – části pozemků p.č. 157/1 a p.č. 186/1                           

a pozemku p. č. 180, v k.ú. Brná nad Labem, ul. Broskvoňová. 

6. Organizační záležitosti 

6.1. Prodloužení termínu plnění usnesení ZMO Střekov.  

6.2. Zpráva o vyřizování stížností a petic přijatých ÚMO Střekov v roce 2015. 

6.3. Činnost Rady MO Střekov. 

6.4. Plán kontrolní činnosti Finančního výboru  ZMO Střekov pro rok 2016. 

7. Různé. 

8. Dotazy členů zastupitelstva a občanů. 

9. Závěr. 

 

Hlasováno o navrženém programu jednání. 

 

    Přítomno 13 členů ZMO. 

Hlasováno: pro  (13)  

  proti  (0) 

  zdržel se (0)  

 

Program jednání byl schválen jednomyslně. 

 

 

K bodu programu 1.3. 

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  - MUDr. Jiří Laštůvka, předseda 

- Mgr. Eva Železná, členka 

z řad pracovníků ÚMO - Bc. Jitka Chmelová, členka 

 

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

 

    Přítomno 13 členů ZMO. 

Hlasováno: pro  (11)  

  proti  (0) 

  zdržel se (2)  MUDr. Laštůvka, Mgr. Železná  

 

Návrhová komise byla schválena. 

 

Volba volební komise 

Ing. Štráchal doporučuje Zastupitelstvu MO Střekov ustavit volební komisi. Navrhuje, aby komise 

pracovala v tomto složení: 

 

z řad členů zastupitelstva: Ing. Stanislav Dunaj, předseda 

    Ing. Věra Nechybová, členka 

z řad pracovníků ÚMO: Marta Jaklová, členka 
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Ing. Štráchal se ptá navržených, zda s volbou souhlasí. 

 

Všichni navržení souhlasí. 

 

Hlasováno o volební komisi. 

 

Přítomno 13 členů ZMO Střekov:   pro  (8)  

      proti  (0)  

      zdržel se  (5) Ing. Nechybová, Ing. Dunaj,  

Mgr. Železná, Ing. Němeček,  

Ing. Outlá 

Návrhová komise byla schválena. 

 

 

K bodu programu 2.1. 

Určení způsobu volby členů Rady MO Střekov. 

Ing. Štráchal, MBA, starosta uvádí, že schválený Volební řád umožňuje volit způsobem tajného 

hlasování nebo veřejného hlasování.  Proto je třeba se nejprve shodnout na způsobu volby. 

Navrhuje volit členy Rady MO Střekov VEŘEJNÝM hlasováním.      

 

Bez diskuse.  

 

Ing. Štráchal, MBA, starosta nechává hlasovat o způsobu provedení volby - volba veřejná. 

 

Přítomno 13 členů ZMO Střekov:   pro  (13)  

      proti  (0)  

      zdržel se  (0)   

 

Provedení veřejné volby bylo schváleno jednomyslně. 

 

Pan Malinkovič z důvodu, že jsem na minulém jednání ZMO Střekov byl zvolen 

místostarostou MO Střekov, rezignuji tímto na funkci předsedy KV ZMO Střekov. Zároveň 

vyzývám ostatní, aby podali návrh na nového předsedu Kontrolního výboru ZMO Střekov. 

 

 

Ing. Štráchal, MBA, starosta požádal předsedu volební komise, Ing. Dunaje, aby zabezpečil 

provedení voleb členů Rady MO Střekov. 

 

p. Malinkovič navrhuje jako člena Rady MO Střekov pana Jana Kolmana 

 

Hlasováno o návrhu pana Malinkoviče: 

Přítomno 13 členů ZMO Střekov:   pro  (5) Ing. Štráchal, p. Malinkovič,  

Ing. Nechybová, Ing. Dunaj, 

MUDr. Vaňková 

      proti  (5) Mgr. Železný, Ing. Němeček,  

p. Barančík, Ing. Outlá,  

Mgr. Železná 

      zdržel se  (3)  p. Lazarová, MUDr. Laštůvka,  

p. Kolman 

 

Pan Jan Kolman nebyl zvolen členem RMO. 
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Ing. Dunaj, předseda – z důvodu, že nebyly předloženy další návrhy, byla volba členů Rady MO 

Střekov ukončena. 

 

Ing. Štráchal funkci Rady Střekov v tuto chvíli dle zákona nahradí Zastupitelstvo MO Střekov. 

Požádal Bc. Chmelovou, aby rozdala návrh usnesení Zastupitelstva, kterým by byly v souladu 

se zákonem o obcích delegovány některé kompetence na místostarostu a starostu.  

 

Starosta vyhlásil přestávku.  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo MO Střekov projednalo předložený návrh a  

 

A/ Svěřuje 

starostovi MO Střekov 

v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., rozhodování obce v těchto záležitostech: 

 

-  zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření 

v hodnotě od 301.000 Kč do 500.000 Kč za jeden případ, 

 

-  rozhodovat o uzavírání nájemních smluv, pachtovních smluv, smluv o výpůjčce a smluv o 

věcných břemenech vč. smluv o smlouvě budoucí, 

 

-  plnit úkoly stanovené zvláštním zákonem v případě mimořádných událostí a krizových 

situací,  

 

-  rozhodovat o  poskytování věcných darů v hodnotě do 20.000 Kč a peněžitých darů ve výši 

do 20.000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce, 

 

-  rozhodovat o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí do 50.000 Kč v 

jednotlivém  případě fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o 

jejich poskytnutí, 

 

-         rozhodování o  dohodách o splátkách s lhůtou splatnosti maximálně 18 měsíců, 

 

-         jmenovat vedoucího nově zřízeného odboru péče o vzhled, investice a silničního  

          hospodářství a vedoucího nově zřízeného odboru správy majetku, 

  

-   právní jednání ohledně smluv o dílo a poskytnutí služeb do hodnoty 150.000 Kč bez DPH. 

 

 

Ing. Štráchal po přestávce zahájil jednání ZMO Střekov a předložil protinávrh usnesení 

 

Protinávrh na usnesení: 

Zastupitelstvo MO Střekov projednalo předložený návrh a  

 

A/ Svěřuje 

starostovi MO Střekov 

v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., rozhodování obce v těchto záležitostech: 

 

-  rozhodovat o uzavírání nájemních smluv, pachtovních smluv, smluv o výpůjčce a smluv o 

věcných břemenech vč. smluv o smlouvě budoucí, 
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-  plnit úkoly stanovené zvláštním zákonem v případě mimořádných událostí a krizových 

situací,  

 

-  rozhodovat o  poskytování věcných darů v hodnotě do 5.000 Kč a peněžitých darů ve výši do 

5.000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce, 

 

-  rozhodovat o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí do 50.000 Kč v 

jednotlivém  případě fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o 

jejich poskytnutí, 

 

-         rozhodování o  dohodách o splátkách s lhůtou splatnosti maximálně 18 měsíců, 

 

-         jmenovat vedoucího nově zřízeného odboru péče o vzhled, investice a silničního  

          hospodářství a vedoucího nově zřízeného odboru správy majetku, 

  

-   právní jednání ohledně smluv o dílo a poskytnutí služeb do hodnoty 150.000 Kč bez DPH. 

