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Z Á P I S 

 
z 12. zasedání Zastupitelstva MO Střekov, 

které se konalo dne 28. 06. 2016 od 16:00 hodin  

v zasedací místnosti domu Žukovova 15, Ústí nad Labem 

 

 

K bodu programu 1 

Zahájení 

 

Viktor Malinkovič, místostarosta, přivítal všechny přítomné a v 16.00 hodin zahájil 12. 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, 12 členů ZMO 

 

Omluveni:  Ing. Aleš Smutný, Mgr. Jiří Železný, MUDr. Michaela Vaňková  

 

Zapisovatelka: Michaela Paseková Tůmová 

 

Skrutátorky:  Petra Krejčová, Pavlína Pechová 

 

Viktor Malinkovič vyzval přítomné občany, kteří se budou přihlašovat do diskuse, aby nahlas a 

zřetelně uvedli své jméno do zápisu. 

 

Ověřovatelé minulého zápisu byli: MUDr. Jiří Laštůvka, Jan Kolman.  

Byl zápis řádně ověřen? Ověřovatelé souhlasí. 

 

Ověřovateli dnešního zápisu jsou: Ing. Arch. Jiří Němeček, Mgr. Eva Železná 

Oba zastupitelé souhlasí. 

 

K bodu programu 1.2. 

Program jednání. 

 

p. Malinkovič - program jednání jste obdrželi na pozvánce: 

 

1. Zahájení. 

1.1. Určení ověřovatelů zápisu. 

1.2. Schválení programu jednání. 

1.3. Volba návrhové komise. 

1.4. Volba volební 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. Svěření rozhodování o záležitostech dle §102 zákona č. 128/2000 Sb. místostarostovi 

MO Střekov 

2.2. Určení k zastupování starosty MO Střekov dle §104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. 

2.3. Kontrola plnění usnesení RMO a ZMO Střekov k 31. 05. 2016 

2.4. Inventarizační zpráva MO Střekov za rok 2015 

2.5. Schválení účetní závěrky MO Střekov v roce 2015 

2.6. Rozdělení peněžitých darů a dotací z rozpočtu MO Střekov v roce 2016 

2.7. Kontrola hospodaření MO Střekov za 1. čtvrtletí roku 2016 

2.8. Přijetí účelové neinvestiční dotace určené na výkon sociální práce ve výši 350 tis. Kč 

2.9. Žádost o snížení nájemného za byt č. 9, Zeyerova 763/7, Ústí nad Labem 

2.10. Záměr na pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu na adrese Kubelíkova 

1231/1, Ústí nad Labem, na prostory č. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, a 2.11.  

2.11. Návrh na opravu nebytových prostor v 2. N. P. objektu Kubelíkova 1321/1 

2.12. Záměr pronájmu nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem – části pozemku p. č. 241 

(85 m2), k. ú. Brná nad Labem 

2.13. Záměr uzavření dodatku č. 1/2016 k nájemní smlouvě č.1016/2012/NS pronájmu 

nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem – pozemek p. č. 1759, v k. ú. Brná nad 

Labem 

2.14. Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti na části pozemku 

p. č. 269/1, v k. ú. Nová Ves  

2.15. Záměr prodeje nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem – pozemku p. č. 477, 

k. ú Svádov. 

2.16. Záměr uzavření dodatku č. 2/2016 k nájemní smlouvě č. 1026/98/NS – část pozemku 

p. č. 175/1, v k. ú. Svádov. 

2.17. Záměr pronájmu nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem – pozemku p. č. 3951, 

v k. ú. Střekov. 

2.18. Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti na části pozemku 

p. č. 171/1 a p. č. 123, v k. ú. Církvice 

2.19. Záměr pachtu nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem – části pozemku p. č. 680/1, 

k. ú. Svádov (cca 100 m2) 

2.20. Návrh na změnu usnesení č. 043/15/b7/13/A  z 5. RMO Střekov, ze dne 24. 3. 2015 – 

uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku p. č. 3300/1, v k. ú. Střekov  

2.21. Pronájem nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem – pozemku p. č. 715/1 

(8 631 m2) v k. ú. Sebuzín 

2.22. Uložení podpisu kupních smluv dle 9. ZMO 

2.23. Uložení podpisu pachtovních a nájemních smluv dle 10. ZMO 

2.24. Uložení podpisu dokumentů dle 11. ZMO 

2.25. Návrh řešení nálezu DIK C 

2.26. Návrh na změnu usnesení ZMO 037/15 - Návrh na bezúplatný převod objektu stálého 

lehkého opevnění na p. p. č. 725, k. ú. Svádov do majetku Statutárního města Ústí nad 

Labem - řopík, Ministerstvo obrany ČR 

2.27. Změna usnesení 092/16 - Návrh na uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy - 

zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu na část 

pozemku p. č. 655, v k. ú. Střekov 

2.28. Změna usnesení 093/16 - Návrh na uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy 

o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu na části 

pozemku p. č. 3241/104 a části pozemku p. č. 3241/105, v k. ú. Střekov 

2.29. Změna usnesení 071/16 - Pacht nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem – části 

pozemku p. č. 3297/1, v k. ú. Střekov 
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2.30. Záměr pronájmu nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem - pozemku p. č. 3440, 

k. ú. Střekov 

2.31. Záměr prodeje nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem - pozemku p. č. 84, 85 a 87, 

k. ú. Střekov  

2.32. Záměr uzavření dodatku č. 1/2016 k nájemní smlouvě č. 572/2015 o nájmu nemovitosti 

v majetku města Ústí nad Labem – části pozemku p. č. 2287/1, v k. ú. Střekov. 

2.33. Záměr prodeje nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem - pozemku p. č. 174, 

k. ú. Nová Ves 

2.34. Zřízení osadního výboru 

2.35. Volba 5. člena a předsedy KV ZMO Střekov.  

 

 

3. Materiály připravované na stůl: 

3.1 Kritéria hodnocení spolupořadatelství na kulturních akcích ÚMO Střekov 

3.2 Kulturní aktivity II. pol. 2016 

3.3 Výsledky provedených kontrol KV ZMO Střekov 

 

4. Různé, dotazy členů zastupitelstva a občanů. 

4.1. Informace o stavu řešení znečištění pozemku p. č. 1914, k. ú. Střekov 

 

5. Závěr. 

 

p. Malinkovič 

- dal program jednání připomínkovat. 

MUDr. Laštůvka  

– chtěl do programu jednání doplnit bod dovolení 5. člena a předsedu KV ZMO Střekov. 

p. Kolman  

– chtěl před pod různé zařadit bod zřízení osadního výboru. 

P. Malinkovič  

– je to na programu jednání, bude se to řešit v bodě různé. 

p. S. z řad občanů 

– zeptal se, zda se bude hlasovat o zřízení osadního výboru nebo se povede pouze diskuze o zřízení 

OV. 

p. Malinkovič  

– ZMO se musí nejprve rozhodnout, zda se bude OV vůbec zřizovat a poté se může stanovit jednací 

řád, statuty apod.  

p. S. z řad občanů 

– proč se to nemohlo ujednat na dřívějších jednání ZMO? 

p. Malinkovič  

– v tuto chvíli je bezpředmětné řešit, co se dosud mohlo, či nemohlo projednat. Zkonstatoval, že pan 

S. byl přítomen i na minulých jednání ZMO a mohl to připomínkovat. Dnes se o tom bude jednat. 

Ing. Němeček  

– souhlasí s panem S.. Na stole je pouze žádost - sešel se přípravný výbor, měl se vznést návrh na 

zřízení osadního výboru, toto není materiál do zastupitelstva. 

p. Malinkovič  

– ZMO nejprve musí rozhodnout, zda se tento osadní výbor zřídí, a poté tento materiál může být 

zpracován a předložen ZMO ke schválení. 

