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Z Á P I S 

 
z 10. zasedání Zastupitelstva MO Střekov, 

které se konalo dne 26. 4. 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 10. 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 usnášeníschopné ve všech bodech jednání. 

 

Přítomni:  dle prezenční listiny, 14 členů ZMO 

 

Omluveni:  Miroslava Lazarová 

 

Zapisovatelka: Petra Krejčová 

 

Skrutátorka:  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 Jan Kolman a Mgr. Jiří Železný.  

Byl zápis řádně ověřen? Ověřovatelé souhlasí. 

 

Ověřovateli dnešního zápisu jsou MUDr. Michaela Vaňková, Ing. Věra Nechybová.                                             

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 komise. 
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2. Záležitosti k rozhodnutí zastupitelstva, které jinak náležejí do pravomoci Rady MO 

Střekov (viz ust. § 100 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích) – předkládají příslušní 

vedoucí odborů (příslušní úředníci) Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov 

2.1. Předběžné vyúčtování akce 24. Střekovský ples – podpis smlouvy „OSA“.  

2.2. Jmenování vedoucího odboru péče o vzhled obce, investic a silničního hospodářství ÚMO 

Střekov.  

2.3. Převod pozemků do svěřeného majetku MO Střekov. 

2.4. Pacht nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem – části pozemku p. č. 3297/1, v k. ú. 

Střekov.        

2.5. Pacht nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem – pozemku p. č. 1799, v k. ú. Střekov.  

2.6. Nájem nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem – části pozemku p. č. 3241/102 (9 m2),                   

v k. ú. Střekov. 

2.7. Záměr prodeje nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem – pozemku p. č. 200/1 a části 

pozemku p. č. 203 (cca 80 m2), v k. ú. Sebuzín.  

2.8. Uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu prostor v  objektu na adrese Kubelíkova 1231/1, Ústí 

nad Labem č. 2002/2016, na prostory č. 1.18 a 1.22 – nájemce RC Slunečník, z.s.. 

2.9. Převod částek z Nájmů na Služby (domovní fond MO Střekov) za měsíc březen 2016. 

2.10. Nákup zařízení do objektu Truhlářova 1592/32 – žaluzie do prostor pronajatých PČR. 

2.11. Objednávka na vypracování znaleckého posudku – budova občanské vybavenosti, na pozemku                     

p. č. 118, k. ú. Brná.   

2.12. Objednávka na vypracování znaleckého posudku na nemovitost v majetku města Ústí nad 

Labem – pozemek p. č. 460, k. ú. Církvice. 

2.13. Proplacení měsíčních záloh za služby a média v objektech svěřených do správy ÚMO Střekov                      

na duben 2016. 

2.14. Proplacení měsíčně zasílaných příspěvků na fond oprav Společenství vlastníků Třebízského 

1114 a 1115, za prostory určené k podnikání v bytovém domě Třebízského 1114/7 a 1115/5, 

ÚL, svěřené do správy MO Střekov, na duben 2016. 

2.15. Proplacení finanční odměny za střežení nebytového objektu Kubelíkova 1231/1, ÚL za 3/2016                      

- SEVEROČESKÁ BEZPEČNOSTNÍ AGENTURA spol. s r.o., ÚL. 

2.16. Úhrada zálohových faktur na odběr el. energie a platba el. energie za byt. č. 7., ulice Varšavská 

764/44, ÚL, pro objekty ve správě MO Střekov.  

2.17. Faktury k proplacení – OPISH. 

2.18. Objednávka na opravu hromosvodové soustavy na objektu Kubelíkova 1, Ústí nad Labem. 

2.19. Objednávka preventivní požárně bezpečnostní prohlídky v objektu Kubelíkova 1, Ústí nad 

Labem. 

2.20. Návrh řešení škody na majetku Statutárního města Ústí nad Labem - Městského obvodu Ústí 

nad Labem – Střekov, spočívající ve fyzickém nenalezení majetku Statutárního města Ústí nad 

Labem, Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov, v celkové hodnotě 681.535,50 Kč, který 

měl svěřen do správy tehdejší odbor PISH, na základě zjištění z provedené fyzické 

inventarizace majetku Dílčí inventarizační komisí C/ za rok 2015. 

2.21. Návrh na řešení promlčených pohledávek ve stavu ke dni 31. 12. 2015 za dlužníky, 

spočívajících v uložených a neuhrazených pokutách a nákladech řízení, uložených na správním 

odboru oddělením přestupků – MATERIÁL NA STŮL. 

2.22. Kulturní aktivity v MO Střekov v roce 2016. 

 

3. Organizační záležitosti 

3.1. Činnost Rady MO Střekov.  

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

4. Různé, dotazy členů zastupitelstva a občanů. 

5. Závěr. 
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Materiály připravované na stůl: 

 
2.23. Žádost o souhlas s pronájmem podporovaného bytu – Církvice 22 (žadatelka – Ing. J. T.).  

2.24. Platba nedoplatků zálohových faktur na odběr el. energie  v objektech Žukovova 546/15,   

         Varšavská  

         764/44 a Zeyerova 763/7, ÚL, pro objekty ve správě MO Střekov. 

2.25. Povolení úhrady přeplatku na účet MÚ Střekov za elektro v objektu Kamenná 1431/3, ÚL, za  

         3/2016   

         - přeplatek hradí Centropol Energy, a.s., ÚL. 

2.26. Povolení úhrady přeplatku na účet MÚ Střekov za elektro v objektu Žukovova 546/15, Ústí nad 

Labem, EAN 2780 a 2766, za 11. 09. 2015-31. 03. 2016  - přeplatek hradí Centropol Energy, 

a.s., ÚL 

2.27. Uzavření smlouvy o bezúplatném dočasném užití pozemků p. č. 3/1, 3/3, 11 a 19, vše v k. ú. 

Olešnice pro účely udržovacích prací (opravy) vodního toku Olešnický potok - zajištění 

stability koryta vodního toku Olešnického potoka, IMA 750961. 

2.28. Proplacení faktur – výměna plynových hadic v objektu Varšavská 764/44 (2 BJ), objekty ve 

správě MO Střekov. 

2.29. Proplacení faktur – výměna plynových hadic v objektech Varšavská 764/44 a Zeyerova 763/7 

(14 BJ), objekty ve správě MO Střekov. 

2.30. Proplacení faktur – revize hromosvodové soustavy v objektech Varšavská 764/44 a Zeyerova 

763/7, objekty ve správě MO Střekov. 

2.31. Zmocnění pro vedoucí odboru a tajemníka ÚMO Střekov. 

2.32. Kulturní komise Rady MO Střekov – schválení Statutu a Jednacího řádu, jmenování předsedy a 

místopředsedkyně 

2.33. Jmenování vedoucího odboru správy obecního majetku ÚMO Střekov 

 

Ing. Štráchal  

- budou-li dnes jmenováni vedoucí odborů, nemusely by se projednávat materiály, které jsou 

v kompetenci vedoucích odborů. 

p. Malinkovič 

- pozdravil přítomné a pronesl, že vzhledem ke skutečnostem, které se odehrály navenek, vzhledem 

k dopisu ve věci své rezignace, který adresoval zastupitelům, a vzhledem k tomu, že si někteří 

nepřejí jeho rezignaci, navrhuje doplnění programu  ZMO, odvolání místostarosty, a to tajnou 

volbou, aby se eliminoval vliv politických stran. Aby každý zastupitel hlasoval sám za sebe. 

Prohlašuje, že sám se hlasování o svém odvolání nezúčastní.  

Ing. Němeček 

- konstatoval, že situace na úřadě je dlouhodobá a neřeší se. Výpověď dali další 3 zaměstnanci. Žádá 

zařadit do programu bod – odvolání starosty. Dále uvedl, že již dříve bylo avizováno, aby odvolání 

současného starosty probíhalo tajnou volbou. S programem ZMO nesouhlasí, neboť polovina bodů 

zůstává v kompetenci starosty, který zastává i tajemníka, proto navrhuje vyřadit bod 2.9. až 2.19. 

Dále body 2.24. až 2.26. a 2.28 až 2.30., ze stejného důvodu, a protože si je nestihli přečíst.  

Ing. Štráchal  

- uvedl, že nemůže podepisovat faktury a smlouvy, to je v kompetenci vedoucích odborů. 

Mgr. Železný  

- požádal o stanovisko, zda je starosta v této věci oprávněn.  

JUDr. Procházková (právník ÚMO Střekov)  

- starosta není oprávněn.  

p. Malinkovič 

- uvedl, že hovořil o dvou návrzích, o kterých se musí hlasovat. 

pan S. (z řad občanů) 

- aby byla dodržena litera řádu, změna programu by se měla schválit. 

Ing. Štráchal  



Zápis 10. ZMO Střekov 

 

4 

 

- stále čekám na protinávrh programu jednání. 

p. Tomková (starostka MO Neštěmice)  

- mohl by být zařazen do programu bod o svěření kompetencí starosty a místostarosty Střekova.  

Pro spuštění přívozu v Neštěmicích a Svádově je třeba kompetence stanovit. 

Ing. Štráchal  

- kompetence nebyly svěřeny, ty musí svěřit zastupitelstvo MO Střekov. 

p. Kolman 

- postavil se za názor paní Tomkové, určitě bude následovat volba, když bude zvolen nový starosta  

a místostarosta, bude se poté jednat o jejich kompetencích. 

Ing. Štráchal 

- tento bod se může projednat během jednání ZMO. 

Bc. Mašková  
- požádala veřejnost a zastupitele, aby používali mikrofony. 

p. F. (z řad občanů) 

- poprosila zastupitele, aby podle nejlepšího svědomí zvážili odvolání starosty. Uvedla, že byla 3 

volební období v ZMO, ví, jak zaměstnanci úřadu pracovali a jaká je na úřadě současná situace. 

Zastupitelé by měli dbát na blaho Střekovanů. 