 

 

Mgr. Železný  

- před měsícem nastupoval do funkce pan místostarosta s tím, že jeho hlavním cílem je stabilizace 

úřadu. Stávající situace je taková, že se odchod zaměstnanců nezastavil, odešla paní Kurešová a dle 

zápisu z Rady MO Střekov bude výpověď v nejbližších měsících dávat také paní Jaklová, vedoucí 

správního odboru. Nyní nebyla dovolená rada a teď se delegují pravomoce přímo na pana starostu, to 

mi přijde jako vrchol destabilizace úřadu, přijde mi to jako zcela neakceptovatelné, použitelné pouze 

pro případ stavu nouze a na velmi krátkou, omezenou dobu. Doufám, že pokud dnes nebude rada 

navolená, tak proběhnou jednání, které povedou k tomu, že úřad povede opět kompletní Rada a 

nikoliv, že starosta bude v jedné funkci starosta, tajemník a rada – toto není stabilizovaný úřad a není 

to akceptovatelné. Děkuji. 

 

Ing. Štráchal nechal hlasovat o upraveném návrhu 

 

    Přítomno 13 členů ZMO. 

Hlasováno: pro  (7)  

  proti  (5) Mgr. Železný, Ing. Němeček, p. Barančík, Ing. Outlá,  

     Mgr. Železná 

  zdržel se  (1) MUDr. Vaňková 

 

Návrh nebyl schválen, veškeré kompetence přecházejí na Zastupitelstvo MO Střekov. 

 

 

K bodu programu 3 

Odstoupení předsedy Kontrolního výboru ZMO Střekov a Volba předsedy a členů 

Kontrolního výboru ZMO Střekov. 

Ing. Štráchal, MBA, starosta uvádí, že schválený Volební řád umožňuje volit způsobem tajného 

hlasování nebo veřejného hlasování.  Proto je třeba se nejprve shodnout na způsobu volby. 

Navrhuje volit předsedu Kontrolního výboru VEŘEJNÝM hlasováním. 

 

Bez diskuse.  
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Ing. Štráchal nechal hlasovat o provedení veřejné volby předsedy kontrolního výboru ZMO Střekov. 

 

    Přítomno 13 členů ZMO. 

Hlasováno: pro  (13)  

  proti  (0) 

  zdržel se  (0) 
 

Provedení veřejné volby bylo schváleno jednomyslně. 

 

Ing. Štráchal, MBA, starosta požádal předsedu volební komise, Ing. Dunaje, aby zabezpečil 

provedení voleb. 

 

Ing. Dunaj, předseda volební a návrhové komise požádal o návrhy na kandidáty na předsedu 

Kontrolního výboru ZMO Střekov.  

 

Nikdo nepředložil návrh, proto nebyl zvolen nový předseda KV ZMO Střekov.  

 

 

K bodu programu 4.1. 

Navýšení měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena ZMO Střekov. 

Předkládá: Ing. Miroslav Štráchal, MBA, starosta a upozornil, že v návrhu usnesení je potřeba 

změnit termín v části A/ Stanovuje – s účinností od 1.4.2016 ….  

 

Bez diskuse. 

 

Návrh usnesení v upraveném znění:  
A/ Stanovuje 

s účinností od 01.04.2016 výši měsíčních odměn za výkon funkce členům ZMO Střekov 

neuvolněným pro výkon funkce takto: 

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

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

ve výši 2.506 Kč. 

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

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

pro výkon funkce, ve výši 2.143 Kč.  

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

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

Střekov, neuvolněného pro výkon funkce, ve výši 874 Kč.  

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

měsíční odměnu za výkon funkce člena ZMO Střekov, výši 874 Kč.  

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

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

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

výši 874 Kč.  

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

funkcí dle bodu a) až d). 

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

zvolenému členu Zastupitelstva MO Střekov nebo občanu, který není členem ZMO ani 
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zaměstnancem obce zařazeným do ÚMO Střekov, a to od 1. dne měsíce následujícího po  dni 

zvolení do funkce.   

Hlasováno o návrhu usnesení v upraveném znění. 

 

Přítomno 13 členů ZMO Střekov:   pro  (12)     

      proti  (0)  

      zdržel se  (1)  p. Lazarová 

Návrh usnesení byl schválen. 

 

 

K bodu programu 5.1. 

Prodej nemovitostí z majetku města Ústí nad Labem – pozemku p. č. 3032/1 a pozemku           

p.č. 3032/2, oba v k.ú. Střekov - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, dále jen 

SŽDC. 

Předkládá: Ing. Miroslav Štráchal, MBA, starosta a uvedl materiál.   

 

Diskuse: 

Ing. Němeček 

- jedná se o prodej za statisíce. Připomínám nevýhodné poměry, které jsou stále ve Statutu města 

s tím, že pouze 20% z ceny půjde do rozpočtu MO Střekov. 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  

A/Schvaluje 

prodej pozemku p č. 3032/1 – ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 471 m2 

a pozemku p. č. 3032/2 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 91 m2, oba v k. ú. Střekov (LV 1), 

s tím, že s ohledem na podmínky dotace Státního fondu dopravní infrastruktury, která bude sloužit k 

úhradě kupní ceny, SŽDC uhradí celou kupní cenu do 60 dnů od provedení vkladu kupní smlouvy do 

katastru nemovitostí, 

 

za cenu                                                                        420.900,-- Kč 

 

kupující: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 709 94 234 

Zástupce firmy: Ing. Pavel Surý, generální ředitel 

 

B/ Ukládá 

Radě MO Střekov 

zabezpečit uzavření kupní smlouvy dle schvalovací části tohoto usnesení 

 

T: 31. 5. 2016   

Z: Ing. Miroslav Štráchal, MBA 

 

Hlasováno o návrhu usnesení předloženém znění. 

 

Přítomno 13 členů ZMO Střekov:   pro  (12)     

      proti  (0)  

      zdržel se  (1)  p. Kolman 

 

Návrh usnesení byl schválen. 
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K bodu programu 5.2. 

Prodej nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem – části pozemků p.č. 157/1 a p.č. 186/1                           

a pozemku p. č. 180, v k.ú. Brná nad Labem, ul. Broskvoňová. 

Předkládá: Ing. Miroslav Štráchal, MBA, starosta a uvedl materiál s tím, že jde o letitý spor, který 

jsme se snažili vyřešit osobním jednáním s manželi J., na KV a FV ZMO Střekov. Dohodli jsme se a 

manželé J. podali znovu svou žádost na prodej. Byl vypracován nový znalecký posudek. 