Ing. Němeček  

– je to bod programu, nebo je to do různého? 

p. Malinkovič  

– pokud by někdo chtěl tento bod zařadit do programu jednání, ať vznese protinávrh.  
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p. S. z řad občanů 

– pan Kolman toto chtěl zařadit jako bod jednání. 

p. Malinkovič  

- dotázal se, zda má tedy někdo protinávrh. 

p. Kolman 

– rád by zařadil tento bod do programu před bod různé, čili jako bod 2.34. 

p. Š. z řad občanů  

– navrhla nejprve dovolit 5. člena Kontrolního výboru a poté volit předsedu KV. 

p. Malinkovič  

– ano, může se to otočit – bude se tedy volit nejprve 5. člen KV, a poté předseda KV. 

MUDr. Laštůvka  

– též souhlasí s tímto pořadím. 

Ing. Němeček  

– zeptal se, který bod jsou kritéria hodnocení spolupořadatelství na kulturních akcích. 

p. Malinkovič  

– je to bod 3.1. 

Ing. Němeček  

– nerozumí, proč na pozvánce je program jiný. 

p. Malinkovič  

– na pozvánce je program jiný proto, že byly připravené materiály na stůl – proto se to nemohlo 

připravit dříve. Požádal, aby tyto materiály byly zařazené do programu jednání. 

Mgr. D. za Kulturní komisi 

- požádal zastupitele, aby schválili tento program jednání, protože to jsou materiály, které byly 

uložené Kulturní komisi na minulém jednání ZMO. 

 

Hlasování o zařazení materiálů na stůl do programu jednání. 

 

Přítomno 12 členů ZMO Střekov: 

     pro  (12)  

     proti   (0) 

     zdržel se  (0)   

 

Materiály na stůl byly zařazeny do programu jednání.  

 

Hlasování o zařazení bodu Volba 5. člena KV – bod 2.35 a Zřízení osadního výboru - bod 2.34. 

 

Přítomno 12 členů ZMO Střekov: 

     pro  (12)  

     proti   (0) 

     zdržel se  (0)   

 

Zařazení bodů bylo schváleno. 

 

Hlasování o doplněném programu jednání. 

 

Přítomno 12 členů ZMO Střekov: 

     pro  (12)  

     proti   (0) 

     zdržel se  (0)   

 

Předložený program jednání byl schválen jednomyslně. 
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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. Eva Outlá, Petr Barančík, Miroslava Lazarová 

     

z řad pracovníků ÚMO:  Pavlína Pechová  

 

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

komisí souhlasí. 

 

Přítomno 12 členů ZMO Střekov: 

     pro  (11)  

     proti   (0)  

     zdržel se   (1) Ing. Eva Outlá  

 

Volební komise byla schválena.  

 

Mgr. Dunaj z řad občanů  

– není si jist, zda může být sudý počet členů volební komise. 

p. Malinkovič  

– Komise počítá pouze hlasy. 

Ing. Němeček  

– zeptal se pana tajemníka, jaký je určený počet členů. 

Ing. Svěcený  

– domnívá se, že je to dostačující počet. 

p. Malinkovič  

– aby se předešlo nejasnostem, zeptal se paní Lazarové, zda by jí nevadilo, kdyby nebyla členem 

volební komise. 

p. Lazarová  

– nevadilo. 

 

K bodu programu 1.3. 

Volba návrhové komise 

p. Malinkovič navrhl ZMO Střekov ustanovit komisi, která provede případné změny v předloženém 

návrhu usnesení z dnešního jednání: 

 

Navrhl: členové ZMO Střekov: Ing. Věra Nechybová, Ing. Stanislav Dunaj 

 

z řad pracovníků ÚMO: Bc. Jitka Chmelová  

 

p. Malinkovič se dotázal, kdo s navrženou návrhovou komisí souhlasí. 

 

Přítomno 12 členů ZMO Střekov: 

   pro  (12)  

     proti   (0) 

     zdržel se  (0)   

 

Návrhová komise byla schválena. 
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K bodu programu 2.1. 

Svěření rozhodování o záležitostech dle §102 zákona č. 128/2000 Sb. místostarostovi MO 

Střekov 

Předkládá: Viktor Malinkovič, místostarosta MO Střekov a uvedl materiál.   

 

Diskuse:  

p. Malinkovič  

– vycházelo se z materiálu MmÚL, kdy byly svěřeny kompetence rady primátorce, a tento materiál 

zpracovalo právní odd.  MmÚL. Vše je popsáno v důvodové zprávě. Jde o to, aby spousta materiálů 

z toho, co dnes leží na stole, nebyla bržděna, aby se tomu předcházelo. Navrhl změnu v návrhu 

usnesení -  vypustit bod 1. a) svěřuje dle § 102 odst. 2 písm. a) zákona provádět jednotlivá 

rozpočtová opatření do výše 150 000,- Kč. Důvod je takový, že byla schválena pravidla pro 

schvalování rozpočtových změn a v těchto pravidlech se nic nezměnilo. 

Ing. Němeček  

– veškeré kompetence rady nemohou přejít na jednoho člověka, jde o kumulaci moci. 

Ing. Nechybová  

– respektuje názor Ing. Němečka, ale poprosila alespoň o svěření kompetence jmenování vedoucích 

odborů. Schválit tedy bod 1. c) - § 102 odst. 2 písm. G. 

Ing. Němeček  

– vedoucí odborů byli jmenováni již na minulém jednání ZMO. 

Ing. Svěcený  

– byli pouze schváleni, ale ne jmenováni. 

p. Malinkovič  

– VO budou nastupovat až 1. 8. 2016. 

Ing. Štráchal  

– zeptal se, zda by se volilo dvakrát, kdyby byla zvolena rada. 

p. Malinkovič  

- uvedl, že se jedná pouze o překlenovací období.  

Ing. Nechybová  

– dotázala se, jak znělo usnesení na minulém ZMO. Bylo sděleno, že v usnesení bylo, že vedoucí 

odborů má jmenovat tajemník, tedy od protinávrhu upouští. 

 

 

Návrh usnesení v upraveném znění:  

 

 

A )  s v ěřu j e  

1. v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., obecní zřízení, (dále 

jen zákon) místostarostovi MO Střekov rozhodování o záležitostech podle 102 odst. 2 

a 3 zákona takto: 

a) dle § 102 odst. 2 písm. a) zákona provádět rozpočtová opatření k zapojení 

přijatých účelově určených finančních prostředků a přesuny finančních prostředků 

ve výdajové části rozpočtu v rámci jednotlivých odborů a mezi odbory ÚMO 

Střekov i nad limit uvedený v pravidlech pro schvalování rozpočtových změn a 

opatření s účinností od 9. 9. 2014.   

b) § 102 odst. 2 písm. b), f), g), j) a o) zákona  

c) § 102 odst. 3 zákona  
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Hlasováno o návrhu usnesení v upraveném znění. 

 

Přítomno 12 členů ZMO Střekov. 

     pro   (5)  

     proti   (2) Ing. Bc. Bandas, Ing. Němeček 

zdržel se           (5) Ing. Dunaj, Ing. Štráchal, Mgr. Železná, 

Ing. Outlá, Barančík 

Návrh usnesení nebyl schválen  

  

K bodu programu 2.2 

Určení k zastupování starosty MO Střekov dle §104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. 

Předkládá: Viktor Malinkovič, místostarosta MO Střekov a uvedl materiál.   