Ing. Němeček  

- vznesl protinávrh programu jednání   

1) vyřadit bod 2.9. – 2.19., 2.24. – 2.26., 2.28 – 2.30. 

2) odvolání starosty tajnou volbou 

3) odvolání místostarosty 

p. D. (z řad občanů) 

- pan místostarosta navrhl odvolání, navrhoval bych odvolání tajnou volbou. 

p. Malinkovič 

- požadoval zařadit do dnešního programu dvě věci, a to. 1) odvolání místostarosty a 2) tajnou 

volbou. 

p. S. (z řad občanů)  

- nejdříve se hlasuje o změně programu, poté o formě hlasování a o personálních věcech a poté je 

třeba zvolit návrhovou a volební komisi. 

Mgr. Železný 

- návrhová komise se zvolí a volební komise bude nutná pouze v případě volby, při odvolání není 

nutná.  

Ing. Němeček  
- objasnil, že při odvolání místostarosty se musí odsouhlasit, zda bude probíhat veřejně nebo tajně. 

 

Hlasováno o protinávrhu programu jednání – doplnění bodu odvolání místostarosty.  

 

Přítomno 14 členů ZMO Střekov: 

     pro  (12)  

     proti   (0) 

     zdržel se  (2) Ing. Štráchal, pan Malinkovič 

Návrh byl schválen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasováno o protinávrhu programu jednání - vyřazení bodů 2.9.–2.19., 2.24.–2.26. a 2.28-2.30. 



Zápis 10. ZMO Střekov 

 

5 

 

 

Přítomno 14 členů ZMO Střekov: 

     pro  (6)  

     proti  (2) Ing. Štráchal, pan Malinkovič 

zdržel se (6) Mgr. Železný, Ing. Nechybová,  

      MUDr. Vaňková,                   

      MUDr. Laštůvka, p. Kolman, Ing. Dunaj 

                        

Návrh nebyl schválen.  

 

Hlasováno o protinávrhu programu jednání – doplnění bodu odvolání starosty 

 

Přítomno 14 členů ZMO Střekov: 

     pro  (11)  

     proti   (0)  

     zdržel se  (3) Ing. Štráchal, p. Malinkovič, Ing. Nechybová 

  

 

Návrh byl schválen.  

 

Hlasováno o způsobu odvolání místostarosty - tajnou volbou 

 

Přítomno 14 členů ZMO Střekov: 

     pro  (8)  

     proti  (1) MUDr. Vaňková 

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

      MUDr. Laštůvka, 

      Ing. Štráchal, pan Malinkovič   

Návrh byl schválen.  

 

Ing. Němeček  

- požádal o provedení hlasování o schválení programu jednání. 

Ing. Štráchal  

- dal hlasovat.  

 

Přítomno 14 členů ZMO Střekov: 

     pro  (13)  

     proti   (0)  

     zdržel se  (1) Ing. Štráchal 

 

Doplněný program byl schválen  

 

K bodu programu 1.4. 

Volba volební komise 

p. Malinkovič doporučuje Zastupitelstvu MO Střekov ustavit volební komisi. Navrhuje, aby komise 

pracovala v tomto složení: 

 

z řad členů zastupitelstva: Ing. Němeček – předseda komise 

    p. Kolman 

     

z řad pracovníků ÚMO:  p. Pechová  

p. Malinkovič  
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- ptá se navržených, zda souhlasí. Všichni navržení souhlasí. Dotázal se, kdo s navrženou volební komisí 

souhlasí. 

 

Přítomno 14 členů ZMO Střekov: 

     pro  (12)  

     proti   (0)  

     zdržel se   (2) Ing. Štráchal, p. Kolman    

 

Volební komise byla schválena.  

 

Ing. Němeček  

- uvedl, dosud nebyla schválena volba návrhové komise  

 

K bodu programu 1.3. 

Volba návrhové komise 

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

návrhu usnesení z dnešního jednání: 

 

Navrhl: členové ZMO Střekov  - Ing. Bandas  

- Ing. Smutný 

z řad pracovníků ÚMO - Bc. Chmelová   

 

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

 

Přítomno 14 členů ZMO Střekov: 

   pro  (14)  

     proti   (0) 

     zdržel se  (0)   

 

Návrhová komise byla schválena. 

 

Ing. Němeček  

- navrhl vzhled hlasovacího lístku, kde by měly být 3 možnosti, a to ano, ne, zdržel se.  Zdržet se 

znamená nevhodit lístek do hlasovací urny.  

 

Dal hlasovat o návrhu hlasovacího lístku 

 

Přítomno 14 členů ZMO Střekov: 

     pro  (13)  

     proti   (0) 

     zdržel se  (1)  Ing. Štráchal  

 

Návrh byl schválen. 

 

Probíhalo tajné hlasování – odvolání místostarosty 16.56 hodin - 17.00 hodin 

 

Probíhalo sčítání hlasů - odvolání místostarosty 17.00 hodin - 17,02 hodin  

 

Předseda volební komise vyhlásil výsledek. 

 

 

Přítomno 14 členů ZMO Střekov: 
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     pro  (0)  

     proti  (7) 

     zdržel se (7)    

 

Návrh odvolání místostarosty nebyl přijat. 

 

p. Malinkovič  
- poděkoval za hlasování, o které požádal. 

 

Hlasování pro tajnou volbu odvolání starosty 

 

Přítomno 14 členů ZMO Střekov: 

     pro  (9)  

     proti  (3) MUDr. Vaňková, Ing. Nechybová, Ing. Dunaj 

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

 

Návrh byl schválen. 

 

Probíhalo tajné hlasování – odvolání starosty 17.04 hodin – 17.07 hodin 

 

MUDr. Laštůvka opustil jednání v 17,05 hodin 

 

Probíhalo sčítání hlasů pro odvolání starosty 17,07 hodin do 17.09 hodin  

 

Předseda volební komise vyhlásil výsledek. 

 

 

Přítomno 14 členů ZMO Střekov: 

     pro  (9)  

     proti  (0) 

zdržel se (4)    

                         neplatné hlasy (1) 

                          

Návrh odvolání starosty byl přijat.  

 

Ing. Štráchal  

- předal slovo panu Malinkovičovi, místostarostovi, a s omluvou opustil jednání v 17,10 hodin.  

p. Malinkovič 

- převzal slovo a požádal o to, aby byl dál projednáván program jednání tak, jak byl schválen. 

Mgr. Železný  

- navrhl nejdříve projednat personální změny, protože kdyby byla zvolena nová RMO, nebylo by 

třeba schvalovat většina materiálů. Navrhl volbu starosty, nových členů rady, a to tajnou volbou. 

p. Malinkovič  
– zopakoval návrh, a to 1) volba starosty, 2) volba rady 3) tajná volba.  

 

 

 

 

 

 

 

Hlasováno pro volbu starosty 
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Přítomno 12 členů ZMO Střekov: 

     pro  (8)  

     proti  (0)  

     zdržel se (4) p. Barančík, Ing. Smutný, p. Kolman,  

      p. Malinkovič   

 

Návrh byl schválen. 

 

Hlasováno pro volbu rady  

 

Přítomno 12 členů ZMO Střekov: 

     pro  (8)  

     proti  (0)  

     zdržel se (4) p. Barančík, p. Kolman, Ing. Smutný,  

      p. Malinkovič    

 

Návrh byl schválen. 

 

Hlasováno pro tajnou volbu starosty  

 

Přítomno 12 členů ZMO Střekov: 

     pro  (8)  

     proti  (3) Ing. Nechybová, MUDr. Vaňková, Ing. Dunaj 

     zdržel se (1) p. Barančík   

Návrh byl schválen. 

 

Hlasováno pro tajnou volbu rady     

 

Přítomno 12 členů ZMO Střekov: 

     pro  (5)  

     proti  (3) Ing. Nechybová, MUDr. Vaňková, Ing. Dunaj   

     zdržel se (4) Ing. Outlá, p. Barančík, Ing. Smutný,  

      Ing. Němeček 

 

Návrh nebyl schválen. 

 

Mgr. Železný 

- navrhl Mgr. Železnou jako kandidátku na starostku. 

Mgr. Železná  

- uvedla, že tato volba pro ni není jednoduchá, ale protože nepadlo jméno jiného kandidáta, návrh 

přijímá. 

 

Probíhalo tajné hlasování – volba starosty 17,27 hodin - 17,29 hodin 

 

Probíhalo sčítání hlasů pro volbu starosty 17,29 hodin – 17,31 hodin  

 

Předseda volební komise vyhlásil výsledek. 

 

 

 

Přítomno 12 členů ZMO Střekov: 
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     pro  (3)  

     proti  (1) 

     zdržel se (8)    

 

Návrh nebyl přijat. 

 

p. Malinkovič 

- se dotázal, zda má někdo nějaký další návrh. 

Mgr. Železný  

- doufá a věří, že tím, co se v rámci dnešního hlasování událo, se situace posunula. Vyzývá 

k intenzivnímu jednání o nové radě. Navrhuje, aby se sešli, vše prodiskutovali a doplnili radu, aby 

mohl úřad zase fungovat. 

p. Malinkovič  

- s tímto souhlasil, ví, že v tuto chvíli jsou zablokovány 2 politické subjekty. Pokud má být funkční 

rada, měl by to být průřez politickým spektrem. 

Ing. Dunaj  

- navrhl, aby se starosta, místostarosta a rada volili na 2 měsíce, aby si to vyzkoušeli všichni. 

p. S. (z řad občanů) 

- před chvílí byl odhlasován program, a ten hovořil i o volbě rady. Je třeba odsouhlasit, že o radě se 

bude jednat mimo ZMO. 

Ing. Bandas  

- navrhl jako jednoho z radních Mgr. Železného.  

Mgr. Železný  

- uvedl, že si nemyslí, že je vhodné dále pokračovat, neboť není vůle zvolit novou radu. Nominaci 

nepřijal. 

p. Malinkovič  

- musela by zde být řečena další 4 jména, v okamžiku, kdy padlo jen jedno jméno, nemá smysl 

pokračovat ve volbě rady.  