 

Diskuse: 

Bc. Mašková 

- informovala o kauze prodeje uvedených pozemků. FV ZMO Střekov nedoporučil tento prodej 

z důvodu, že cena neodpovídá tak velké ploše. Kupní cena je ve výši 37.336,- Kč. Původní cena 

stanovená znalcem byla 193.532,00 Kč. Je třeba se uvědomit, že se jedná o cenu vyhláškovou č. 175. 

Tato cena neodpovídá tržním cenám. Je třeba jednat v kontextu dnešní situace, kdy také došlo 

k změně územního plánu. Je více než vhodné projevit vstřícnost a slušné chování vůči občanům. 

Tyto pozemky jsou ve stráni, jsou zde náletové dřeviny, zakrslé stromy a plocha není využíván. Po 

prodeji dojde ke zkulturnění celého pozemku. 

Ing. Štráchal  

- požádal Ing. Plichtu, znalce o vyjádření  

Ing. Plichta 

- máme dvě rozdílná ocenění – obě vycházejí z platného územního plánu. Do roku 2011 platil 

územní plán z roku 1995 nebo 1996. Informoval o pozemcích z dané lokality dle mapových 

podkladů promítaných dataprojektorem. Pozemky byly relativně drahé, cena za pozemek se zde 

pohybovala kolem 190,- Kč za m
2
. 

K 1.1.2012 (po schválení nového územního plánu) byl pozemek prohlášen jako nezastavitelné území 

lesní a jeho cena šla rapidně dolů. Oceňovat se musí dle platného územního plánu. K novému 

územnímu plánu můžeme mít mnoho výhrad. Pro příklad uvedl dle mapového podkladu pozemky 

v Krásném Březně. Změnou územního plánu byla částka snížena. Nepatrnou míru vlivu na cenu 

pozemku má také metodika oceňování. Řádově se cena pohybuje do 40-50 Kč za m
2
. Celé území, 

kde se nacházejí pozemky, které se zde projednávají, je nezastavitelné území. Dovoluji si 

zpochybnit, že to nový majitel nějak zkulturní. 

Ing. Nechybová 

- tento prodej byl projednáván na FV ZMO Střekov. Ve chvíli, kdy bude projednávám nový územní 

plán, je možné, že tato lokalita bude opět přehodnocena a cena pozemku se může změnit. 

Ing. Plichta 

- zpracování územního plánu není otázka na mě 

Ing. Štráchal 

- může se tolik změnit cena pozemku novým územním plánem? 

Ing. Plichta 

- ano, to možné je. Cena se novým územním plánem může změnit. Záleží na rozhodnutí představitelů 

města. Jako příklad uvedl oblast v okolí ulice Novoveská, kde dříve bývala zahrádkářská kolonie a 

nyní tam stojí domy. Pozemek v ul. Broskvoňové ulici je strmá mez, ale dále se to láme a sami 

majitelé si to dále zkulturnili. To, že je mez strmá, neznamená, že není zastavitelná. Domnívám se, 

že by se pozemek mohl být zastavitelný. Územní plán dělala pražská firma, což je hrubá chyba. 

Územní plán by měli dělat lidi, kteří znají prostředí. Informoval o záměru výstavby tunelu pod 

Větruší směrem do Vaňova.  

p. Malinkovič 

- poděkoval Ing. Plichtovi za jeho vysvětlení. Materiál tak, jak je předložen, není v rozporu se 

zákonem. Je otázkou, jestli nebude cena navýšena po změně územního plánu. 

MUDr. Laštůvka 

- pozemek je ve velmi prudké stráni. Nevím, zda prodáváme pouze ten prudký svah nebo i jiný 

pozemek. 

Ing. Plichta 
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- podle mapového podkladu informoval zastupitele, o jaké pozemky se jedná. Podle celé řady 

pozemků je technicky možné tento pozemek zastavět. 

Ing. Němeček 

- ohledně zastavitelnosti. Jedná se o využitelnosti. Tato parcela je nevhodná, zde by se dala postavit 

pouze garáž. Rada schválila prodej, ale byla zde podmínka od ODM MmÚL, aby si budoucí vlastník 

zřídil parkovací místo na té ploše toho pozemku. Tato podmínku zde uvedena není, a proto se ptám, 

kam zmizela. K územnímu plánu – pokud budeme takto uvažovat, tak bychom možná zablokovali 

prodej na další pět let. 

Ing. Dunaj 

- jde o prudký svah, ale běžte se podívat směrem na Svádov, tam se v kopci staví monstrum. Dle 

mého názoru se dá stavět všude. 

Ing. Němeček 

- ano, dá se všude stavět. Je potřeba se zamyslet, zda jde o stavbu k bydlení. Sem objekt k bydlení 

neumístíte.  

p. S., občan 

- neslyšel jsem zde to nejdůležitější, a to záměr s jakým to manželé J. kupují, chtějí to jako obslužnou 

plochu nebo chtějí pozemek zastavět. 

Ing. J., občan 

- má to být zahrada, bydlím zde 35 let. Dříve byl pozemek užíván jako pastva pro ovce. Chtěli 

bychom pozemek užít jako zahradu. Podmínka z ODM MmÚL podél komunikace smí být postavena 

pouze opěrná zeď a maximálně plocha ke stání. Zastavitelný pozemek to není, a pokud ano, je nutné 

si předem říci, za jaké náklady. Budovat v této stráni základy je finančně hodně náročné. 

Bc. Mašková 

- podmínka MmÚL platí a budeme se držet usnesení Rady. V kupní smlouvě bude podmínka 

uvedena. Předložila zastupitelům přes dataprojektor další mapové podklady z dané lokality s tím, že 

stoupání je zde značné.  

p. S., občan 

- kolik by chtělo město za pronájem tohoto pozemku za rok. Výstavba opěrné zdi je velice nákladná. 

Doporučuji, aby si pozemek vzali manželé J. do pronájmu. Domnívám se, že pokud se pozemek 

prodá, do pár let, zde bude stát nový barák. 

Mgr. Železný 

- svah není vhodný pro zastavění ne z důvodu jeho svažitosti, ale z důvodu, že jde o severní svah a je 

tedy pravděpodobné, že zde nebude dostatečný osvit. Pokud chcete stavět rodinný dům, musíte splnit 

ke stavebnímu povolení určité tabulkové hodnoty, a toto je jedna z nich. Změny územního plánu – 

domnívám se, že pokud už jednou pozemek byl určen jako zastavěné území pro zahrádkářské 

objekty, tak někdo vznese požadavek a územní plán může být změněn zpět tak, jak to bylo předtím. 

V tuto chvíli si musíme říci, zda se budeme chovat jako developer, zkusit změnit územní plán a 

doufat, že se nám podaří prodat za víc, a nebo si řekneme, že je pro nás přednější veřejný zájem a 

služba občanům (zvlášť, když tento pozemek pro stavbu domu stejně nikdo nikdy nekoupí). Můžeme 

požadavek na změnu územního plánu podat sami. 