 

Diskuse: 

 

Ing. Němeček  

– považuje tento materiál za nesmyslný, v důvodové zprávě je uvedeno, že není zcela jasné, kdo 

zastupuje úřad navenek. Pokud má být určen p. Malinkovič dle §104 – citoval zákon - toto je 

myšleno pouze v případě, že je místostarostů více nebo více statutárních zástupců. Zde byl pouze 

jeden starosta a jeden místostarosta. Ze zákona jasně vyplývá, že místostarosta je pověřený 

k zastupování starosty v jeho nepřítomnosti. 

p. Malinkovič  

– nikdy se také nestalo, že by zde starosta nebyl déle než po dobu např. dovolené. 

Ing. Svěcený  

– je třeba si uvědomit, proč celý tento materiál vznikl. Je vypracované právní stanovisko, ve kterém 

je psáno, že ÚMO Střekov nemá legitimně určeného zástupce. Jsou zde právní pochybnosti při 

podepisování např. nájemních smluv. To vyplývá už z důvodové zprávy, dle § 103 – citoval zákon -  

proto je koncipován tento materiál – ZMO by mělo určit k zastupování starosty místostarostu dle 

tohoto §.  

Ing. Štráchal  

– konstatoval, že dle tvrzení tajemníka jsou tedy právní úkony podepsané místostarostou neplatné. Ze 

zákona vyplývá, že místostarosta zastupuje starostu. 

Ing. Svěcený  

– nikdo neřekl, že jsou neplatné, ale rád by tomuto předešel, proto je předkládán tento návrh. 

p. S. z řad občanů  

– souhlasí s Ing. Štráchalem. Místostarosta byl řádně zvolen – řádně vykonává funkci, dle jeho 

názoru je tento bod skutečně zbytečný.  

MUDr. Laštůvka  

– navrhl ukončit diskuzi a dát hlasovat usnesení v předloženém znění. 

Mgr. Dunaj z řad občanů 

– byl by rád, kdyby se tato diskuze ukončila, byť není zastupitel. 

p. Malinkovič  

– dal hlasovat o návrhu na ukončení diskuze  

 

Hlasování o ukončení diskuze 

 

Přítomno 12 členů ZMO Střekov: 

   pro  (12)  

     proti   (0) 

     zdržel se  (0)   

Diskuze byla ukončena. 
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Ing. Štráchal  

– uvedl, že mluvil s paní právničkou JUDr. Procházkovou a i ona toto považuje za zbytečné. 

p. Lazarová  

– diskuze byla ukončena. 

Ing. Němeček  

– zeptal se, proč není toto stanovisko paní doktorky součástí materiálu. 

p. Malinkovič  

– konstatoval, že diskuze byla ukončena a dal hlasovat. 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  

 

A/ Určuje 

pana Viktora Malinkoviče, místostarostu MO Střekov, k zastupování starosty MO Střekov v souladu 

s ustanovením § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., obecní zřízení. 

 

 

Hlasováno o návrhu usnesení v předloženém znění. 

 

Přítomno 12 členů ZMO Střekov: 

    pro   (5)  

    proti   (1) Ing. Štráchal 

zdržel se           (6) Ing. Dunaj, Mgr. Železná, Ing. Bc. Bandas, 

Ing. Němeček, Ing. Outlá, p. Barančík 

 

Návrh usnesení nebyl schválen. 

 

K bodu programu 2.3. 

Kontrola plnění usnesení RMO a ZMO Střekov k 31. 05. 2016 

Předkládá: Ing. Miroslav Svěcený, tajemník ÚMO Střekov, a uvedl materiál  

 

Diskuse: 

 

Ing. Němeček  

– je zde spousta termínu z rady např. usn. č. 056/16/b/2 – v důvodech průběhu je napsáno že – cituje 

kartičku: Smlouva podepsána za protistranu. Z důvodu neudělení kompetencí MST není podepsána 

za MO Střekov. Žádáme o prodloužení termínu do 30.6.2016. Místostarosta je statutární zástupce, 

nechápe tedy, proč se ty smlouvy nepodepisují, proč se zdržují podpisy smluv, když toto je jeho 

kompetence. 

p. Malinkovič  

– z pohledu smluv toto konzultoval s právníkem MmÚL, Mgr. Studentským, který řekl, že v tuto 

chvíli, kdy nemá tyto kompetence rady přidělené, neměl by podepisovat žádné smlouvy a k jejich 

podpisu musí ZMO místostarostu pověřit. 

Ing. Štráchal  

– toto jsou smlouvy, které jsou schváleny RMO/ZMO. Pokud je toto schváleno, místostarosta je zde 

jako statutár a může je podepisovat 

p. Malinkovič  

– takto dostal vyjádření od právníka a proto takto jedná. 

Ing. Nechybová  

– pokud má vyjádření právního zástupce MmÚL, chtěla by toto stanovisko vidět. Dále požádala, 

pakliže budou takováto vyjádření vystavena, aby byla doložena v písemné formě ZMO. Uvedla, že 
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ÚMO Střekov má svého právního zástupce, proč se tedy neobrací s těmito problémy na něj, není 

vhodné přetěžovat pracovníky právního odboru magistrátu. 

p. Malinkovič  

– toto stanovisko u sebe nemá, byl to pouze ústní dotaz, na který dostal ústní odpověď a tu zde 

prezentoval. Požádal o pověření k podpisu smluv, pokud byla smlouva řádně projednána. Stanovisko 

si může vyžádat v písemné formě, aby zde nebyly žádné pochyby.  

p. Lazarová  

– navrhla tento materiál stáhnout z programu jednání, dokud nebude právní stanovisko předloženo 

ZMO. 

p. Malinkovič  

– jedná se o kontrole plnění usnesení. 

Ing. Svěcený  

– nechce stáhnout materiál. 

p. Malinkovič  

– dal hlasovat o předloženém materiálu. 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  

 

A/ Souhlasí  

a) s vyřazením usnesení RMO a ZMO Střekov splněných k 31. 05. 2016 z evidence  

 

b)  s prodloužením termínu usnesení RMO č.:   040/16/c - 30. 06. 2016 

043/15/b - 31. 07. 2016 

045/16/b - 30. 06. 2016 

050/16/b/2 - 30. 06. 2016 

174/15/b/1 -  30. 06. 2016 

209/14/b - 31. 12. 2016 

222/15/b - 31. 07. 2016 

302/14/b - 31. 08. 2016 

 

c) Se zrušením usnesení RMO č.:   009/16/b/2 

155/12/d 

d) s prodloužením termínu usnesení ZMO č.:  060/16/b - 15. 07. 2016 

061/16/b - 15. 07. 2016 

071/2016/B - 15. 07. 2016 

072/2016/B - 15. 07. 2016 

073/2016/B - 15. 07. 2016 

078/2016/B - 15. 07. 2016 

 

Hlasováno o návrhu usnesení v předloženém znění. 

 

Přítomno 12 členů ZMO Střekov: 

    pro   (1)  

    proti   (1) Ing. Štráchal 

zdržel se          (10) Ing. Nechybová, p. Lazarová, MUDr. Laštůvka, 

Ing. Bandas, Ing. Němeček, p. Kolman, 

Ing. Dunaj, Ing. Outlá, p. Barančík, Mgr. Železná 

 

Návrh usnesení nebyl schválen. 
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Ing. Svěcený 

– k materiálům, které nebyly schváleny – tento poslední materiál je klasická forma, předkládá se 

téměř na každém ZMO, Ing. Němeček vybral konkrétní usnesení, ze zákona je potřeba udělit 

pověření podpisu, v tento okamžik může pouze litovat, že nemá toto stanovisko u sebe. U každé 

smlouvy se bude připojovat ukládací část pro místostarostu – pověřuje místostarostu k podpisu. 