 

K bodu programu 2.1. 

PŘEDBĚŽNÉ vyúčtování akce 24. Střekovský ples – podpis smlouvy „OSA“.  

Předkládá: p. Viktor Malinkovič, místostarosta a uvedl materiál.   

 

Diskuse:  

 

Mgr. Železná 

- je tam částka 6.500,-  Kč za fotografa, kolik fotek vytvořil, viděla jen pár fotografií. 

p. Malinkovič 

- fotky má k dispozici, myslí, že fotograf odvedl dobrou práci, nechá fotky přeposlat zastupitelům. 

Ing. Smutný  

- mohly by se zveřejnit na webových stránkách Střekova? 

Mgr. Železná  

- ples skončil v plusu, peníze, které byly určeny na realizaci plesu, by se mohly převést na jiné 

kulturní akce.  

Bc. Chmelová (vedoucí FO) 

- od paní Buřičové ví, že částka není konečná, 360.000,- Kč je částka celková a není rozdělena. Je 

stále v položce „kultura“, proto není třeba prostředky někam převádět.  

p. Malinkovič  

- k tomu by se měl vyjádřit Finanční výbor, ZMO bere na vědomí předběžné vyúčtování akce plesu.  

  

 

Návrh usnesení v upraveném znění:  
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A/ Bere na vědomí  

předběžné vyúčtování akce 24. Střekovský ples konaný dne 26. 3. 2016. 

 

B/ Pověřuje 

p. Viktora Malinkoviče, místostarostu MO Střekov 

k podpisu licenční smlouvy VP_2016_72336 o veřejném provozování s OSA – Ochranný svaz 

autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. 

         T: 27. 4. 2016 

         Z: místostarosta  

          

Ing. Nechybová opustila jednání v 17.45 hodin.  

 

Hlasováno o návrhu usnesení v upraveném znění. 

 

Přítomno 11 členů ZMO Střekov. 

     pro  (11)  

     proti   (0)  

     zdržel se   (0)  

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

  

K bodu programu 2.2 

Jmenování vedoucího odboru péče o vzhled obce, investic a silničního hospodářství ÚMO 

Střekov a vedoucího odboru správy obecního majetku.  

Předkládá: p. Viktor Malinkovič, místostarosta a uvedl materiál.   

 

Diskuse: 

 

Mgr. Železný  

- chybí obsáhlost materiálu a protokol výběrové komise: Za stávající situace by byla možnost vybírat 

z většího a širšího výběru kandidátů. Možná by se přihlásil někdo kvalitnější, než tito kandidáti, kteří 

byli navrženi. Čím kvalitnější lidé budou funkce zastávat, tím dříve se vrátí úřad k normálu. Je 

otázkou, zda by se nemělo pár týdnů počkat a vyhlásit nové výběrové řízení.  

 

Ing. Nechybová se vrátila na jednání v 17,55 hodin.  

 

p. Malinkovič  

- vznesl dotaz, zda je v tuto chvíli předložený materiál hlasovatelný? 

Mgr. Železný  

- domnívá se, že v tomto rozsahu je nehlasovatelný. 

Ing. Smutný  

- jako zastupitel by rád věděl, kdo byl členem výběrové komise, doklady o praxi uchazečů, apod. 

Nerad by rozhodoval o někom, o kom už někdo rozhodl. O tom by měl rozhodovat tajemník. Vznesl 

dotaz na místostarostu, zda chce v této věci rozhodnout sám. 

Mgr. Železný  

- navrhuje stáhnout z programu i materiál 2.23., je to tentýž problém.  

p. Malinkovič  

- stáhl oba materiály z programu jednání a konstatoval, že budou vyhlášena nová výběrová řízení.  

 

 

p. S. (z řad občanů)  
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- má se stažením materiálu problém. Všichni apelovali na to, aby byl úřad stabilizován. Proč ZMO  

nejmenuje nové vedoucí odborů. Kdo bude rozhodovat a na koho se občané budou obracet, když na 

úřadě vedoucí odborů nebudou.  

p. Malinkovič 

- konstatoval, že už materiál stáhnul, může se o tom diskutovat v bodě různé. Oba vybraní uchazeči 

na místa vedoucích již odešli, neměl ani možnost jim dát slovo, aby se k tomu vyjádřili, proto 

materiál stáhl.  

Ing. Smutný  

- jmenování vedoucích má v kompetenci tajemník. 

Mgr. Železný 

- dle zákona o obcích navrhuje tajemník a schvaluje rada, pokud není rada, rozhoduje zastupitelstvo. 

 
Materiál byl stažen z programu jednání.  

 

K bodu programu 2.3. 

Převod pozemků do svěřeného majetku MO Střekov. 

Předkládá: Bc. Dana Mašková, pověřená vedením odboru SOM a uvedla materiál  

 

Bez diskuse. 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  

 

A/ Schvaluje 

převod nemovitostí do svěřeného majetku MO Střekov  
 

Hlasováno o návrhu usnesení v předloženém znění. 

 

Přítomno 12 členů ZMO Střekov: 

     pro  (12)  

     proti   (0)  

     zdržel se   (0)  

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

K bodu programu 2.4. 

Pacht nemovitosti v majetku měst Ústí nad Labem – části pozemku p. č. 3297/1 v k.ú. Střekov 

Předkládá: Bc. Dana Mašková, pověřená vedením odboru SOM a uvedla materiál  

 

Diskuse: 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  
 

A/ Schvaluje 

1. Pacht části pozemku p. č. 3297/1, o výměře 38 m2, v k. ú. Střekov, na dobu neurčitou, s účinností 

od 1. 5. 2016, 

 

Účel pachtu:  zahrada 

Celkové roční pachtovné: 380,--Kč  

 

 

 

Pachtýř: 
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paní, J. V., dat. nar.: xxx, trvale hlášena na adrese xxxxx, 400 03 Ústí nad Labem. 

 

2. Částku ve výši 443,--Kč, jako bezdůvodné obohacení, které vzniklo p. J. V. bezesmluvním 

užíváním části pozemku p. č. 3297/1, o výměře 38 m2, v k. ú. Střekov,  

za období od 01. 01. 2015 do 29. 2. 2016. 

 

B/ Ukládá 

Vedoucí OSOM 

zabezpečit uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku p. č. 3297/1, v k. ú. Střekov,  

na dobu neurčitou s účinností od 01. 05. 2016, účel pachtu: zahrada, s pachtýřem uvedeným  

ve schvalovací části tohoto usnesení, včetně povinnosti uhradit bezdůvodné obohacení před 

podpisem pachtovní smlouvy. 

T: 31. 05. 2016 

Z: Vedoucí OSOM 

 

Hlasováno o návrhu usnesení v předloženém znění. 

 

Přítomno 12 členů ZMO Střekov: 

     pro  (12)  

     proti   (0)  

     zdržel se   (0)  

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

K bodu programu 2.5. 

Pach nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem – pozemku p. č. 1799, v k.ú. Střekov. 

Předkládá: Bc. Dana Mašková, pověřená vedením odboru SOM a uvedla materiál  

 

Diskuse: 

 

Ing. Smutný  

- vznesl dotaz, zda je v pořádku, že to bude uzavřeno zpětně. 

Bc. Mašková  

- akceptovala připomínku a navrhla, aby ZMO schválilo upravený návrh usnesení, v ukládací a ve 

schvalovací části bude datum 1. 6. 2016.  

Ing. Smutný  

- zeptal se, co znamená, že není evidován vůči MmUL. 

Bc. Mašková  

- uvedla, že nemá dluhy na některém z odborů MmUL, např. za svoz komunálního odpadu. 

p. D. (z řad občanů)  

- vznesl připomínku, že pan místostarosta nedává prostor k vyjádření občanům. 

p. Malinkovič  

- omluvil se, a zeptal se, zda se někdo z přítomných chce vyjádřit.  

 

 

Návrh usnesení v upraveném znění:  
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A/ Schvaluje  

pacht pozemku p. č. 1799 – zahrada, o výměře 100 m2, v k. ú. Střekov, na dobu neurčitou, 

s účinností od 1. 6. 2016. 

 

Účel pachtu:                                zahrada          

Celkové roční pachtovné:           1.000,--Kč 

 

Pachtýř:  

pan A. A., dat. nar.: xxx, trvale hlášen na adrese xxxxx, 400 03 Ústí nad Labem 

 

B/ Ukládá 

Vedoucí OSOM 

zabezpečit uzavření pachtovní smlouvy na pacht pozemku p. č. 1799, o výměře 100 m2, druh 

pozemku – zahrada, v k. ú. Střekov, na dobu neurčitou, s účinností od 1. 6. 2016, účel pachtu: 

zahrada, s pachtýřem uvedeným ve schvalovací části tohoto usnesení. 

 
T: 31. 05. 2016   

Z: Vedoucí OSOM 

 

Hlasováno o návrhu usnesení v upraveném znění. 

 

Přítomno 12 členů ZMO Střekov:    
pro  (12)      

 proti   (0)  

zdržel se   (0)   

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

K bodu programu 2.6. 

Pronájem nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem - části pozemku p.č. 3241/102 (9m2)  

v k. ú. Střekov  

Předkládá: Bc. Dana Mašková, pověřená vedením odboru SOM a uvedla materiál  

 

Diskuse: 

 

Ing. Smutný  

- zeptal se, jaká byla cena před 30. 1. 2015. 

Bc. Mašková  

- cca 9,- Kč. 

Ing. Smutný  

- byl tam v mezidobí stánek? 

Bc. Mašková  

- byl, ale nebyl provozován. 

Ing. Smutný  

- vznesl dotaz, kdo je majitelem stánku. 

Bc. Mašková  

- paní M., posléze budou řešeny vztahy mezi paní M. a novým nájemcem. 

 

 

Ing. Smutný  

- poukázal na datum v návrhu usnesení, dle navrženého materiálu je zpětně.    