Pane starosto, nejsme v situaci, kdy se p. J. stala nějaká křivda ze strany úřadu, nemá tato kauza další 

takovýto kontext? 

Ing. Štráchal 

- ano, problém s prodejem je řešen již od roku 2009. Postup úřadu v minulosti nebyl asi úplně 

v pořádku, ale vzhledem k tomu, že už nikdo nerozklíčuje, jak to bylo, tak vznikla dohoda, na kterou 

Ing. J. přistoupil a byla stanovena odhadní cena, dle znaleckého posudku. 

Mgr. Železný 

- musíme se chovat jako řádný hospodář, ale musíme vycházet vstříc také občanům. Kauza se táhne 

již přes šest let, máme ale také příslib zájemce, že místo zkulturní. Musíme se nyní rozhodnout, zda 

prodáme pozemek za navrženou cenu.  

 

p. Malinkovič 
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- v tuto chvíli ze své bývalé funkce předsedy KV Střekov, kdy jsem si korespondoval s Ing. J. na toto 

téma delší dobu. Jsem rád, že Ing. Plichta odůvodnil a vysvětlil současnou cenu. Podmínky jsou 

dané. Osobně jsem cítil dluh vůči manželům J. a toto bych rád napravil. Nemohu ale předjímat, jak 

budou hlasovat ostatní zastupitelé. 

Mgr. Dunaj, občan 

- označený pozemek chcete prodat za 37tis. Kč? Jsem členem zahrádkářů a s námi nikdo nejedná o 

prodeji, protože by se jim to finančně nevyplatilo. 

Ing. Štráchal 

- o pronájem musí být zažádáno, což ze strany manželů J. nebylo 

Mgr. Železný 

- řekli jsme si, že k prodejům budeme přistupovat velice výjimečně, což jsme dodrželi. A výjimky 

musí být náležitě vysvětleny. 

Ing. J., občan 

- podotkl, že nabídka na prodej byla zveřejněna a nikdo neprojevil zájem. Lidi, tady o tom mluví a 

nevědí, o jaký pozemek jde. O pronájem nemám zájem, protože by se mi terénní úpravy finančně 

nevyplatily. 

p. S., občan 

- jak jsme dopadli ve Svádově – ze sportovních parcel se z ničeho nic, udělaly stavební parcely. 

Kdyby se nenapsala petice, tak by šel zájem občanů stranou a postavily by se zde domy. 

p. V., občan 

- nesouhlasím s p. S. – nesmí se míchat hrušky s jablky. Pokud jde o zarostlou stráň a najde se občan, 

který má zájem pozemek zkulturnit, tak se domnívám, že pozemek je dobré prodat. Pokud to není 

nezákonné, nevidím důvod pozemek neprodat. Nemůže se zpeněžit úplně všechno, ale stráň, kam 

nevleze kamzík, není potřeba si držet. 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  

A/ Schvaluje 
prodej pozemku p. č. 180 o výměře 117 m2 – trvalý travní porost a prodeje části pozemků  

p. č. 157/1, označené písmenem „a“ o výměře 759 m2 z celkové výměry 5782 m2 – trvalý travní 

porost, a části pozemku p. č. 186/1, označené písmenem „b“ o výměře 15 m2 z celkové výměry 3081 

m2 – trvalý travní porost, vše v k. ú. Brná nad Labem, tyto části jsou dle geometrického plánu č. 

455-208/2010 označené jako pozemek p. č.157/5 s tím, že způsob využití pozemků p. č. 157/1, 186/1 

a 180 v k. ú. Brná nad Labem musí být v souladu se způsobem využití dle  platného Územního plánu 

Ústí nad Labem. 

 

za cenu         37.336,--Kč 

 

kupující: 

manželé, P. J., r. č. xxxx, trvale hlášen na adrese xxxx, 403 21  

Ústí nad Labem – Brná a J. J., r. č. xxxx, trvale hlášena na adrese xxxx, 403 21 Ústí nad Labem - 

Brná 

 

B/ Ukládá 

Radě MO Střekov 

zabezpečit uzavření kupní smlouvy dle schvalovací části tohoto usnesení 

 

T: 31. 5. 2016 

Z: Ing. Miroslav Štráchal, MBA 

 

 

 

Hlasováno o návrhu usnesení předloženém znění. 
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Přítomno 13 členů ZMO Střekov:   pro  (9)     

      proti  (0)  

zdržel se  (4)  Ing. Nechybová, MUDr. Vaňková,  

Ing. Dunaj, p. Lazarová 

 

Návrh usnesení byl schválen. 

 

 

K bodu programu 6.1. 

Prodloužení termínu plnění usnesení ZMO Střekov.  

Předkládá: Ing. Miroslav Štráchal, MBA, starosta a uvedl materiál.  

 

Bez diskuse. 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  

A/ Schvaluje 

prodloužení termínu usnesení ZMO č.:   037/15/b - 30.06.2016 

 

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 6.2. 

Zpráva o vyřizování stížností a petic přijatých ÚMO Střekov v roce 2015. 

Předkládá: Ing. Miroslav Štráchal, MBA, starosta.  

 

Bez diskuse. 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  

A/ Bere na vědomí 

 

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 6.3. 

Činnost Rady MO Střekov. 

Předkládá: Ing. Miroslav Štráchal, MBA, starosta.  

 

p. Lazarová opustila jednání ZMO Střekov. 

Diskuse: 
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p. F., občan 

- když jste nastoupil do své funkce, tak jste slíbil zabezpečení plotů proti divokým prasatům 

Ing. Štráchal 

- prosím o projednání tohoto podnětu až v bodě různé a podněty občanů. Nechal hlasovat o 

předloženém návrhu usnesení. 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  

A/ Bere na vědomí 
zprávu o činnosti Rady MO Střekov za období od 15.12.2015 – 9.3.2016 

 

Hlasováno o návrhu usnesení předloženém znění. 

 

Přítomno 12 členů ZMO Střekov:   pro  (12)     

      proti  (0)  

      zdržel se  (0)   

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

 

Na jednání ZMO Střekov se dostavila p. Lazarová.  

 

K bodu programu 6.4. 

Plán kontrolní činnosti Finančního výboru  ZMO Střekov pro rok 2016. 

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

 

Diskuse: 

Ing. Outlá 

- k plánu výboru – FV se soustředí zvláště na kontrolu rozpočtových opatření. Plán by měl být 

rozšířen a sloužit zastupitelům. V loni byly zjištěny nedostatky v inventarizaci a pohledávkách a 

došlo se k znepokojivým závěrům. Doporučuji zařadit do kontrol - čerpání mzdových prostředků, 

inventarizace majetku a závazků, kontrolu pohledávek, sledování stavu placení poplatků a daní, 

kontrolu pokladny, zmařené investice, kontrolu čerpání dotací. Doporučuji rozšířit plán a dát je to 

protinávrhu. 