Ing. Němeček  

– není to pouze jeden bod smlouvy, jsou to všechny nepodepsané smlouvy. 

Ing. Štráchal  

– hlasování bylo ukončeno. 

 

K bodu programu 2.4. 

Inventarizační zpráva MO Střekov za rok 2015 

Předkládá: Bc. Jitka Chmelová, VFO a uvedla materiál  

 

Diskuse: 

p. Malinkovič  

– na posledním jednání ZMO vznesla Ing. Outlá připomínku, že by bylo vhodné změnit názvosloví a 

materiál přepracovat. Bc. Chmelová tento materiál přepracovala a určitě se k tomu vyjádří. 

Bc. Chmelová  

– je to úplně přepracovaný materiál – uvádí materiál.  

Ing. Outlá  

– táhne se to celou dobu, co jsou zde jako zastupitelé. Minulý rok byly tyto materiály stejné, snažili 

se tyto materiály změnit, ale úřad není schopen vytvořit materiál v souladu se zákonem. Toto 

účetnictví není průkazné, není možné schválit účetní závěrku. Úřad nerespektuje zákon o účetnictví. 

Je zde zpráva odboru kontroly, kde MmÚL konstatoval spousty pochybností. Zprávu úřad obdržel 

v listopadu, věděl co je špatně a mělo to být obsaženo v inventurách.  Snažila se pomoct tento 

materiál zpracovat lépe, ale z dokumentace není jednoznačné, že účetní stav odpovídá skutečnosti, 

proto nemůže tento materiál odsouhlasit. Inventarizace je neprůkazná. 

Ing. Štráchal  

– za celou dobu nezaslechl konkrétní protinávrh. Chce dokázat, že je to v rozporu se zákonem. 

Ing. Outlá  

– inventarizace je složitá činnost, věří, že to paní Chmelovou stálo velké úsilí, ale zákon říká, jak ta 

zpráva má vypadat, a úředníci by měli být schopní dle zákona toto provádět. 

Ing. Štráchal  

– mělo by se doporučit, co konkrétně by se mělo změnit. 

p. Malinkovič  

– nerad by se na tomto zasekl dlouhodobě. Každý má právo mít k materiálu výhrady, ale po 

několikáté je tento materiál přepracováván. Jsou zde podrobné informace, s čísly už se nedá hýbat. 

Pokud je paní Ing. Outlá odbornice, mohla by se podívat s paní Chmelovou na tento materiál, aby byl 

tedy v souladu se zákonem. Ptá se, zda může Ing. Outlou o toto požádat 

Ing. Outlá  

– vidí snahu úřadu, ale je zde účet 311 – účetní výkazy jsou k dispozici. Je zde inventurní výpis – 

nikde nenašla součet těch analytik. Není povinna sdělovat, jak má zpráva vypadat. Pokud by tento 

materiál viděl jakýkoli účetní, bude mluvit stejně.  

p. Lazarová  

– tento materiál má vzít ZMO pouze na vědomí a v loňském roce byl zpracován stejně. 

Ing. Outlá  

– tento materiál byl i loni problematický. Pracovníky Finančního odboru jsem informovala, že tento 

materiál byl nepřehledný, ale materiál byl přijat a čekala, že za rok bude zpracován lépe. 

Bc. Chmelová  

– hlasováním se vyjádří, že ZMO bere tuto zprávu pouze na vědomí. Je to administrativně náročné, 

čísla zůstanou stejná, opětovné předkládání stojí nemalé peníze. Měly by být jasné požadavky na to, 



Zápis 12. ZMO Střekov 

 

11 

 

jak by zpráva měla vypadat.  Dle vyhlášky 220/2013 Sb. by měla být účetní závěrka schválena do 

šesti měsíců ode dne, ke kterému se sestavuje.  

p. Malinkovič  

– navrhl ukončit diskuzi –  

 

Hlasování o ukončení diskuze 

 

Přítomno 12 členů ZMO Střekov: 

     pro   (9)  

     proti   (0)  

     zdržel se   (5) Ing. Němeček, Ing. Bandas, p. Barančík  

 

Diskuze byla ukončena. 

 

p. Malinkovič  

– požádal Ing. Outlou o konzultaci. 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  
 

A/ Bere na vědomí 

Inventarizační zprávu MO Střekov za rok 2015   

 

Hlasováno o návrhu usnesení v předloženém znění. 

 

Přítomno  12 členů ZMO Střekov: 

    pro   (7)  

    proti   (0)  

zdržel se           (5) Ing. Bandas, Mgr. Železná, Ing. Němeček 

Ing. Outlá, p. Barančík 

 

 

Návrh usnesení nebyl schválen. 

 

K bodu programu 2.5. 

Schválení účetní závěrky MO Střekov v roce 2015 

Předkládá: Bc. Jitka Chmelová, VFO a uvedla materiál 

 

Diskuse: 

Ing. Outlá  

– s plnou odpovědností konstatuje, že účetní závěrku nelze schválit. Byla se osobně přesvědčit, zda 

inventarizace byla zpracována v souladu se zákonem. Není možné tvrdit, že účetnictví je průkazné, 

pokud není v pořádku inventarizace. Představuje to posouzení celého souboru dokumentů včetně 

inventarizační zprávy. Námitky již sdělovala. Nemůže toto schválit. Mělo by se soustředit na to, aby 

to bylo v pořádku. Neschválení účetní závěrky není sankcionováno, je to signál k tomu, aby účetní 

jednotka učinila všechny kroky k tomu, aby se toto již nadále nedělo. Je to jenom ostuda  

Ing. Němeček  

– jsou to ekonomické materiály, a pokud jsou jisté pochybnosti o odbornosti úřadu, měla by se 

posílit. 

MUDr. Laštůvka  

– uvedl, že není odborník na účetnictví a od zastupitelů se to ani neočekává. Hospodaření nějak 

probíhalo, nic už se na tom nezmění. Hospodaření bylo podrobené auditu a nebyly zjištěny 

nedostatky, rizika, atd. Dle auditu je tato zpráva v pořádku 
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Ing. Nechybová  

– neschválení účetní závěrky není problém, ale je to spíše ostuda a špatný signál od MO Střekov. 

Z pohledu bank, poskytovatelů dotací se ÚMO Střekov stává subjektem, který není důvěryhodný.  

Ing. Outlá  

– je fakt, že v minulosti zastupitelstvo schvalovalo pouze závěrečný účet, součástí závěrečného účtu 

byl přezkum a je to součást rozpočtového hospodaření. Ale od roku 2013 je nutné schvalovat účetní 

závěrku. Na MmÚL se tento materiál překládal dohromady. Je sice možné tyto dva materiály sloučit 

dohromady, ale je nezbytné toto jasně uvést, protože závěrečný účet a účetní závěrka se schvaluje 

podle rozdílných zákonů. Součástí závěrečného účtu musí být vyjádření auditora, resp. zpráva o 

výsledku přezkoumání hospodaření.. Zpráva se vyjadřuje pouze k hospodaření, ne k účetnictví.  

 

17:25 hodin odešla Ing. Nechybová 

 

Ing. Němeček  

– pokud se toto neschválí, je to výzva inventury dělat pořádně, ne ostuda.  

p. Lazarová  

– souhlasí s tím, ale nelíbí se jí, v době, kdy je Ing. Němeček v opozici, tak vidí chyby. Když byl 

u moci, chyby neviděli. 