Bc. Mašková  
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- citovala upravené znění usnesení. V ukládací i ve schvalovací části navrhla datum 1. 6. 2016.  

Ing. Smutný  

- zeptal se, zda je stánek v současné době v provozu. 

Bc. Mašková  

- bylo jí řečeno, že ne, při místním šetření viděla stánek zaprášený a nefunkční. 

Mgr. Železný  

- paní, která provozuje stánek, požádala koncem roku 2015 o snížení nájemného. Bylo jí sděleno, že 

snížení nájemného se jen tak neschvaluje, a aby si požádala o nový záměr. Když požádala, došlo ke 

snížení nájemného. Provoz stánku je služba seniorům. Byla tam motivace stánek zachovat. RMO ve 

které byl členem, projednávala záměr pouze podaný paní M.. 

 

Návrh usnesení v upraveném znění:  
 

A/ Schvaluje   
pronájem části pozemku p. č. 3241/102 – ostatní plocha – zeleň, o výměře 9 m2, z celkové výměry 

545 m2, v k. ú. Střekov, na dobu neurčitou, s účinností od 1. 6. 2016:  

 

Účel pronájmu: umístění a provoz prodejního zařízení (trafika -  novinový stánek) 

Celkové roční nájemné: 9.855,--Kč (3,--Kč/1m2/den) 

 

Podmínky úhrady nájemného: nájemné se zavazuje nájemce splácet v pravidelných čtvrtletních 

splátkách, vždy nejpozději do dvacátého dne třetího měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí 

(tj. do 20. března, 20. června, do 20. září, 20. prosince), a to bezhotovostním převodem na 

bankovní účet pronajímatele číslo 3765420297/0100, variabilní symbol 5540016048, specifický 

symbol 2000016048.  

 

Nájemce: 

paní A. M., dat. nar.: xxx, bytem: xxxxx, 400 03 Ústí n. L., místo podnikání: Nová, 400 03 Ústí n. L., 

IČO: 01036637 

 

B/ Ukládá 

Vedoucí SOM 

zabezpečit uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 3241/102,  

o výměře 9 m2, z celkové výměry 545 m2, v k. ú. Střekov, na dobu neurčitou  

s účinností od 01. 06. 2016, účel nájmu: umístění a provoz prodejního zařízení (trafika – novinový 

stánek), dle schvalovací části usnesení. 
T: 31. 5. 2016   

Z: Vedoucí SOM 

 

Hlasováno o návrhu usnesení v upraveném znění. 

 

Přítomno 12 členů ZMO Střekov:    
pro  (10)      

 proti   (0)  

     zdržel se   (2) Ing. Nechybová, p. Kolman   

 

Návrh usnesení byl schválen. 

 

 

K bodu programu 2.7. 

Záměr prodeje nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem – pozemku p. č. 200/1  

a části pozemku p. č. 203 (cca 80 m2), v k. ú. Sebuzín 
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Předkládá: Bc. Dana Mašková, pověřená vedením odboru SOM a uvedla materiál  

 

Mgr. Železný opustil jednání v 18.14 hodin  

 

Diskuse: 

 

p. Malinkovič  

- u jednoho z těchto pozemků dobrovolně provádí údržbu pan C., což má dělat a hradit úřad. 

Ing. Němeček  

- materiál jsme probírali s paní Maškovou, jednali jsme především o pozemku p. č. 203, který tvoří 

součást polní cesty, která by měla být veřejná, věděl o dnešním ZMO pan C.? 

Bc. Mašková  

- věděl, ale nepřišel. 

Ing. Němeček  

- odbor dopravy a majetku dodal doporučující stanovisko, pokud byl s problémem pan C. seznámen, 

souhlasil by se schválením. 

Bc. Mašková  

- pan C. byl se vším seznámen. 

p. Malinkovič  

- uvedl, že je za připomínku rád, takové věci je třeba řádně projednat.  

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  
 

A/ Schvaluje 
záměr prodeje pozemku p. č. 200/1 – zahrada, o výměře 207 m2 a části pozemku 203 – ostatní 

plocha o výměře cca 80 m2, z celkové výměry 92 m2, oba v k. ú. Sebuzín. 

 

B/ Ukládá 

Vedoucí OSOM 

1. o usnesení Zastupitelstva MO Střekov informovat žadatele  

T: 30. 04. 2016 

Z: Vedoucí OSOM 

 

2. zabezpečit zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 200/1 – zahrada, o výměře  

207 m2 a části pozemku 203 – ostatní plocha o výměře cca 80 m2, z celkové výměry 92 m2, oba 

v k. ú. Sebuzín. 
 

T: 15. 05. 2016 

Z: Vedoucí OSOM 

 

Hlasováno o návrhu usnesení v předloženém znění alt. č. 1. 

 

Přítomno 11 členů ZMO Střekov:    
pro  (9)      

 proti  (0)  

     zdržel se  (2) Ing. Nechybová, p. Kolman   

 

Návrh usnesení byl schválen. 

 

Ing. Železný – vrátil se do jednání v 18.19 hodin  

 

K bodu programu 2.8. 
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Uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu prostor v  objektu na adrese Kubelíkova 1231/1, Ústí 

nad Labem, č. 2002/2016, na prostory č. 1.18 a 1.22 – nájemce RC Slunečník z.s. 

Předkládá: Bc. Dana Mašková, pověřená vedením odboru SOM a uvedla materiál  

 

Diskuse: 

 

p. Malinkovič  

- prostory budou sloužit dětem, souhlasí s nájmem. 

Ing. Smutný  

- upozorňuji na termíny. 

Bc. Mašková  

- požádala o pomoc úpravy ukládací a schvalovací části usnesení. Nevidí, od kdy má být platná 

smlouva, žadatelé navrhují termín od 18. 3. 2016. Domnívá se, že lze smlouvu uzavřít zpětně a 

požadovat nájemné rovněž zpětně. 

Ing. Smutný  

- upozornil na nepřesnosti v materiálu, pokud prostory využívají, měla by být data přesně 

specifikována.  

p. Malinkovič  

- s připomínkou souhlasil, není zájmem je poškodit. Dal prostor občanům, pokud nemá nikdo dotaz, 

dává hlasovat.  

 

p. Barančík – opustil jednání v 18.24 hodin 

 

Ing. Nechybová  

- v příloze č. 1/1 je razítko ÚMO Střekov dne 23. 3., smlouvu by neantidatovala. 

 

Návrh usnesení v upraveném znění:  

 

A/ Schvaluje  

Uzavření dodatku k Nájemní smlouvě o nájmu prostor v objektu na adrese Kubelíkova 1231/1 Ústí 

nad Labem č. 2002/2016 ze dne 01. 02. 2016 na základě usnesení č. 075/16. ZMO Střekov ze dne      

26. 4. 2016, na pronájem prostor označených č. 1.18 a 1.22 v objektu na adrese Kubelíkova 1231/1, 

Ústí nad Labem za těchto podmínek: 

1) Původní částka smluvního nájemného ve výši 7835,-Kč za měsíc bude navýšena o 1027,-

Kč, celková částka činí 8862,-Kč/měsíc, a to s účinností od 1. 5. 2016. 

 

B/ Ukládá 

Bc. Daně Maškové, pověřené vedoucí OSOM ÚMO Střekov 

1. Informovat o usnesení Zastupitelstva MO Střekov žadatele o nájem prostor, 

 

T: 30. 04. 2016 

Z: Bc. Dana Mašková 

 

2. Uzavřít dodatek k Nájemní smlouvě o nájmu prostor v objektu na adrese Kubelíkova 1231/1 Ústí 

nad Labem č. 2002/2016 ze dne 01. 02. 2016 na základě usnesení č. 075/16.  ZMO Střekov ze dne   

26. 4. 2016, na pronájem prostor označených č. 1.18 a 1.22 v objektu na adrese Kubelíkova 1231/1, 

Ústí nad Labem, a to s účinností od 1. 5. 2016.  

T: 30. 04. 2016 

Z: Bc. Dana Mašková 

Hlasováno o návrhu usnesení v upraveném znění. 

 

Přítomno 11 členů ZMO Střekov:    
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pro  (11)      

 proti    ()  

          zdržel se    ()   

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

K bodu programu 2.9. 

Převod částek z Nájmů na Služby (domovní fond MO Střekov) za měsíc březen 2016 

Předkládá: Bc. Dana Mašková, pověřená vedením odboru SOM a uvedla materiál 

 

Diskuse: 

 

Ing. Outlá  

- neví, zda je v příloze materiálu uveden podpis u příkazce operace. 

Bc. Mašková  

- u příkazce operace je uvedena paní Janoušková a její podpis (podpis Bc. Maškové).  

Ing. Outlá  

- příkazce operace je v souladu se zákonem č. 320/2001 o finanční kontrole. 

Bc. Mašková  

- v této věci není kompetentní odpovědět. 

Bc. Chmelová (vedoucí FO) 

- je to dle zákona č. 320/2001 a dle vnitřních směrnic. Pokud není vedoucí odboru, bude převod 

schválen ZMO.  

Ing. Outlá  

- pokud je tam uveden příkazce operace, měl by tam být uveden. 

Bc. Mašková  

- bylo jí řečeno, že nemůže být příkazcem operace, neboť není vedoucí, pouze je pověřená vedením 

odboru SOM. S paní Janouškovou pouze materiál připravily. 

Ing. Outlá  

- pokud je tam podepsaná paní Janoušková, je materiál de facto schválen příkazcem operace.  

Bc. Mašková  

– domnívaly se, že jsou příkazcem, ale posléze se dozvěděly, že nejsou, proto je materiál předložen 

do ZMO. 

Bc. Chmelová (vedoucí FO) 

– příkazcem operace je vedoucí SOM a ten není jmenován, proto je materiál předkládán, ona je 

správcem rozpočtu. Vše konzultovala s JUDr. Procházkovou.  

p. Malinkovič  

– příkazcem operace by mohla být VFO. 