MUDr. Vaňková 

- z toho není potřeba dělat drama, FV ZMO Střekov toto může projednat 

 

Ing. Štráchal vyhlásil přestávku na formulaci protinávrhu. 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  

A/ Schvaluje 

Plán kontrolní činnosti FV ZMO Střekov pro rok 2016 dle následujícího: 

1. Duben                 
Kontrola rozpočtových opatření od č. RO5/15/0018  do konce roku 2015 

Rozpočtová opatření r. 2016 

2. Květen               

Dle Pravidel pro nakládání s majetkem města Ústí nad Labem, svěřeným do správy MO 

Střekov – Nemovitý majetek – pronájem, a to kontrola smluv o pronájmu nemovité věci 

(pozemků nebo jejich částí, staveb nebo jejich částí, vyjma bytů. 

3. Červen              
Rozpočtová opatření r. 2016 

 

Projednávání zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2015. 
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            Projednávání závěrečného účtu obce tj. zpráva o výsledku hospodaření za rok 2015  

4. Září       
Zpráva o výsledku hospodaření za 1. pololetí 2016 

5. Říjen  
Rozpočtová opatření r. 2016 

6. Listopad  
Návrh rozpočtu na rok 2017 (vč. finančního plánu hospodářské činnosti) 

7. Prosinec  
Rozpočtová opatření r. 2016 

 

přičemž vlastní kontroly budou provádět ad hoc jednotliví členové FV ZMO ve dvojicích v 

termínech předem dohodnutých se zaměstnanci ÚMO Střekov. 

 

B/ Ukládá 

Ing.Věře Nechybové, předsedkyni FV ZMO Střekov 

1. Pověření dle čl.3.1 Statutu FV ZMO Střekov bude vydáno souborně pro všechny členy FV ZMO 

s tím, že vzhledem k charakteru kontrol bude časově určeno formulací „v průběhu dubna až 

listopadu 2016.  

2. Zprávu o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2016 dle plánu předložit k projednání ZMO 

Střekov. Termín: jednání ZMO Střekov dne 13. 12. 2016 

 

Ing. Štráchal zahájil jednání ZMO Střekov. Na jednání se již nedostavila p. Lazarová.  

 

PROTINÁVRH 

A/ Schvaluje 

Plán kontrolní činnosti FV ZMO Střekov pro rok 2016 dle následujícího: 

1. Duben                 
Kontrola rozpočtových opatření od č. RO5/15/0018  do konce roku 2015 

Rozpočtová opatření r. 2016 

2. Květen               

Dle Pravidel pro nakládání s majetkem města Ústí nad Labem, svěřeným do správy MO 

Střekov – Nemovitý majetek – pronájem, a to kontrola smluv o pronájmu nemovité věci 

(pozemků nebo jejich částí, staveb nebo jejich částí, vyjma bytů. 

2. Červen              
Rozpočtová opatření r. 2016 

Projednávání zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2015. 

            Projednávání závěrečného účtu obce tj. zpráva o výsledku hospodaření za rok 2015  

3. Září       
Zpráva o výsledku hospodaření za 1. pololetí 2016 

4. Říjen  
Rozpočtová opatření r. 2016 

5. Listopad  
Návrh rozpočtu na rok 2017 (vč. finančního plánu hospodářské činnosti) 

6. Prosinec  
Rozpočtová opatření r. 2016 

 

přičemž vlastní kontroly budou provádět ad hoc jednotliví členové FV ZMO ve dvojicích v 

termínech předem dohodnutých se zaměstnanci ÚMO Střekov. 

B/ Ukládá 
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Ing.Věře Nechybové, předsedkyni FV ZMO Střekov 

1. Pověření dle čl.3.1 Statutu FV ZMO Střekov bude vydáno souborně pro všechny členy FV ZMO 

s tím, že vzhledem k charakteru kontrol bude časově určeno formulací „v průběhu dubna až 

listopadu 2016.  

2. Zprávu o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2016 dle plánu předložit k projednání ZMO 

Střekov. Termín: jednání ZMO Střekov dne 13. 12. 2016 

3. Na nejbližším jednání ZMO Střekov předložit doplněný plán kontrol FV ZMO Střekov o tyto 

kontroly:  

a. Kontrola čerpání mzdových prostředků  

b. Inventarizace majetku a závazků 

c. Kontrola pohledávek 

d. Sledování stavu placení poplatků a daní  

e. Kontrola pokladny  

f. Zmařené investice  

g. Kontrola čerpání dotací 

  

T: 28.06.2016 

Z: Ing. Věra Nechybová 

p. S., občan 

- je to v souladu statutu FV ZMO Střekov? 

Bc. Chmelová 

- toto je v souladu se statutem FV ZMO Střekov 

p. S., občan 

- požádal paní Š., aby jej nenatáčela a aby svůj záznam vymazala 

p. Š., občanka 

- omluvila se 

 

Hlasováno o protinávrhu usnesení znění. 

 

Přítomno 12 členů ZMO Střekov:   pro  (5)  Mgr. Železný, Ing. Němeček,  

p. Barančík, Ing. Outlá,  

Mgr. Železná  

proti  (0)  

      zdržel se  (7)  

 

Protinávrh nebyl schválen. 

 

 

Hlasováno o návrhu usnesení předloženém znění. 

 

Přítomno 12 členů ZMO Střekov:   pro  (7)     

      proti  (0)  

      zdržel se  (5) Mgr. Železný, Ing. Němeček,  

p. Barančík, Ing. Outlá,  

Mgr. Železná 

 

Původní návrh usnesení nebyl schválen. 

Usnesení nebylo přijato. 
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K bodu programu 7 a 8 

Různé a Dotazy členů zastupitelstva a občanů. 

 

p. Malinkovič  

- během přestávky jsem obdržel od p. F. podklady k dotaci Ústeckého kraje č. 14/SML/1936, aby si 

mohli občané lépe zabezpečit své ploty proti divokým prasatům 

- při nástupu do své funkce jsem uvedl, že budu usilovat o stabilizaci úřadu. Důvody odchodu Bc. 

Kurešové a jí následující p. Jaklové jsou z předcházejících období, kdy jsem ještě nebyl ve funkci. 

Jestli bude paní Jaklová chtít říci, zda za její odchod mohu já, ať řekne, ale je to její osobní věc. 

Lidsky je mi to velmi líto, protože obě dvě ženy znám jako odbornice. Stabilizaci úřadu vidím v tom, 

že usnesením Rady byl OPISH rozdělen na OPISH a OSOM. Budeme nyní jednat s lidmi, kteří se 

přihlásili na výběrová řízení, která byla na funkce vedoucích vyhlášena.  