Ing. Outlá  

– toto není pravda. Opakovaně jsou předkládány problematické materiály, které žádáme od počátku 

řešit. Jsou to problémy, které vznikají od r. 2006. Do roku 2012 je zde několik poznámek, že se 

s pohledávkami nic nedělo. 

p. Lazarová  

– byla špatně provedená revize. Byly povodně a při nich odplavaly staré dětské prvky. P. Kurešová 

o těchto prvcích vůbec nevěděla, protože přišla na úřad až po povodních. Přesné informace o tomto 

jsou, ale opakují se stále stejné věci.  

p. Malinkovič  

– zkonstatoval, že nikdy nikoho nenapadá, respektuje názory všech, ale materiály byly k dispozici v 

dostatečném předstihu, proběhla schůzka zastupitelů, bohužel se zastupitelé nesešli. Každý měl 

možnost se na úřadě informovat, materiál připomínkovat. Nikdo tak neučinil a nyní se opět vedou 

dlouhé diskuze. 

 

17:29 hodin se vrátila Ing. Nechybová 

 

p. Malinkovič  

– materiál je takto kompletní, byť má k tomu každý své připomínky. Má někdo protinávrh? 

Ing. Dunaj  

– Krajský úřad Ústeckého kraje provedl kontrolu – cituje, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Při 

přezkoumání nebyla zjištěna rizika.  

p. Malinkovič  

– dal hlasovat o návrhu na ukončení diskuze. 

 

Hlasováno o ukončení diskuze 

 

Přítomno 12 členů ZMO Střekov:    
pro   (8)        

proti   (0)  

zdržel se   (4) Ing. Bandas, p. Barančík, Ing Outlá, Ing. Němeček   

 

Diskuze byla ukončena. 
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Návrh usnesení v předloženém znění:  

 

A/ Schvaluje 

     účetní závěrku MO Střekov za účetní období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 sestavenou     

     k rozvahovému dni 31. 12. 2015 dle příloh uvedených v důvodové zprávě. 

Hlasováno o návrhu usnesení v předloženém znění. 

 

Přítomno 12 členů ZMO Střekov:    
pro   (7)       

proti   (0)  

zdržel se           (5) Ing. Bandas, p. Barančík, Ing. Outlá, Ing. Němeček, 

Mgr. Železná  

 

Návrh usnesení nebyl schválen  

 

K bodu programu 2.6. 

Rozdělení peněžitých darů a dotací z rozpočtu MO Střekov v roce 2016 

Předkládá: Bc. Jitka Chmelová, VFO a uvedla materiál 

 

Diskuse: 

 

Ing. Němeček  
– zeptal se k dotacím pro firmu Hewer, co je to za firmu, nic o ní neví. Potřeboval by vysvětlit proč 

je toto formou dotace. Je to účelová dotace na sociální práce – měla by se tedy poskytovat v rámci 

úřadu a ne ji provozovat zprostředkovaně na objednávku. 

Bc. Chmelová  

– žádali o dotace, proto je to dotace. Dle zákona č. 250/2000 Sb. mají nárok na dotace, tak proč by 

toho nevyužili. Ohledně referencí na tuto firmu – tuto firmu také neznala, poprosila paní 

Kubíčkovou, aby o této firmě zjistila nějaké informace a písemně ji informovala. 

Ing. Dunaj  

– navrhl vypustit bod 2 do doby, než budou reference o této firmě. 

p. Pechová  

– je to společnost, která se zaměřila na seniory, pomáhá jim, dochází k nim do domácnosti, apod. 

Sociální oddělení s nimi navázalo spolupráci.  

Ing. Němeček  

– dotázal se, zda tedy mají nějaké reference na tuto firmu.  

Ing. Nechybová  

– je to organizace, která zde působí od roku 1997. Mají registrovanou sociální službu. Nedokáže si 

představit, že by sociální pracovnice ÚMO Střekov chodili v rámci pracovní doby nebo po ní do 

terénu a vykonávaly tuto činnost. 

p. Lazarová  

– poprosila zastupitele, aby se s konkrétními dotazy obrátili na předkladatele před jednáním ZMO. 

Ing. Němeček  

– tento dotaz není tak obsáhlý, aby nemohl být zodpovězený. Vznesl protinávrh - Českému svazu 

včelařů ZO Ústí nad Labem a Klubu českých turistů VHT Ústí nad Labem navýšit dotaci každému o 

2000,-Kč. 

Ing. Dunaj  

– pro Český svaz včelařů ZO Ústí nad Labem tedy 5000,-Kč a pro Klub českých turistů VHT Ústí 

nad Labem 6000,-Kč. 

p. Malinkovič  

- dal prostor občanům. 
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Mgr. D. z řad občanů 

– zeptal se, zda žádosti obsahují požadovanou částku. 

p. Malinkovič  

– ano, žadatelé mají své požadavky. Nebyly vyčerpány veškeré zdroje, proto jim může být přiděleno 

více. 

Návrh usnesení v upraveném znění:  
 

A/ Schvaluje 

1. poskytnutí peněžitých darů z rozpočtu MO Střekov v roce 2016 subjektům: 

Název subjektu IČ navrženo 

Tělovýchovná jednota Střekov 527033  5.000,00 Kč 

Svaz důchodců ČR 408182  4.000,00 Kč 

Český svaz včelařů ZO Ústí nad Labem 44556772 5.000,00 Kč  

Klub českých turistů VHT Ústí nad Labem 71195971  6.000,00 Kč 

Severočeský námořní jachting z.s. Ústí nad Labem 44225300 4.000,00 Kč  

Celkem   24.000,00 Kč 

 

2. poskytnutí dotace z rozpočtu MO Střekov v roce 2016 subjektu: 

Název subjektu IČ navrženo 

Hewer, z.s. 66000653  10.000,00 Kč 

Celkem   10.000,00 Kč 

 

B/ Pověřuje 

Viktora Malinkoviče, místostarostu MO Střekov 

uzavřením darovací smlouvy se subjekty uvedenými v bodě A/1 návrhu na usnesení a uzavřením 

veřejnoprávní smlouvy se subjektem uvedeným v bodě A/2 návrhu na usnesení. 

 

T: 31. 08. 2016 

 

Hlasováno o protinávrhu usnesení Ing. Němečka. 

 

Přítomno 12 členů ZMO Střekov:    
pro   (12)      

 proti   (0)  

     zdržel se   (0)  

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně.  
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K bodu programu 2.7. 

Kontrola hospodaření MO Střekov za 1. čtvrtletí roku 2016 

Předkládá: Bc. Jitka Chmelová, VFO a uvedla materiál 

 

Diskuse: 

 

Ing. Němeček  

– zeptal se, zda se plánuje Vítání občánků, když je na něj vymezeno 700 000,-Kč.  

p. Malinkovič  

– ano plánuje. 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  
 

A/ Bere na vědomí 

 

 

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 2.8. 

Přijetí účelové neinvestiční dotace určené na výkon sociální práce ve výši 350 tis. Kč 

Předkládá: Bc. Jitka Chmelová, VFO a uvedla materiál 

 

Diskuse: 

 

Ing. Němeček  

– dotázal se, na co peníze budou použity, a zmínil, že sociální pracovnice jsou poměrně dost 

zatížené, bylo by vhodné vypsat VŘ na třetího pracovníka v této oblasti. 

p. Malinkovič  

– jsou to peníze na posílení sociální práce a díky této dotaci bude šetřený rozpočet. Třetí pracovník 

se shání a je snaha toto místo obsadit. V tuto chvíli probíhá i výběr ve spolupráci s úřadem práce. 