Bc. Chmelová (vedoucí FO) 

- to nelze z důvodu podjatosti.  

Ing. Outlá  

– příkazce operace musí být v souladu se zákonem o finanční kontrole.  

Bc. Chmelová (vedoucí FO) 

– všechny následné materiály – proplacení faktur, jsou ve stejném duchu, navrhla materiály stáhnout. 

Ing. Neměček  

– už navrhoval tyto body stáhnout z programu. 

p. Malinkovič  

– faktury musí být proplaceny. 

 

Ing. Outlá  
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– nechala si předložit směrnici o řídící kontrole, bez funkce nelze realizovat výdaj z veřejných 

prostředků. Oprávněnou osobou je starosta, místostarosta, tajemník a vedoucí odborů. Místostarosta 

je dle směrnice příkazcem. Bývá to zvykem v organizacích, kde se utrácejí veřejné prostředky.  

Bc. Chmelová  

– vnitřní směrnice bychom se měli držet.   

Ing. Outlá  

– směrnice je v souladu se zákonem o finanční kontrole. 

Ing. Železný  

– dle další interní směrnice, která je v souladu se zákonem, je oprávněnou osobou, mimo jiné,  

i místostarosta. O jaký dokument, který znemožňuje místostarostu v této činnosti, se jedná.  

Ing. Outlá  

– zmiňuje to směrnice o oběhu účetních dokladů.  

Zákon o finanční kontrole je nad Zákonem o účetnictví. A zákon o finanční kontrole je v souladu 

s touto směrnicí. 

MUDr. Vaňková  

– měli bychom požádat o stanovisko právníka 

p. Tomková (starostka MO Neštěmice)  

– kompetentní je buď vedoucí odboru nebo starosta, pokud nejsou, přejímá zodpovědnost 

místostarosta. 

 

p. Barančík se vrátil na jednání v 18.44 hodin.  

 

Pan místostarosta vyhlásil přestávku od 18.45 do 18.55 hodin.  

 

Bc. Mašková  

- jako překladatelka materiálů stáhla z programu jednání body 2.9. až 2.16., 2.18. až 2.19., 2.24. až 

2.26. a 2.28 až 2.30. 

p. Löbel  

– jako předkladatel materiálu stáhl z programu jednání bod 2.17. 

p. Malinkovič  

– dal prostor k dotazům přítomným občanům.  

p. Eva L. (z řad občanů) 

– uvedla, že bydlí vedle bývalých lázní Dr. Vrbenského, že ji velmi mrzí, do jakého stavu se objekt 

dostal a že ho v současné době navštěvují pouze ti obyvatelé, kteří nerespektují zákony. V novinách 

se dočetla, že by se problémy s objektem konečně měly řešit. Doufá, že současné ZMO bude lépe 

spolupracovat s MmUL, a že při řešení problému s tímto objektem bude pamatováno i na obyvatele 

Střekova, kteří zákony respektují. Řada Zastupitelů je mladých, mají děti a chtějí určitě, aby se jim i 

jejich dětem žilo lépe než současným sousedům bývalých lázní. Objekt byl hodnotnou budovou. To, 

že se teď mají zbourat, je jen neschopnost předchozích politiků. Žádá, aby byla věc ještě zvážena. Na 

místě by mohla být zřízena služebna MP. Mrzí ji, že hezké chvíle, které na Střekově prožili, 

skončily. Už jednou byla v této věci sepsána a podána petice občanů, a to v roce 2011. 

Mgr. Železný  

– poděkoval za příspěvek a konstatoval, že bydlí v ul. Purkyňova. O petici ví, on sám organizoval 

petici v r. 2012 a stav nečinnosti je dostal až na místa ZMO. V současné době je dohoda s vlastníkem 

objektu, který by lázně prodal městu a za přijatelnou cenu. Neví se, co s objektem bude dál, bez 

dotací nebude město schopné objekt opravit, ale zabezpečit a s MP uhájit natolik, aby nebyl dále 

devastován. Je zapotřebí, aby byla politická shoda na MmUL, a aby byla využita dohoda, která byla 

vyjednána s vlastníkem objektu.   

p. L. (z řad občanů) 

– dále uvedla, že ul. Žukovova, Truhlářova a Jeseninova jsou odříznuté od MHD. 

 

Mgr. Železný  
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– existuje obslužnost MHD této lokality, a bude se apelovat na DP. 

 

Bod programu 2.9. byl předkladatelkou Bc. Maškovou stažen z programu jednání.  

 

K bodu programu 2.10 

Nákup zařízení do objektu Truhlářova 1592/32 – okenní žaluzie do prostor pronajatých PČR 

 

Stažen z programu jednání.  

 

K bodu programu 2.11 

Objednávka na vypracování znaleckého posudku – budova; objekt občanské vybavenosti, na 

pozemku p. č. 1818, k. ú. Brná   

Stažen z programu jednání.  

 

K bodu programu 2.12 

Objednávka na vypracování znaleckého posudku – pozemek p. č. 460, k. ú. Církvice   

Stažen z programu jednání.  

 

K bodu programu 2.13 

Proplacení měsíčních záloh za služby a média v objektech svěřených do správy ÚMO Střekov 

na duben 2016 

 

Stažen z programu jednání.  

 

K bodu programu 2.14 

Proplacení měsíčně zasílaných příspěvků na fond oprav Společenství vlastníků jednotek 

Třebízského 1114, 1115, za prostory určené k podnikání v bytovém domě Třebízského 1114/7 a 

1115/5, ÚL, svěřené do správy MÚ Střekov, na duben 2016 

 

Stažen z programu jednání.  

 

K bodu programu 2.15 

Proplacení finanční odměny za střežení nebytového objektu Kubelíkova 1231/1, ÚL za 3/2016  - 

SEVEROČESKÁ BEZPEČNOSTNÍ AGENTURA spol. s r.o., ÚL  

 

Stažen z programu jednání.  

 

K bodu programu 2.16 

Úhrada zálohových faktur na odběr el. energie a platba el. energie za byt. č. 7., ulice Varšavská 

764/44, ÚL, pro objekty ve správě MO Střekov  

 

Stažen z programu jednání.  

 

K bodu programu 2.17 

Úhrada daňových dokladů za odbor PISH (údržba zeleně a služby) a odbor SOM (opravy)P 

 

Stažen z programu jednání.  

 

 

K bodu programu 2.18 
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Objednávka na opravu hromosvodové soustavy na objektu Kubelíkova 1, Ústí nad Labem 

Stažen z programu jednání.  

 

K bodu programu 2.19 

Objednávka preventivní požárně bezpečnostní prohlídky v objektu Kubelíkova 1, Ústí nad 

Labem  

 

Stažen z programu jednání.  

 

K bodu programu 2.20 

Návrh řešení škody na majetku Statutárního města Ústí nad Labem - Městského obvodu Ústí 

nad Labem – Střekov, spočívající ve fyzickém nenalezení majetku Statutárního města Ústí nad 

Labem, MO Ústí nad Labem – Střekov, v celkové hodnotě 681.535,50 Kč, který měl svěřen do 

správy tehdejší odbor PISH, na základě zjištění z provedené fyzické inventarizace majetku 

Dílčí inventarizační komisí C/ za rok 2015 

Předkládá: Bc. Mašková pověřená vedením odboru SOM a uvedla materiál. 

 

Diskuse: 

 

Ing. Outlá  

– je to stav, který vychází z inventarizace, dotázala se, proč není ZMO předložena i celková zpráva o 

inventarizaci.  V materiálu není uveden návrh řešení škody, nelze z něj vyčíst, zda byly nebo nebyly 

dohledány účetní doklady. Je tam rozdíl, ale není uvedeno konkrétně v jaké výši. 

Bc. Mašková  

– dala k dispozici veškeré materiály, které k dispozici měla. Nepředložila A) B), neboť se domnívala, 

že je irelevantní.  

p. Malinkovič  

– částky jsou pořizovací ceny, po té proběhly odpisy, apod. 

Bc. Mašková  

– protokol inventarizační komise se skládá ze společné části a z částí A) B) a C). Nenalezený 

majetek se týká pouze části C), proto chybí část A) a B) a je tam pouze část C). Měla k dispozici 

pouze sjetinu veškerého majetku. Všechny položky uvedené v nálezu DIK C) programu Navision 

našla, zda jsou ceny uvedené v této sjetině pořizovací nebo zůstatkové, nedokáže posoudit, 

k zobrazení detailu hodnot, nemá oprávnění.  

Ing. Outlá  

– pro ni je materiál nepřezkoumatelný a měl by být stažen, rovněž by měl být projednán ve 

finančním výboru. 

Bc. Mašková  

– uvedla, že postupovala na základě přímého příkazu Ing. Štráchala materiál vytvořit. 

p. Malinkovič  

– součástí materiálu by položka a) a b) měla být, rovněž částky by se měly konkretizovat. Zda jsou to 

částky pořizovací nebo konečné. Prvotní doklady nejsou k dispozici, archivovaly se 10 let, po 30 

letech na úřadě nejsou. 

Ing. Němeček  

– vznesl dotaz, jak se nemůžou najít pozemky. 

Bc. Mašková  

– uvedla, že pokud má pan Ing. Němeček na mysli Sebuzín, nejedná se o pozemky jako takové, ale             

o povrch komunikace, tedy o asfalt, atd. 

Ing. Outlá  

– zeptala se, jakým způsobem se tedy inventarizace celé roky prováděly.  

p. Malinkovič  
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- je ve funkci místostarosty jen pár týdnů a neměl šanci se probírat všemi materiály, které jsou 

k dispozici, ale samozřejmě to zjišťovat bude. Na nejbližším zasedání se k tomu mohou vrátit.   

p. D. (z řad občanů)  

– bývalí radní tu nějakou dobu vládli, teď přišli na to, že probíhala nějaká inventura. 

Ing. Outlá  

– věděli, že není všechno v pořádku, měla připomínky a iniciovala jednání, což může doložit. 

p. Malinkovič  

– některé věci se musí doplnit, a až budou do materiálu zapracovány připomínky, může se projednat 

na příštím jednání. 