Výběrové řízení na tajemníka bylo také vyhlášeno, ale kvalifikovaní lidé se nehlásí. Přihlásilo se 

nám v řádném termínu pět lidí a tři byli vyřazeni proto, že nesplnili všechny požadavky. VŘ bylo 

prodlouženo do příštího pátku, aby mohli své přihlášky doplnit, popř. se mohli přihlásit noví 

uchazeči. Pokud se nám podaří obsadit tyto dvě vedoucí funkce a funkci tajemníka, tak to povede ke 

stabilizaci úřadu. Osobně bych si přál, aby zůstali současní zaměstnanci. 

Mgr. Železný 

- vítám vypsaná VŘ a doufám, že se to podaří a budeme se těšit, že nastoupí tak dlouho očekávaný 

nový tajemník. 

Co se týče práce Bc. Kurešové – nevím, zda se neměnili pracovníci VPP, máme signály, že nám 

upadá práce VPP a bylo by dobré, rychle to zachytit.  

p. Malinkovič 

- i to je důkaz toho, že Bc. Kurešová odchází. Než se situace zklidní, tak to chvilku trvá. Budu rád, 

když občané budou volat a problémová místa nám budou hlásit. Každý podnět bude vítán. 

Ing. Štráchal 

- nyní končí smlouvy starým pracovníkům a noví pracovníci VPP nastupují, proto dochází                       

k prodlevě 

MUDr. Vaňková 

- byla jsem oslovena manželi E. z ul. Karla Maye, která je potřeba upravit, je ve velmi špatném stavu 

p. Malinkovič 

- zítra se chystáme na šetření po obvodě. Chceme nyní opravovat chodníky a údržbu komunikace. 

Ing. Dunaj 

- bylo by možné, aby byla věnována zvýšená pozornost odpadovému hospodářství – odpadové 

nádoby na plasty na Střekově bývají často přeplněné a nedochází k jejich pravidelnému odvážení 

Mgr. Železná 

- v ul. Železničářská jsou kontejnery také často plné 

- revitalizace trávníků v ul. Železničářská – v jaké je to fázi, protože rostliny jsou již zakoupené? 

Ing. Štráchal 

- začne to v nejbližší době, je to projednané s AVE 

Mgr. Železný 

- žádám o stanovisko obnoveného vedení radnice k otázce odkupu objektu lázně Vrbenského 

Ing. Štráchal 

- nikdy jsem nepopíral, že jsem k této věci velice skeptický. Dotaci stále máme – do konce roku ji 

můžeme vyčerpat. Nové kroky podniknuty nebyly, jen s odborem životního prostředí bylo 

projednáno, aby byly odvezeny odpadky. 

Mgr. Železný 

- pane starosto a pane místostarosto, můžete mi sdělit váš osobní názor, zda koupit či nekoupit objekt 

Ing. Štráchal 

- osobně si myslím, že je to velké riziko a dotace by nestačila na náklady s objektem spojené 

 

p. Malinkovič 
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- dotace by sloužila jen k zakoupení objektu, ale další dotaci na revitalizaci objektu nemáme a 

náklady na údržbu jsou veliké. Jsem proti tomu použít tyto finance na objekt, který bychom 

neufinancovali.  

p. Ch., občanka 

- péče o vzhled obce – co zamýšlí MO Střekov s objektem Žukovova 762? Obývají ho trvale 

narkomani a bezdomovci. Dříve bylo řečeno, že objekt bude zabezpečen a není. Je to spojovací cesta 

na nábřeží a ke školce. Toto místo je problematické.  

p. Malinkovič 

- zítra se na tento objekt pojedu osobně podívat a seznámím se s danou situací 

p. Ch., občanka 

- Střekov je zatížen vysokým výskytem psích exkrementů. Lze navýšit odpadkové koše na psí 

exkrementy?  

Mgr. Železný 

- k objektu Žukovova – v současné době je vypsán dotační titul na demolice zdevastovaných objektů. 

V rámci exekuční dražby jsme měli záměr odkoupit objekt a následně ho zdemolovat na náklady 

obce. Pro obec by to byl problém, ale z dotačních prostředků by se to dalo. 

Ing. Nechybová 

- dotační titul je na objekty, které jsou ve vlastnictví města. Museli bychom objekt vykoupit. 

Ministerstvo průmyslu bude vypisovat dotační titul na výkup a demolici. Museli bychom mít však 

další záměr, co bychom dále provedli s tímto prostorem. V současné době by měl být vypsán dotační 

titul a v tomto okamžiku nepřišel ze strany Střekova žádný požadavek. Do tří let od demolice musí 

být plocha využito, tudíž musí být předložen záměr, co s prostorem bude dál. 

Mgr. Železný 

- k dispozici nebyly žádné finanční prostředky, takže záměr nebyl připraven. Požádal vedení radnice, 

aby se na tento objekt zkusilo něco vymyslet. 

Mgr. Železná 

- ohledně psích výkalů – košů je v dolním Střekově dostatek. Zásobování pytlíky je dostatečné. Je 

potřeba se zaměřit na volný pohyb psů v obvodě a udělovat pokuty. V Děčíně mají za volný pohyb 

psů pokutu až 5000,- Kč. 

p. Ch., občanka 

- u železničního mostu chybí koš na psí exkrementy  

Mgr. Dunaj, občan 

- dětské hřiště Pod hradem – zamezit volnému pohybu psů, stačí zde pouze umístit branku 

- ul. Tizianova – havarijní stav ulice i chodníků. Ve špatném stavu je také Puškinova ulice. 

p. S., občan 

- překvapuje mě, že nová Rada bude objíždět Střekov a při tom MO Severní Terasa a MO Neštěmice 

dostaly dotace na chodníky a silnice. Proč předchozí Rada nedala návrh na opravu chodníků a silnic 

a nyní zde dává podněty, co vše by se dalo realizovat. 

Blíží se nám problém přechodů – v komisi pro prevenci kriminality se tato problematika 

projednávala a bude zde problém s asi 70ti přechody, které nevyhovují stanoveným normám.  

Ing. Štráchal 

- na MmÚL jsme dávali žádosti za miliony. V loňském roce jsme za ušetřené prostředky realizovali 

několik oprav. Chodníky a silnice máme zmapované a nyní v tom jen pokračujeme. 

- dotace pro obvody – máme od města úplně stejný příslib. Během příštího týdne máme předložit 

magistrátu požadavky ve výši 5mil. Kč a máme přislíbenou dotaci na úpravy chodníků a silnic. 

V loňském roce jsme ušetřili tři miliony a dali jsme to na investice. Tizianova ul. bude jedna             

z priorit. Návrh přerozdělení peněz – Ing. Dařílek by měl dostat 40 milionů navíc na opravy. Pro MO 

Střekov z toho bude vyčleněno 10 mil. Kč, na opravy vybrané městským obvodem. 

p. Malinkovič 

- rád bych uvedl, že mé vystoupení nebylo proto, že bych zpochybňoval práci předchozího vedení. 