Ing. Němeček  

– pokud by mělo dojít k posílení této práce, chtěl bych vznést protinávrh. Výběr z ÚP vždy 

ztroskotal. 

Ing. Svěcený  

– jedná se o obsazení několika pozic, ale není v tom zahrnuto toto místo sociálního pracovníka. 

Ing. Nechybová  

– upozornila, že se schvaluje přijetí dotace.  

p. Malinkovič  

– souhlasí s Ing. Nechybovou, že připomínka Ing. Němečka nebyla předmětem jednání tohoto bodu 

p. Lazarová  

– též navrhuje přijetí nové pracovnice. Zeptala se Ing. Němečka, zda se zamyslel nad tím, kolik lidí 

odešlo z úřadu během jeho působnosti na úřadě jakožto místostarosty. 

Ing. Němeček  

– nebude reagovat a požádal zastupitele, aby nebyli tak agresivní a vznesl protinávrh – uložit 

tajemníkovi vypsat výběrové řízení na třetího pracovníka. 
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Ing. Nechybová  

– personální záležitosti jsou v rukou tajemníka úřadu – je to ředitel úřadu a tyto věci má na starosti. 

Pokud tuto potřebu nemá, my mu ji nemůžeme nařizovat.  

p. Malinkovič  

– tato připomínka byla k věci. Může se mu doporučit to zvážit.  

 

Návrh usnesení protinávrhu Ing. Němečka 

 

A) Ukládá tajemníkovi vypsat výběrové řízení na třetího pracovníka do 31. 07. 2016 

 

Hlasováno o návrhu usnesení 

 

Přítomno 12 členů ZMO Střekov:    
pro    (3)        

proti   (3)  MUDr. Laštůvka, p. Kolman, p. Lazarová  

zdržel se      (6)  Ing. Nechybová, Ing. Štráchal, Ing. Bandas, Mgr. Železná, 

p. Barančík, p. Malinkovič  

Návrh usnesení nebyl přijat.  

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  

 

A/ Schvaluje 

1. Přijetí účelové neinvestiční dotace určené na výkon sociální práce ve výši 350 tis. Kč 

2. Rozpočtové opatření (přijetí účelové neinvestiční dotace na výkon sociální práce) v tomto znění: 

v příjmové části rozpočtu navýšit PPR č. 502/H000287 o částku ve výši 350.000,- Kč a současně ve 

výdajové části rozpočtu navýšit PPR č. 508/H000371 o částku ve výši 261.200,- Kč, PPR 

č. 508/H000372  o částku ve výši 65.300,- Kč a PPR č. 508/H000373  o částku ve výši 23.500,- Kč.  

3. Rozpočtové opatření (snížení plánovaných výdajů na výkon sociální práce) v tomto znění:  

ve výdajové části rozpočtu snížit PPR č. 508/H000110 o částku ve výši 261.200,- Kč, PPR 

č. 508/H000112  o částku ve výši 65.300,- Kč a PPR č. 508/H000111  o částku ve výši 23.500,- Kč a 

současně navýšit položku financování PPR č. 502/H000021 o částku ve výši 350.000,- Kč. 

 

B/ Pověřuje 

Viktora Malinkoviče, místostarostu MO Střekov 

Provést rozpočtová opatření dle bodu A/2,3 návrhu na usnesení. 

          T: 30. 06. 2016 

 

Hlasováno o návrhu usnesení v předloženém znění. 

 

Přítomno 12 členů ZMO Střekov:    
pro    (12)      

 proti    (0)  

          zdržel se    (0)   

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně.  

 

 

 

 

 

 

 



Zápis 12. ZMO Střekov 

 

17 

 

K bodu programu 2.9. 

Žádost o snížení nájemného za byt č. 9, Zeyerova 763/7, Ústí nad Labem  

Předkládá: Bc. Dana Mašková, VOSOM a uvedla materiál 

 

Diskuse: 

Ing. Němeček  

– je zde z rady 1. 4. 2016 dodatek o změně doby nájmu z doby určité na dobu neurčitou. Smlouva by 

se měla předělat zpět na dobu určitou a poté schválit snížení nájemného.  

Bc. Mašková  

– usnesení z roku 2011 bylo na dobu určitou do 2016 s tím, že pokud po dobu 59 měsíců budou 

řádně platit, bude smlouva převedena na dobu neurčitou.  

Ing. Němeček  

– bavili se o této možnosti již na minulém zasedání ZMO, že pro obec je nevýhodné uzavírat 

smlouvy na dobu neurčitou, neboť jsou v podstatě nevypověditelné. 

Ing. Dunaj  

– z usnesení 8. RMO ze dne 17. 5. 2011 vyplývá, že pokud nájemce bude plnit povinnosti, bude 

smlouva změněna na dobu neurčitou.  

 

18:04 hodin odešel p. Barančík. 

 

p. Malinkovič  

– muselo by se změnit celé usnesení. Nikdo to do této doby nezpochybnil. Pan D. plní své povinnosti 

a navíc je i zaměstnanec úřadu. Považuji za neseriózní jednat tímto způsobem. 

Mgr. D. z řad občanů  

– pokud se na minulém zasedání ZMO nebo RMO  něco někomu slíbilo, mělo by se to dodržet. 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  
 

A/ Schvaluje 
snížení nájemného v bytě č. 9, Zeyerova 763/7, Ústí nad Labem. Částka základního nájemného činí 

3.727,- Kč s účinností od 01. 08. 2016. 

 

B/ Ukládá 

vedoucí OSOM 
1. informovat žadatele o usnesení Zastupitelstva MO Střekov a zabezpečit snížení nájemného za byt 

č. 9, Zeyerova 763/7, ÚL, s účinností od 01. 08. 2016 v souladu s usnesením. 

 

T: 31. 07. 2016 

Z: Vedoucí OSOM 
 

2. informovat o usnesení Zastupitelstva MO Střekov finanční odbor ÚMO Střekov, 

 

T: 31. 07. 2016 

Z: Vedoucí OSOM 

Hlasováno o návrhu usnesení v předloženém znění. 

 

Přítomno 11 členů ZMO Střekov:    
pro    (11)      

 proti    (0)  

          zdržel se    (0)   

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 
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18:06 hodin odešel MUDr. Laštůvka 

 

K bodu programu 2.10 

Záměr na pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu na adrese Kubelíkova 1231/1, 

Ústí nad Labem, na prostory č. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, a 2.11. 

Předkládá: Bc. Mašková, VOSOM a uvedla materiál. 

 

Diskuse: 

 

Ing. Němeček  

– je rád, že Slunečník má zájem, příjem je vysoký, je tam návrh na opravu, z toho vyplývá, že 

náklady se vrátí během dvou let. 

p. Malinkovič  

– je rád, že objekt bude využit, a že Slunečník bude sloužit občanům Střekova. 

Bc. Mašková  

– počítaná návratnost vychází na dva roky a udržitelnost projektu RC bude rovněž na dva roky, po 

celou dobu provozu budou dostávat dotace. 

Ing. Štráchal  

– upozornil na překlep v materiálu, místo Zastupitelstvo je v návrhu Rada. 

Bc. Mašková  

– návrh na usn. zní: „Zastupitelstvo MO Střekov projednalo návrh a“, dále zůstává.  

 

Návrh usnesení v upraveném znění:  
 

A/ Schvaluje  

záměr pronájmu nebytového prostoru v objektu Kubelíkova 1231/1, Ústí nad Labem, o celkové 

výměře 164,39 m
2
, 

 

Plocha pronajímaného prostoru 

č. 2.2    šatna 22,77 m
2 

č. 2.3    předsíň WC    3,78 m
2
 

č.
 