Ing. Němeček  

– k dotazu pana D. uvedl, že není ekonom, je architekt, v tomto směru spoléhal na Ing. Outlou. Je 

možné dohledat, že byl vyvolán externí audit, který odhalil nesrovnalosti. Inicioval, aby inventury 

celkového majetku byly překládány. Ing. Štráchal si s odborem SOM, který spadal do jeho 

kompetence, vyměňoval informace, byly tam odhaleny nedostatky.  

p. Malinkovič 

 – materiál v předloženém znění není možný odhlasovat. 

p. S. (z řad občanů) 

- od toho tam byla i Rada MO, co dělala? 

Bc. Mašková  

– jako předkladatelka, stáhla tento materiál z programu jednání a dodala, že tato zjištění, týkající se 

pohledávek, vyplynula za poslední volební období, za starostování Ing. Štráchala, kdy dochází 

k nápravě těchto věcí. 

 

K bodu programu 2.21 

Návrh na řešení promlčených pohledávek ve stavu ke dni 31. 12. 2015 za dlužníky, 

spočívajících v uložených a neuhrazených pokutách a nákladech řízení, uložených na správním 

odboru oddělení přestupků  

Předkládá: Marta Jaklová, vedoucí SO a uvedla materiál.   

 

Diskuse: 

 

p. Jaklová  

– nebyla šance materiál projednat ve finančním výboru, byl předložen do dnešního jednání ZMO na 

stůl. Pokud bude ZMO souhlasit, materiál by stáhla. 

Ing. Outlá  

– je to oblast, která má být inventarizována, nechápe, proč dostala paní Jaklová až dne 13. 4. 2016 

pokyn starosty na provedení inventarizace pohledávek.  

p. Jaklová  

– to by musel zodpovědět Ing. Štráchal. Podklad jako takový je zpracován k uvedenému datu, ale 

materiál jako takový by měl být předjednán a konzultován, k čemuž neměla příležitost. Stáhla bod 

z programu jednání.  

p. D. (z řad občanů)  

– vznesl dotaz, zda pohledávky vyplynuly z přenesené působnosti nebo ze samosprávy. 

p. Jaklová  

– pohledávky vzniklé ze správního řízení nebo přestupkového řízení vznikly při výkonu státní 

správy. 

 

 

 

 

 

K bodu programu 2.22 
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Kulturní aktivity v MO Střekov v roce 2016 

Předkládá: Marta Jaklová, vedoucí SO a uvedla materiál  

 

Diskuse: 

 

p. Jaklová 

- pan Barančík předložil rozpočet akce Mezi dvorci a pan Dunaj upřesnil částku na akci Pálení 

čarodějnic. Netroufla si navrhnout částky na jednotlivé akce. Doporučuje, aby ZMO schválilo 

alespoň akce pořádané do června. 

p. D. (z řad občanů)  

- akce I. pololetí se nestihly projednat. Aby se mohlo rozhodnout, které akce se podpoří, a to po 

dohodě s dalšími členy Kulturní komise. Žádá, aby zastupitelstvo schválilo akce pod č. 1, 2, 3 a 9. 

p. Malinkovič 

 – žádali občany Střekova, aby si ze svých řad zvolili členy Kulturní komise. Neformálně byl jako 

předseda komise zvolen pan Dunaj a dále paní Železná. Aby komise mohla začít pracovat, měla by si 

schválit vlastní jednací řád.  

p. Jaklová  

– pod bodem 2.32 je návrh jednacího řádu a statut ke schválení. 

Mgr. Železný  

– dnes by se zastupitelstvo mělo vyjádřit u těch akcí, kde jsou termíny do června 2016. 

Ing. Němeček  

– vznesl dotaz na paní Chmelovou, zda budou akce financovány z dotací MmUL a jaké jsou 

podmínky pro dotace. Dověděl se, že se vztahují pouze na akce pořádané obvodem. Bude úřad 

spolupořadatel? 

Bc. Chmelová  

- podmínky dotace jsou shodné jako loni. ÚMO Střekov musí být pořadatelem, ve všech účetních 

dokladech bude úřad uveden.  

p. Malinkovič  

– konstatoval, že spolupořadatelem musí být vždy ÚMO. 

Ing. Dunaj  

– v materiálu nejsou u jednotlivých akcí uvedené částky. Celkem 6 akcí má být v Sebuzíně. Nejsou 

žádná pravidla, jak finanční prostředky rozdělit.  

Mgr. Železná  

– všechny podmínky stanoví Kulturní komise, jak nejrychleji to bude možné. Budou se snažit peníze 

rozdělit rovnoměrně. ZMO by se mělo vyjádřit k nejbližším akcím a až posléze by se měly rozdělit 

částky. 

Ing. Němeček  

- rád by podpořil nejbližší akce, ale má problém s vyčíslením příspěvku. U některých je žádost o 

konkrétní částku, je tam uveden i rozpočet, ale neví přesně, jak finanční příspěvky rozdělit. 

Ing. Dunaj  

– doporučil přeskočit to, co bylo řečeno, schválit Kulturní komisi, aby stanovila předpisy, jakým 

organizacím a v jaké výši se mohou příspěvky poskytnout. Až na doporučení komise by měly být 

požadavky schváleny. Pokud jedna organizace chystá několik akcí, prostředky vyčerpá sama. Musí si 

stanovit, zda budou příspěvky rozdělovat např. čtvrtletně nebo podle počtu organizací.   

Ing. Němeček  

– uvedl, že přesně nevědí, s jakými akcemi mohou počítat. 

p. Barančík  

– pro tento materiál hlasovat nebude, přiklonil by se k tomu, aby byla schválena komise. Byl by rád, 

aby se schválily 2 – 3 akce s nejbližším termínem.  

 

 

Mgr. Železný  
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– debata, kterou pan Dunaj nastínil, je k věci, ale komise rady by to nejdříve měla projednat. Věcně 

by projednal blížící se akce. 

p. Malinkovič 

- nedokážou však určit výši příspěvku. 

Ing. Nechybová  

– vyjádřila lítost nad úředníky, kteří zpracovávali materiály narychlo, a uvedla, že by schválila 

alespoň nejnutnější.  

Ing. Dunaj  

– Kulturní komise by měla projednat předložené žádosti a projednat jejich schválení v ZMO.  

Dnes by finance neřešil.  

MUDr. Vaňková  

– navrhla, aby se projednaly jen akce Pálení čarodějnice a Mezi dvorci. 

p. Malinkovič  

– s tím souhlasil, navrhl schválit Kulturní komisi, aby mohla pracovat. 

Mgr. Železná  

– v loňském roce na akci Pálení čarodějnic nikdo o dotace nežádal, ale na podzim byla poskytnuta 

částka ve výši 5.000,- Kč.  

p. Malinkovič 

 – s touto částkou by souhlasil.  

p. Kolman  

– na akci do Svádova by nedával nic, protože v současné době je vše připraveno a finančně pokryto.  

p. S. (z řad občanů)  

 - žádal o informaci, kolik akcí je nahlášeno, v jakém finančním rozsahu a o kolik peněz žádají. 

p. S. (z řad občanů)  

– rok se hovoří o Kulturní komisi a o zlepšení kultury, ale chybějí zásady, jak finance čerpat a peníze 

přerozdělit. ZMO se k tomu vrací na každém jednání. Vadí mu, stálé připomínky zastupitelů, ale 

nikdo z nich nenavrhl, jak věc řešit. Někdo navrhne částku ve výši 10.000,- Kč a někdo prostě řekne, 

že 5.000,- Kč stačí, je to nespravedlivé. 

p. D. (z řad občanů) 

 – ke svému rozpočtu uvedl, že vycházel z tabulky kulturních akcí loňského roku, požadavek na 

pálení nebyl předložen.  

p. Malinkovič  

– požádal, aby byla navržena konkrétní částka nebo aby byl materiál stažen. 

Mgr. Železná  

– reagovala na podnět pana S. a uvedl, že na několika jednáních ZMO bylo řečeno, že Kulturní 

komise je, ale kdyby pan Dunaj sám nedošel na úřad s tím, aby byl jmenován předseda a 

místopředseda, tak by se stále nic nedělo. Vinu je třeba hledat jinde, ne ji dávat zastupitelům.  

p. S. (z řad občanů) 

– uvedl, že jen řekl, že se věc projednává celý rok. 

Ing. Smutný  

– je pokladník sportovního klubu a tento klub každoročně žádá o příspěvek na akci Telnická 15. 

Akce je pořádána v lednu a požadavek na příspěvky v únoru a v březnu. Dotace lze vyplatit zpětně. 

Dnes by se mohli schválit blížící se akce a příspěvky vyplatit rovněž zpětně. 

p. Barančík  

– předložil rozpočet na akci Mezi dvorci, pokud příspěvek nedostane, budu apelovat na to, aby se 

akce nekonala.  

 

Ing. Dunaj opustil jednání v 19.54 hodin.  

 

 

 

Ing. Nechybová  
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- Kulturní komise je poradním orgánem rady, je na ZMO, zda podpoří žadatele nebo ne. Komise 

může navrhnout jakoukoliv částku.   

 

Ing. Dunaj se vrátil na jednání v 19.55 hodin. 

 

p. Barančík  

– na akci Mezi dvorci obdrželi v loňském roce 25.000, Kč. Letos žádají 35.000,- Kč.  

p. S. (z řad občanů)  

– když se hlasovalo o rozpočtu, byl tam souhrn několika akcí, a kde byla částka na Pálení čarodějnic 

ve výši 10.000,- Kč. Proč teď ZMO navrhuje jen 5.000,- Kč.  

MUDr. Vaňková  

– když pan Kolman nepožaduje žádnou částku, mohlo by se na akci Pálení čarodějnic schválit 

10.000,- Kč.  

p. Malinkovič   

– u akce Mezi dvroci máme srovnání s loňským rokem, navrhuje na Pálení čarodějnic částku  

5.000,- Kč. Kdo má protinávrh. 