Spíš se jedná o tom, že chci obvod sám projet a zmapovat a vidět aktuální stav. 

p. F., občan 
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- v jednom městě měli cedulku „prosíme psy, aby nám nesrali na pozemky, když to nezajímá lidi“. 

Taková cedulka by pomohla víc, než pokuty.  

p. S., občan 

- pokutování lidí je dobrá motivace, ale já doporučuji dát nejdříve malou pokutu a tu při opakování 

přestupku zvyšovat 

Ing. Dunaj 

- město Děčín a pokutování občanů – strážník, než dorazí na místo, tak pes i se svým pánem jsou 

pryč. Domnívám se, že by pomohlo, aby si každý občan uklidil celý park.  

Ing. Nechybová 

- děkuji, že mne navštívil p. S., ale není pravdou, že město nic nedělá. V roce 2008 vzniklo 

stanovisko a soupis k přechodům. Dělali se rekonstrukce zálivů a zastávek, často kritizované občany. 

Informovala o jednání s ředitelem Danylukem, ředitelem Městské policie a Ing. Dařílkem v této věci 

a o plánech, jak se situace bude řešit. Prostředky na řešení a úpravu všech přechodů bohužel 

nemáme. Do komise prevence kriminality bude předložena aktuální zpráva. Informovala                           

o vícepracích na plavecké hale. Investice na opravu chodníků by se měly navyšovat, stav je žalostný. 

p. S., občan 

- co stromy, které padly v sobotu ráno u soudu?  

Ing. Štráchal 

- je vedeno správní řízení, a pokud to firma udělala načerno, bude pokutována 

p. F., občan 

- jsem vděčný městu, že na zastávky dává nahoru časy, jak jezdí autobusy 

Ing. Němeček 

- ke stabilizaci úřadu – máte, pane místostarosto, perspektivu nebo horizont, který je hraniční, kdy si 

řeknete, že je úřad stabilní. V tisku jste měl uvést, že pokud se stabilizace nepovede, že snad 

odstoupíte.  

- dále bych se rád zeptal na kompetence starosty a místostarosty – jsou stejné, jaké byly nebo jsou 

jiné? 

p. Malinkovič 

- mezní horizont stabilizace úřadu - nejsem jediný pracovník, který má na starosti, který by měl 

zabezpečovat stabilizaci úřadu a určitě neleží na jednom jediném člověku. Nevzpomínám si, ačkoliv 

je to moje priorita, že bych si měl vytyčovat nějaký termín. Nevím, jak bych měl přesně definovat, 

kdy došlo ke stabilizaci úřadu a že už funguje tak, jak má, že funguje lépe nebo snad hůře. 

Odstoupím až v té době, kdy bych viděl, že to na čem jsme se s panem starostou dohodli a že by naše 

spolupráce s panem starostou, byla natolik narušena, tak jako v minulosti Vaše a pana starosty. Pak  

to položím. Nemám důvod, držet se někde, kde mě práce netěší a bylo by vynakládáno zbytečné 

úsilí. Já se v tuto chvíli, a během toho jednoho měsíce, snažím do této funkce zapracovat. Za měsíc 

svého působení nemohu zvládnout vše, co má zvládnout místostarosta. To vyžaduje čas a orientaci a 

to co jsem převzal po Vás, se snažím dotáhnout tak, jak jste mi to předal. Co se týká ozelenění, 

v současné době jednám s p. Simonem, a toto je dost náročné.  

Personalistika, ta není v kompetenci místostarosty. Tím, že jsme nedokázali ustavit radu, tak např. 

nemáme kompetenci, abychom jmenovali nové vedoucí do funkcí. Asi se zřejmě budeme muset 

vidět, protože obsazení vedoucích do svých funkcí musí v tuto chvíli rozhodnout zastupitelstvo. 

- kompetence – ujasnili jsme si s panem starostou změny. Já budu mít v kompetenci životní prostředí 

a zeleň a starosta bude mít v kompetenci majetek 

Ing. Outlá 

- zřízení kulturní komise – Radou byla jmenována do funkce tajemníka vedoucí správního odboru. Je 

vhodné, aby vedoucí pracovník vykonával sekretářské práce? 

Ing. Štráchal 

- jiný pracovník, který by tuto činnost vykonával, tam není. Správní odbor má kulturu ve své 

kompetenci. Paní Pravdová je natolik vytížená, že by tuto činnosti už vykonávat nemohla. 

 

Ing. Outlá 
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- bude paní Jaklové stačit ten čas na vykonávání její funkce vedoucí odboru? 

p. Malinkovič 

- neříkám, že toto je to nejlepší rozhodnutí, ale např. vedoucí odboru kontroly je dlouhou dobu 

tajemníkem Kontrolního výboru na Magistrátě 

p. S., občan 

- požádal zastupitele, dejte p. Malinkovičovi šanci a nekritizujte jej hned první zastupitelstvo. Když 

jste nastupovali vy do svých funkcí, tak jste měli také nějakou dobu na rozkoukávání. 

p. Malinkovič 

- když pan Němeček předával funkci, nabídl mi spolupráci. Až se trochu víc zorientuji, tak jej 

požádám o další informace. Budu velmi rád, kdybychom všichni zastupitelé, navázali v rámci 

možností spolupráci pro občany obvodu Střekov. 

Mgr. Dunaj, občan 

- kultura – už byly vypsané výzvy pro fyzické, právnické osoby a pro spolky? Kdo to vypíše? 

Starosta nebo místostarosta nebo to musí schválit zastupitelstvo? My opět o ničem nevíme a už není 

čas. 

Ing. Štráchal 

- obdrželi jsme dotaci 300tis. Kč. Byla jmenovaná kulturní komise a bylo jasně řečeno, že kulturní 

komise bude navrhovat nějaký plán. Bylo by dobré, aby se kulturní komise sešla, zvolila svého 

předsedu, kterého pak schválí Rada. Statut a jednací řád má kulturní komise již hotový.  

Mgr. Dunaj, občan 

- rada nebude, musí to schválit zastupitelstvo 

Ing. Štráchal 

- je to otázka dní, peníze máme na účtu 

p. F., občan 

- připomínka – chodil jsem sem, když byl p. Malinkovič pouze jako zastupitel Je jeden z nejlepších 

zastupitelů a nevím, proč na něj tolik tlačíte. Chodil jsem sem už za paní Lazarové. A teď chcete 

všechno po p. Malinkovičovi. Já bych tu práci nevzal, to se raději budou courat po lese. 

Mgr. Železný 

- nikdo nebude z pana místostarosty stahovat kůži za živa. Naše pracovní vztahy jsou zcela 

nenarušené. 

- na minulém jednání ZMO byl zvolen politickou silou místostarostou. Bylo by vhodné doplnit 

RMO. 

Ing. Dunaj 

- plně souhlasím. Domnívá se, že by v RMO měly být subjekty všech politických stran z našeho 

zastupitelstva. 