2.4    WC 1,47 m

2
 

č. 2.5    WC 1,16 m
2
 

č. 2.6    ložnice 41,67 m
2
    

č. 2.7    chodba 6,24 m
2
 

č. 2.8    umývárna 18,49 m
2
   

č. 2.9    sklad 10,16 m
2
 

č. 2.10 herna 45,45 m
2
 

č. 2.11 kancelář 13,20 m
2
   

Plocha pronajímaného prostoru – celkem 
164,39 m

2
 

 

Základní nájemné    60,00 Kč/m
2
/měsíc 

Měsíční nájemné 9.863,40 Kč/měsíc 

Min. roční nájemné 118.360,80 Kč 
 

Účel nájmu – podnikání 
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B/ Ukládá 

vedoucí OSOM 

zabezpečit zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru po dobu 15 dnů dle podmínek ve 

schvalovací části tohoto usnesení. 

T: 15. 07. 2016 

Z: Vedoucí OSOM 

 

18:10 hodin se vrátil p. Barančík 

 

Hlasováno o návrhu usnesení v předloženém znění. 

 

Přítomno 11 členů ZMO Střekov:    
pro    (11)      

 proti    (0)  

          zdržel se    (0)   

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně  

 

 

18:11 hodin odešel Ing. Němeček 

 

K bodu programu 2.11 

Návrh na opravu prostor určených k podnikání ve 2. NP. objektu Kubelíkova 1231/1, Ústí nad 

Labem 

Předkládá: Bc. Mašková, VOSOM a uvedla materiál. 

 

Stažen z programu  

 

Diskuse: 

Ing. Nechybová  

– doporučuje materiál stáhnout – dle směrnice je toto v kompetenci vedoucího odboru. 

Ing. Štráchal  

– mělo by proběhnout VŘ  souladu se směrnicí o zadávání veřejných zakázek. 

Bc. Mašková  

– stahuje bod z programu jednání. 

p. Lazarová  

- požádala o informace o výsledku VŘ.  

Ing. Nechybová  

– upozornila, že do 30. 6. 2016 by měl někdo předložit přehled o výběrových řízeních za rok 2015 – 

dle směrnice. 

Ing. Svěcený  

– děkuje za doporučení, ale dle směrnice toto předkládá starosta, takže toto by měl předložit 

místostarosta. 

 

18:12 hodin odešel Ing. Štráchal 

18:13 hodin se vrátil MUDr. Laštůvka 

 

p. S. z řad občanů  

– žádá o představení paní R. – budoucí předsedkyně osadního výboru, protože se zde nemůže zdržet 

déle. 

p. Malinkovič  

– dal hlasovat o předřazení bodu 2.34  
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Hlasování o předřazení bodu 2.34  

 

Přítomno 10 členů ZMO Střekov:    
pro  (9)      

proti  (0)  

     zdržel se  (1)  MUDr. Laštůvka 

 

Předřazení bodu 2.34. bylo schváleno. 

 

K bodu programu 2.34 

Zřízení osadního výboru 

 

p. Malinkovič  

– zeptal se, zda souhlasí ZMO se zřízením osadního výboru. 

Ing. Nechybová  

– nechce bránit občanům, ale toto byl pouze materiál na stůl. Neví, jaké má osadní výbor možnosti, 

jaký to bude mít dopad na obec. Chtěla by, aby se zformuloval nějaký materiál. 

p. Malinkovič  

– ZMO může zřídit osadní výbor dle zákona. ZMO by mělo pouze vyslovit, zda se zřídí, nebo ne. 

Tento osadní výbor si poté stanoví jednací řád a můžou si vypracovat své stanovy, které budou 

v souladu se zákonem. 

MUDr. Laštůvka  

– osadní výbor má minimální kompetence, ale neví se, jaké závazky a náklady z toho plynou pro MO 

Střekov. 

 

18:15 hodin se vrátil Ing. Němeček 

 

Ing. Němeček  

– osadní výbory budou podporovány, ale toto opravdu není materiál do ZMO, je to pouze oznámení 

a bylo by vhodné, aby pan tajemník zjistil více informací. S panem místostarostou se o tom bavili, 

neví, jakým principem tyto osadní výbory vznikají, jsou zde 3 k. ú., zda budou probíhat „volby“ do 

osadního výboru, nebo jak se budou členové volit. 

Ing. Svěcený  

– zákon mluví jasně, a zda má být osadní výbor zřízen, je dáno pouze dvěma §. Osadní výbor může 

dostat část rozpočtu obce, ale záleží na ZMO, zda mu ho dají. 

p. Malinkovič  

– dává slovo paní Růžičkové.  

p. R. z řad občanů 

– ZMO bylo osloveno z toho důvodu, zda vůbec bude pro zřízení. Pokud bude osadní výbor zřízen, 

nebude požadovat žádné finanční prostředky, OV by měl fungovat jako „prodloužená ruka“ občanů, 

bude informovat občany Svádova a bude se snažit občany motivovat. Až na základě rozhodnutí 

ZMO budou učiněny další kroky. 

Ing. Štráchal  

– až bude vypracovaný materiál toho, co bylo řečeno p. Růžičkovou, bude o tom ZMO jednat. 

p. Malinkovič  

– dal návrh ZMO, aby uložilo Ing. Svěcenému projednat materiál osadního výboru. 

Ing. Němeček  

– bylo by vhodné podat informaci do zastupitelstva o počtu členů, finanční nákladnosti apod. 

p. Kolman  

– pokud to bude bezúplatná služba, je jedno, kolik bude mít členů. 

S. – z řad občanů  

– tento materiál by měl opravdu předložit MÚ a ne občané 
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p. Malinkovič  

– úřad vstoupí v jednání s výborem a připraví materiál do ZMO. Domnívá se, že by bylo lepší, kdyby 

byl lichý počet členů. 

p. S.  z řad občanů 

– jsou to občané z každé části, aby zde bylo zastoupení všech částí Svádova, proto je počet sudý. 

p. Malinkovič  

– záleží na výboru, kolik členů bude mít. 

Ing. Němeček  

– má obavy, aby na menších částech města nebyly „tábory“, které stojí proti sobě. 

Ing. Nechybová  

– bylo by dobré schválit nějaká pravidla pro zřizování osadních výborů. 

p. Kolman  

– žádost o zřízení osadního výboru je na úřadě již od 23. 3. 2016 a dvakrát už bylo zasedání ZMO. 

Ing. Dunaj  

– pokud by se dodaly materiály, mohlo se jednat. Materiály nejsou, není o čem jednat.  

p. Malinkovič  

– v zákoně není žádný předpis, jakým způsobem má obecní úřad zasahovat do vzniku osadních 

výborů. V zákoně o obcích nejsou vymezena žádná pravidla pro zřizování osadních výborů.  

p. S. z řad občanů  

– bylo by fér, pokud budou dodány materiály, co se požadují, aby se osadní výbor zřídil. Pokud chce 

pan tajemník informace, je možnost ho zavézt do Koštova a zeptat se, jak to funguje.  

Ing. Svěcený  

– na internetu není problém najít, kde a jak mají založený osadní výbor, ale iniciativa by měla přijít 

od osadního výboru. Mohl by se podílet na vytvoření materiálu, ale nemá pravomoc diktovat, kdy a 

jak se bude scházet.  

Ing. Němeček  

– navrhl tajemníkovi zpracování pravidel pro zřizování osadních výborů.  

p. S. z řad občanů  

– předala tajemníkovi veškeré informace.  