Ing. Dunaj   

- navrhuje na akci Pálení čarodějnic na Střekově i ve Svádově 10.000,- Kč a na akci Mezi dvorci 

15.000,- Kč.  

Ing. Smutný  

– dotázal se, jaký materiál bude na akce nakoupen.  

p. D. (z řad občanů)  

– chtějí nakoupit atrakce, které budou využívány i při jiných akcích. 

Ing. Nechybová  

– vznesla protinávrh. Na Pálení čarodějnic na Střekově by dala 7.000,-  Kč, na akci Mezi dvorci 

30.000,- Kč, na dětský den v Sebuzíně 10.000,- Kč. Další akce by dnes vypustila.  

p. Malinkovič 

 – navrhl věnovat 3.000,- Kč na Pálení čarodějnic ve Svádově.   

Ing. Němeček  

– návrhová komise by měla navrhnout znění usnesení.  

Ing. Smutný  

– jako člen návrhové komise rekapituluje protinávrh paní Nechybové. Navrhl částku 7.000,- Kč na 

Střekovské čarodějnice, 30.000,- Kč na akci Mezi dvorci a 10.000,- Kč a na akci Dětský den 

v Sebuzíně.  

p. Malinkovič  

- vznesl protinávrh na akci Mezi dvorci 25.000,- Kč, na Střekovské čarodějnice 5.000,- Kč, na Pálení 

čarodějnic ve Svádově 3.000,- Kč a na Dětský den v Sebuzíně 10.000,-Kč.  

 

Pan Malinkovič vyhlásil přestávku od 20.10 do 20.20 hodin  

 

p. Malinkovič  

– požádal Ing. Smutného, aby zopakoval, o kterých akcí se bude hlasovat. 

Ing. Smutný  

– odpověděl, že o akci Mezi dvorci a Střekovských čarodějnicích.  

p. Malinkovič  

- konstatoval, že o ostatních kulturních akcí bude jednat Kulturní komise, která posléze předloží svůj 

návrh. Upřesnil svůj protinávrh, že se bude hlasovat o příspěvku 30.000,- Kč na akci Mezi dvorci      

a o příspěvku 7.000,- Kč na Střekovské čarodějnice.  

Ing. Dunaj  

– vznesl protinávrh a požaduje hlasovat o příspěvku 35.000,- Kč na akci Mezi dvorci a o příspěvku 

10.000,- Kč na Střekovské čarodějnice. 
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Hlasováno o protinávrhu usnesení Ing. Dunaje  

 

Přítomno 12 členů ZMO Střekov:    
pro  (2)      

proti  (0)  

     zdržel se  (10)  Ing. Nechybová, Ing. Outlá, Mgr. Železná 

                Mgr. Železný, Ing. Smutný, p. Kolman,  

                MUDr. Vaňková, p. Malinkovič,  

         Ing. Němeček, Ing. Bandas     

 

Návrh usnesení nebyl schválen. 

 

Hlasováno o protinávrhu usnesení pana Malinkoviče 

 

7.000,-  Kč na Střekovské čarodějnice 

30.000,- Kč na akci Mezi dvorci  

 

Přítomno 12 členů ZMO Střekov:    
pro  (10)      

 proti  (0)  

     zdržel se  (2) Ing. Dunaj, p. Barančík  

 

Návrh usnesení byl schválen. 

 

Návrh usnesení v upraveném znění:  
 

A/ Schvaluje  
Kulturní aktivity pro rok 2016 

1. Střekovské čarodějnice s termínem konání 30. 4. 2016, včetně finančního příspěvku ve výši 

7.000,- Kč. 

2. Mezi dvorci 2016 s termínem konání 28. 5. 2016, včetně finančního příspěvku ve výši 

30.000,- Kč. 

s tím, že daňové doklady k vyúčtování budou předloženy každým ze žadatelů o finanční 

příspěvek nejpozději do 30 dnů ode dne konání každé akce.  

B/  Ukládá 

Martě Jaklové, vedoucí správního odboru 

Informovat žadatele Mgr. Stanislava Dunaje a p. Petra Barančíka o schváleném usnesení 

 

          Z.: Marta Jaklová 

          T.: 29. 4. 2016 

K bodu programu 2.23 

Žádost o souhlas s pronájmem podporovaného bytu – Církvice 22 
/Žadatelka – Ing. J. T./ 

Předkládá: Marta Jaklová, vedoucí SO a uvedla materiál.   

 

Bez diskuse. 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  
 

A/ Souhlasí 
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1. S uzavřením nájemní smlouvy k podporovanému bytu v objektu Církvice 22 na p.p.č. 21, 

v k.ú. Církvice provozovaného žadatelkou Ing. J. T., trvale bytem xxxxx, 403 02 Ústí nad 

Labem s osobou, která nepatří do cílové skupiny 70 let a více, M. V., nar. xxx, a to na dobu 

jednoho roku 

 

B/  Ukládá 

Martě Jaklové, vedoucí správního odboru 

Informovat žadatelku Ing. J. T., bytem xxxxx, 403 02 Ústí nad Labem  

o usnesení       

T.: 29. 4. 2016 

       Z.: Marta Jaklová 

 

 

Hlasováno o návrhu usnesení v předloženém znění. 

 

Přítomno 12 členů ZMO Střekov:    
pro  (12)      

 proti   (0)  

     zdržel se   (0)  

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

 

 

K bodu programu 2.24 

Platba nedoplatků zálohových faktur na odběr el. energie v objektech Žukovova 546/15, 

Varšavská 764/44 a Zeyerova 763/7, ÚL, pro objekty ve správě MÚ Střekov  

 

Stažen z programu jednání.  

 

 

 

K bodu programu 2.25 

Povolení úhrady přeplatku na účet MÚ Střekov za elektro v objektu Kamenná 1431/3, ÚL,   

za 3/2016  - přeplatek hradí Centropol energy, a.s., ÚL 

Stažen z programu jednání.  

 

 

K bodu programu 2.26 

Povolení úhrady přeplatku na účet MÚ Střekov za elektro v objektu Žukovova 546/15, Ústí 

nad Labem, EAN 2780 a 2766, za 11. 09. 2015 - 31. 03. 2016  - přeplatek hradí Centropol 

energy, a.s., ÚL 

Stažen z programu jednání.  
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K bodu programu 2.27 

Uzavření smlouvy o bezúplatném dočasném užití pozemků p. č. 3/1, 3/3, 11 a 19, vše v k.ú. 

Olešnice pro účely udržovacích prací (opravy) vodního toku Olešnický potok - zajištění 

stability koryta vodního toku Olešnického potoka, IMA 750961 

Předkládá: Dana Mašková, pověření vedením odboru SOM a uvedla materiál   

Bez diskuse. 

A/ Schvaluje  

uzavření smlouvy o bezúplatném dočasném užití pozemků p. č. 3/1, 3/3, 11 a 19, vše v k.ú. Olešnice 

pro účely udržovacích prací (opravy) vodního toku Olešnický potok - zajištění stability koryta 

vodního toku Olešnického potoka, se subjektem Lesy České republiky, a.s. a to do 31.12.2017 

 

B/ Ukládá 

Vedoucí OSOM 

zajištění uzavření  smlouvy o bezúplatném dočasném užití pozemků p. č. 3/1, 3/3, 11 a 19, vše v k.ú. 

Olešnice pro účely udržovacích prací (opravy) vodního toku Olešnický potok-zajištění stability 

koryta vodního toku Olešnického potoka, se subjektem Lesy České republiky, a.s. a to do 31.12.2017  

 

T: 31. 05. 2015 

Z: Vedoucí OSOM 
 

 

Hlasováno o návrhu usnesení předloženém znění. 

 

Přítomno členů 12 ZMO Střekov:    
pro  (12)      

 proti   (0)  

     zdržel se   (0)  

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

K bodu programu 2.28 

Proplacení faktury za výměnu plynových hadic ke sporákům v objektu Zeyerova 763/7                                        

a Varšavská 764/44, v počtu 2ks. 

Stažen z programu jednání.  

 

 

K bodu programu 2.29 

Proplacení faktury za výměnu plynových hadic ke sporákům v objektu Zeyerova 763/7               

a Varšavská 764/44, v počtu 14 ks. 

 

Stažen z programu jednání.  

 

 

K bodu programu 2.30 

Proplacení faktury za provedení revize hromosvodové soupravy v objektu Zeyerova 763/7 a 

Varšavská 764/44, Ústí nad Labem. 

Stažen z programu jednání.  
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K bodu programu 2.31 

Zmocnění pro vedoucí odboru a tajemníka ÚMO Střekov  

Předkládá: Viktor Malinkovič, místostarosta a uvedl materiál. 

 

Diskuse: 

p. Malinkovič  

- dodal, že byl doporučen Ing. S., u výběrového řízení byl přítomen i někdejší tajemník MmUL, pan 

Nergl.  

Ing. Nechybová  

– jmenování vedoucího SOM a vedoucího OPIS bylo staženo z programu jednání. Protože v návrhu 

usnesení musí být jméno, materiál bych stáhla. 

Ing. Outlá  

– materiál je platný, dle organizačního řádu ÚMO Střekov z ledna 2015 náleží vedoucímu OSOM 

pravomoci, ale rozhodovat o finančních prostředcích až do výše 250.000,- Kč se jí zdá veliká 

zodpovědnost.  

p. Malinkovič  

– vznesl dotaz, zda se mohou pravomoci svěřit místostarostovi. 

Bc. Mašková  

– upřesnila, vedoucí OSOM není a není ani osoba pověřená. Ona svou činnost vykonává v souladu 

s pracovní náplní její pozice a pracovní smlouva jí končí dne 30. 4. 2016.  

p. Jaklová  

– vznesla dotaz, jaké kompetence jí mají být svěřeny, neví, co by to obnášelo, kdo by ji úkoloval.      