Mgr. Železný 

- za stranu bezpartijních se nebráníme žádnému dialogu, nicméně osloveni jsme nebyli 

p. S., občan 

- požádal Ing. Němečka, zda by se nechtěli také dohodnout, místo toho aby se urazili a odešli. Proč 

bychom si házeli klacky pod nohy. Je to politika.  

Ing. Dunaj 

- osobně se domnívám, že zde není problém, abychom se sešli. Dohodlo by se, kdo jmenovitě by se 

navrhoval do RMO. Určitou představu mám, nejsem proti tomu, ale chce se to jen dohodnout. Je 

možné obnovit bod o volbě RMO.  

Mgr. Železný 

- vždy ta vyjednávání začíná vítěz. Na minulém jednání ZMO se projevila většina a tou jsme 

osloveni nebyli, pokud mě někdo osloví, nemám s tím žádný problém. 

Ing. Štráchal 

- jednání probíhala, ale dnes se to nepovedlo. Další jednání se budou konat. 

 

 

Ing. Němeček 
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- reaguji na pana S. -  z mé strany to uražená ješitnost není, nezávidím p. Malinkovičovi a zvláště mu 

nezávidím stav, který na úřadě je, s tím, že se stále zhoršuje. Důvody, proč jsem se na to zeptal, byly 

takové, aby měl představu, co se bude dít dál. Co se týče té dohody, nás volili určití lidé. Nemohu 

zklamat voliče tím, že pokud mě někdo podrazil, tak nemohu dále podrážet své voliče tím, že bych se 

spojil právě s tím, kdo mě podrazil. Mám závazek ke svým voličům, to je pro mě vodítko. Kdyby 

chtěl někdo něco upéct jako pejsek s kočičkou dort s těmi, kdo nás podrazili, tak to neudělám, 

protože bych se musel za své voliče pozvracet. 

Ing. Dunaj 

- pan Železný se jednání nebrání, ale z druhé strany slyším rázné ne  

Mgr. Železný 

- jsme dva subjekty 

Ing. Dunaj 

- ano, momentálně jste opozice a měli byste držet spolu 

 - z PRO Ústí nemůžeme pracovat s nikým, zbývají tři z bývalého ANO ano? 

p. S., občan 

- hezký byl ohled na své voliče – ostatní voliče nemají? To je právě ta politika.  

MUDr. Vaňková 

- toto není předmětem jednání, doporučuji se vrátit k jednání ZMO Střekov 

Ing. Němeček 

- v principu Vám rozumím. Každý politik má jiné představy, jiný program a jiné cíle, kterých chce 

dosáhnout. Politika má nějaké spektrum. Neřekl jsem, že je to rezolutní ne. Osobně si myslím, že 

bych určitě nebyl dobrý politik. 

p. Malinkovič 

- vítám, co tu zaznělo z úst zastupitelů. Průnik musíme hledat pro naše občany. Důležité je, že to 

chceme udělat pro naše občany. Budeme muset vést jednání. 

Ing. Outlá 

- rozpočet – proč není do dnešního dne zveřejněn rozpočet na stránkách úřadu. Rozpočet by měl být 

ze zákona zveřejněn. K rozpočtu hasičů jsem měla výhrady k částce 80tis. Kč. Bylo uvedeno, že 

částka bude změněna.  

Bc. Chmelová 

- v souladu se zákonem byl rozpočet zveřejněn 15 dní před projednáním v ZMO Střekov a visel 

v sekci úřední deska.  

p. Buřičová 

- na úřední desce návrh rozpočtu visel a měl by být zveřejněn také v sekci „rozpočet“, zda tam je, 

musíme prověřit 

Ing. Štráchal 

- hasiči nežádali o více prostředků a nemají výdaje, není důvod částku navyšovat. To, že by měly být 

náklady vyšší, se domnívá Ing. Outlá, ale dopředu je zbytečné částku navyšovat.  

Mgr. Dunaj, občan 

- žádám, aby v dnešním zápise z jednání ZMO nebylo anonymizováno moje jméno  

p. S., občan 

- školka a škola ve Svádově – žádá zkusit zjistit, zda by šla navýšit kapacita ve třídě a děti by mohly 

chodit do Svádova. Kapacita prostorová tam určitě je. Mám vozit dítě do Všebořic nebo si ho vodit 

do Svádova? 

Ing. Štráchal 

- bylo by možné dát Váš podnět písemně? Doporučuji se obrátit spíše na Magistrát. 

p. S., občan 

- pro tyto účely jsme si zvolili osadní výbor, pokud nám ho tedy schválíte. Žádost už je na úřadě.  

 

 

 

Mgr. Železný 
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- školská rada na ZŠ Nová, ředitel Mgr. Kolský – opakovaně žádá o prostředky na zabezpečení 

fasády, pan ředitel mě opakovaně žádal o prostředky. Mohl by se pan místostarosta v rámci svého 

místního šetření podívat také na tuto školku? 

p. S., občan 

- chodníky ve Svádově – od prvního přejezdu ve Svádově od Olšinek propojit chodníčkem Olšinky a 

Svádov - od domu Svěcených po zastávku MHD. Jde o velkou investici, ale někde se musí začít. 

- hřiště ve Svádově – sami jsme si tam dali „obalovačku“, žádáme o vyhotovení nového povrchu, 

které by dle sdělení ještě od paní Kurešové stálo cca 200tis.Kč  

p. Malinkovič 

- vybudování nového chodníku měl v kompetenci bývalý náměstek pan B.. Peníze na tento projekt 

údajně byly. Nezbývá nic jiného, než se obrátit na Ing. Dařílka, v jakém je to stádiu. 

 

p. Barančík, Ing. Němeček, Ing. Outlá opustili jednání ZMO Střekov. 

 

p. S., občan  

- potok je v dezolátním stavu, pan místostarosta ví, o který se jedná  

- urgovat budu také tělocvičnu a nerad bych, aby se prodala stará a nová budova školy. Pro 

spolupráci s obvodem bychom rádi měli osadní výbor 

p. S., občan 

- školka ve Svádově a podnět pana S. – to má v kompetenci školská rada a měl by to zajišťovat pan 

ředitel školy a tlačit na odbor školství MmÚL nikoliv na obvod 

- tělocvična – muzeum a škola by se musely sejít a domluvit se na určitých krocích.  

p. S., občan 

- lidé si ve Svádově postavili tělocvičnu v akci „Z“. Jsou naštvaný, že do ní děti v zimě nemohou, 

protože je z ní nyní sklad. 

 

 

Starosta poděkoval za účast a jednání ZMO ukončil v 19,05 hodin. 

 

 

 

 

 

Jan Kolman       Mgr. Jiří Železný 

ověřovatel      ověřovatel 

Dne:       Dne: 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Štráchal, MBA 

starosta MO Střekov 

Dne: 

 

 

Přílohou: Usnesení 9. ZMO Střekov ze dne 29.3.2016 

 

Zapsala: Marie Buřičová  