O takto vysoké částky by se bála sama rozhodnout. Domnívá se, že výše 50.000,- Kč je výše 

akceptovatelná. 

Malinkovič  

– je to navrženo v souladu s organizačním řádem. Nepředpokládá, že by vedoucí denně schvalovali 

výdaje ve výši 250.000,- Kč. Čekal, že se s paní Maškovou k tomuto vyjádří. Byl by rád, že by se 

domluvili a z úřadu neodcházeli. Uvedl, že paní Mašková má skončit k poslednímu dubnu a paní 

Jaklová je ve výpovědi. 

Mgr. Železný  

– připojil se k vyjádření pana místostarosty, aby byly odchody zváženy. 

Ing. Outlá  

– uvedla, že zmocnění je v souladu s organizačním řádem. 

p. Malinkovič  

– informoval přítomné, že když byl dnes z funkce odvolán Ing. Štráchal, zvažuje návrat na ÚMO Bc. 

Kurešová. Většina zaměstnanců měla výhrady a ty by nyní měly odpadnout. Doufá, že už další 

výpovědi nebude muset řešit.  

Bc. Mašková  

– upřesnila, že pracovní poměr zrušila z důvodu manažerských, nebylo to z důvodu osobních, je 

profesionál, ale i přesto poděkovala za vyjádření místostarosty a Ing. Železného.  

Ing. Železný  

– doporučil bod stáhnout z programu a předložit ho na příštím ZMO, neboť se možná tento bod 

vyřeší do příště sám. Možná bude do té doby dovolená RMO. 

p. Malinkovič  

– uvedl, že je rád, že tento návrh nebyl zcela zavržen, a materiál stáhl z programu jednání.   
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K bodu programu 2.32 

Kulturní komise Rady MO Střekov – schválení Statutu a Jednacího řádu; jmenování předsedy 

a místopředsedkyně  

Předkládá: Marta Jaklová, vedoucí SO a uvedla materiál. 

 

Bez diskuse. 

 

A/ Schvaluje 
2. Statut Kulturní komise Rady MO Střekov dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

3. Jednací řád Kulturní komise Rady MO Střekov dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

B/  Jmenuje 

1. Mgr. Stanislava Dunaje 

Předsedou Kulturní komise Rady MO Střekov 

2. Mgr. Evu Železnou 
Místopředsedkyní Kulturní komise Rady MO Střekov 

 

Hlasováno o návrhu usnesení v předloženém znění. 

 

Přítomno 12 členů ZMO Střekov:    
pro  (12)      

 proti   (0)  

     zdržel se   (0)  

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

K bodu programu 3.1 

Zpráva o činnosti Rady MO Střekov za období 24. 3. 2016 

Předkládá: Viktor Malinkovič, místostarosta a uvedla materiál. 

 

Diskuse: 

 

p. Tomková (starostka MO Neštěmice)  

- nechápe, proč je materiál překládán, pokud je RMO jmenována, schází se a usnesení rady jsou 

zveřejňována, je to zbytečný materiál. Každý zastupitel vidí, jak rada jedná.  

Ing. Němeček  

– souhlasil s vyjádřením paní Tomkové, dodal, že od prosince 2015 jsou zveřejňovány i zápisy rady, 

je to zbytečný materiál, ale historický. 

 

A/ Bere na vědomí 
zprávu o činnosti Rady MO Střekov za období 24. 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. 
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K bodu programu 3.2 

Plán kontrolní činnosti Finančního výboru  ZMO Střekov pro rok 2016 

Předkládá: Viktor Malinkovič, místostarosta a uvádí materiál. 

 

Bez diskuse: 

 

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. 

           + 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. Nechybová  

– požaduje do materiálu doplnit plán inventarizace a pohledávky.  

 

Ing. Outlá  

– vznesla protinávrh - plán činnosti Finančního výboru by se měl doplnit v tom rozsahu, jak byl 

v roce 2015, včetně veřejných zakázek a kontroly rozpočtových opatření.  
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Hlasováno o protinávrhu Ing. Outlé. 

 

Přítomno členů 12 ZMO Střekov:    
pro  (6)      

 proti  (0)  

zdržel se  (6) p. Malinkovič, MUDr. Vaňková, 

Ing. Nechybová, Ing. Dunaj, p. Kolman,  

Ing. Bandas   

 

Návrh usnesení nebyl schválen. 

 

Ing. Nechybová  

– jako předsedkyně výboru doporučuje do plánu práce kontrolní činnosti zařadit výsledky 

inventarizace r. 2015 a řešit promlčené pohledávky, pokud zastupitelé budou mít další požadavky, 

zadají úkol, který bude Kontrolní výbor respektovat a plnit.    

 

Hlasováno o protinávrhu Ing. Nechybové  

 

Přítomno členů 12 ZMO Střekov:    
pro  (5)      

 proti  (0)  

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

      Mgr. Železná, p. Brančík, Mgr.Železný,  

      Ing. Němeček, Ing. Bandas    

 

Návrh usnesení nebyl schválen. 

 

K materiálu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

K bodu programu 2.33 

Jmenování vedoucího odboru správy obecního majetku ÚMO Střekov  

 

Materiál stažen z programu jednání.  

 

 

4. Různé. 

Dotazy členů ZMO Střekov, dotazy občanů: 

 

p. S. (z řad občanů)  

– špatně se spouští web Střekova, nelze načíst. Upozornil, že na hřišti v ul. Na Hřebence jsou 

ulomená vrátka a je tam poničený dětský prvek. Uvedl, že když se hlasovalo pro jmenování starosty 

a místostarosty před dvěma lety, probíhalo veřejné hlasování, nechápe, proč dnes probíhala tajná 

volba. Chybí zde otevřenost.  

Bc. Mašková  

– se dotázala, zda se web spouští špatně z různých zařízení. 

p. S. (z řad občanů)  

– uvedl, že ano. 

Bc. Mašková 

 – zkusí dát podnět společnosti Metropolnet.  

p. D. (z řad občanů)  

- ul. Tizianova by se konečně měla opravit, stále je to v plánu. Vedení úřadu by mělo apelovat na 

MmUL. 
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p. Malinkovič  

– máme zmapovanou půlku Střekova, pan Löbel pracuje na tom, co je třeba opravit. Na údržbu 

máme dostatek finančních prostředků. Něco uděláme vlastními silami, něco bylo předáno na Odbor 

dopravy MmUL. MO Neštěmice a MO Severní Terasa obdrželi příspěvek 5 mil. Kč., MO Střekov by 

měl dostat stejnou výši. To ale bude projednáno na dalším ZM UL.  

Mgr. Železná  

– už minule se dotazovala na revitalizaci v ul. Železničářská. V jaké fázi tedy je.  

p. Malinkovič 

– v této věci je zainteresován opět pan Löbel, který spolupracuje s firmou AVE. S paní V. z AVE se 

dohodli na pracích. Bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele. 

 

Ing. Bandas odešel z jednání v 21.04 hodin. 

 

Ing. Nechybová  

- vzhledem k tomu, že bude muset odejít, připomíná požadavek paní Tomkové, vyjádřit se k 

materiálu 3.1. Dodala, že pan místostarosta by měl být pověřen podpisem smlouvy. 

p. Malinkovič  

– smlouva nehovoří o stejných částkách, jako v loňském roce, jen přívoz Církvice bude ve stejné 

částce. 

p. Tomková (starostka MO Neštěmice) 

– je to částka 70.000,- Kč, je schválená v rozpočtu. 

p. Malinkovič  

– částka se mění a neví, zda budu moci tuto částku podepsat. 

Ing. Nechybová  

– vznesla dotaz, zda bude v kompetenci místostarosty smlouvu podepsat.  

p. Malinkovič  

– pan T. požádal o navýšení částky o 20.000,- Kč a zdůvodnil to výpisem z lodního deníku. Rovněž 

proto, že hodlá provozovat lepší loď. Původní smlouva byla uzavřena na sezonu. S paní Tomkovou 

připravili novou smlouvu.  

Mgr. Železný  

– bylo by vhodné smlouvu podepsat, je škoda, že smlouva není připravena do ZMO. Dotázal se, zda 

bude ve stejném znění, jen částka bude navýšena.  

p. Malinkovič  

– uvedl, že ano. 

Mgr. Železný  

– za sebe nic nenamítal.  

Bc. Mašková 

– je třeba prověřit pravomoc místostarosty k podpisu smlouvy. Musí být v souladu s jednacím řádem 

ÚMO Střekov a zákonem o obcích. 

Ing. Němeček  

– pokud bude usnesení platné, je možné smlouvu podepsat, ale je platné usnesení dvoučlenné RMO? 

p. Malinkovič  

– k dispozici je stanovisko právníků MmUL že dvoučlenná rada byla funkční a všechna rozhodnutí 

takové rady jsou platná.  

Ing. Němeček  

- revokoval by usnesení rady. 

p. Malinkovič  

- citoval návrh usnesení ZMO. Zmocňuje místostarostu k podpisu smlouvy ve věci provozu přívozů 

Svádov – Neštěmice a Církvice - Dolní Zálezly.  
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Hlasováno o návrhu usnesení v předloženém znění. 

 

Přítomno 11 členů ZMO Střekov:    
pro  (8)      

 proti  (0)  

zdržel se  (3) Ing. Němeček, p. Barančík, Ing. Outlá    

Návrh usnesení byl schválen. 

 

 

 

 

 

5. Závěr 

 

 

 

 

Místostarosta poděkoval za účast a jednání ZMO ukončil v 21.15 hodin. 

 

 

 

 

 

 

                ověřovatel: MUDr. Michaela Vaňková   ověřovatel: Ing. Věra Nechybová 

     dne:       dne:   

 

 

 

 

Viktor Malinkovič 

místostarosta MO Střekov 

Dne: 6. 5. 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohou: Usnesení 10. ZMO Střekov ze dne 26. 4. 2016 

 

Zapsala: Petra Krejčová  