 

K bodu programu 2.12 

Záměr pronájmu nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem – části pozemku p. č. 241 

(85 m2), k. ú. Brná nad Labem. 

Předkládá: Bc. Mašková pověřená VOSOM a uvedla materiál. 

 

Diskuse: 

Ing. Dunaj  

– předpokládá, že parcela č. 184/1 je příjezdová komunikace a zajímalo by ho, zda je zajištěn příjezd 

na parcelu 340. 

Bc. Mašková  

– tato cesta je tak úzká, že se tam dá autem přesně projet a ve stanovisku MmÚL je podmínka, že 

podél místní komunikace musí zůstat manipulační pás, je tedy zajištěna prostupnost této komunikace 

v celé její délce i na pozemky dále v obci. 

p. Malinkovič  

– tento záměr bude nejprve zveřejněn a vlastníci sousedních nemovitostí ho můžou připomínkovat. 

Mgr. D. z řad občanů  

– zajímal se, zda zde proběhlo místní šetření, chtěl by předejít sousedským sporům. 

p. Malinkovič  

– sousedské spory mohou vzniknout kdykoli, zde se jedná zatím pouze o záměr pronájmu. 
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Návrh usnesení v předloženém znění:  
 

A/ Schvaluje  

záměr pronájmu části pozemku p. č. 241 – ostatní plocha, o výměře 85 m2 

 v k. ú. Brná nad Labem, za těchto podmínek: 

a) nájemné bude sjednáno v min výši 10,--Kč/m2/rok,  

b)  pronájem bude sjednán na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců,    

c) předmětná část pozemku p. č. 241, druh pozemku: ostatní plocha, bude využita jako 

manipulační plocha, bude zajištěn přístup k zařízení veřejného osvětlení, bude zajištěna 

možnost manipulace za účelem správy navazující komunikace a zajištěn přístup 

provozovateli telekomunikačního kabelu na pozemku se nacházejícím,  

d)  žadatel předloží potvrzení bezdlužnosti vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem  

od Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem.                             

 

B/ Ukládá 

vedoucí OSOM 
zabezpečit zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. 241 – ostatní plocha, o výměře  

85 m2, z celkové výměry 182 m2, k. ú. Brná nad Labem, dle schvalovací části tohoto usnesení. 

 

T: 15. 07. 2016 

Z: Vedoucí OSOM 

 

Hlasováno o návrhu usnesení v předloženém znění. 

 

Přítomno 12 členů ZMO Střekov:    
pro  (10)      

proti  (0)  

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

   

 

Návrh usnesení byl schválen  

 

P. Malinkovič vyhlásil 15 minutovou přestávku v 18:51 hodin. 

P. Malinkovič ukončil přestávku 19:04 hodin.  

 

p. Malinkovič  

– rád by toto jednání urychlil a ptá se, zda má někdo připomínky, problémy s dalšími body 

v programu.  

Mgr. Železná  

– u všech záměrů by měla být výše nájmu v minimální hodnotě 

p. Malinkovič  

– kde to není, bude doplněno. 

Bc. Mašková  

– kde by to být mělo, tam to je a žádá o stažení bodu 2.17. z programu.  
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K bodu programu 2.13 

Záměr na uzavření dodatku č. 1/2016 k nájemní smlouvě č. 1016/2012/NS pronájmu 

nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem – pozemek p. č. 1759, v k. ú. Brná nad Labem.  
Předkládá: Bc. Mašková, VOSOM a uvedla materiál. 

 

Diskuze: 

Ing. Němeček  

– toto se řešilo již několikrát, nelíbilo se nám tzv. nastupování a vystupování ze smluv. Stará 

smlouva má být ukončena a zveřejněn nový záměr. 

Bc. Mašková  

– tento případ byl konzultován na školení s právníkem a ptala se na to, pokud jsou 2 nájemci, jeden 

vystoupí a chce nastoupit nový. Bylo jí řečeno, že není nutno vypisovat nový záměr a zveřejní se 

pouze dodatek. Tento postup byl právníkem odsouhlasený jako správný obecně, pokud jsou 

uzavírány dodatky, tzn. zveřejní se záměr dodatku. 

p. Lazarová  

– zeptala se, zda budou mít nájemci přístup ke svým pozemkům. 

Bc. Mašková  

– na ostatní pozemky jsou příjezdy řešené z horní ulice. 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  
 

A/ Schvaluje  

záměr uzavření dodatku č. 1/2016 k nájemní smlouvě č. 1016/2012/NS, ze dne 13. 06. 2012, 

z důvodu vystoupení jednoho nájemce z nájemní smlouvy a přistoupení nového nájemce  

do nájemní smlouvy. 

 

 

C/ Ukládá 

vedoucí OSOM 
zabezpečit zveřejnění záměru dodatku č.1/2016 k nájemní smlouvě č. 1016/2012/NS  

  

T:  15. 07. 2016 

Z: Vedoucí OSOM 

 

 

Hlasováno o návrhu usnesení v předloženém znění. 

 

Přítomno 12 členů ZMO Střekov:    
pro  (11)      

 proti   (0)  

     zdržel se   (1) Ing. Němeček 

 

Návrh usnesení byl schválen. 
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K bodu programu 2.14 

Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti na části pozemku p. č. 

269/1, v k. ú. Nová Ves  

Předkládá: Dana Mašková, VOSOM a uvedla materiál   

Bez diskuze 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  

 

A/ Schvaluje  

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti na část pozemku p. č. 269/1, v k. ú. Nová 

Ves, za účelem umístění součásti distribuční soustavy kabel, pojistná skříň NN,  

v rozsahu dle geometrického plánu č. 271-167/2014, za cenu ve výši  1.575,--Kč + 21% DPH (331,--

Kč), celkem 1.906,--Kč/ jednorázově. 

 

oprávněný: 

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 847/8, 405 02 Děčín 

 

B/ Ukládá 

vedoucí OSOM 
zabezpečit oznámení o usnesení ZMO Střekov žadateli a následně zajistit uzavření smlouvy  

o zřízení věcného břemene. 

T: 30. 8. 2016 

Z: Vedoucí OSOM 

C/Pověřuje 

místostarostu MO Střekov 

podepsáním smlouvy o zřízení věcného břemene. 

 

T: 30. 8. 2016 

Z: Místostarosta 

 

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 2.15 

Záměr prodeje nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem – pozemku p. č. 477, k. ú. Svádov 

Předkládá: Dana Mašková, VOSOM a uvedla materiál   

Diskuze: 

Ing. Bandas  

– stáhli majitelé žalobu? Dále zde není uvedena cena.  

Bc. Mašková  

– prodej se uskuteční, až se žadatel přihlásí ještě jednou, toto je pouze záměr prodeje, proto se 

standardně neobjednává znalecký posudek k určení ceny obvyklé ještě před schválením záměru 

prodeje. 
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Ing. Němeček  

– zajímal se, jak se kdo dostane k tomu zbylému pozemku. 

Bc. Mašková  

– tato otázka se řešila, a pan D. zdůraznil, že nemá zájem o druhý pozemek. Původně žádal dokonce 

pouze o část tohoto č. 477. Není to ojedinělý pozemek v naší správě, který tak zůstane špatně 

přístupný. 

P. Malinkovič  

– ne vše se podaří prodat, ale je rád, že tato kauza bude již vyřešena. 

Ing. Bandas  

– mohl by být problém se tam dostat v budoucnu. 

p. Lazarová  

– zeptala se, zda je velký sousední pozemek soukromý. 

Bc. Mašková  

- ano je soukromý. 

Ing. Dunaj  

– souhlasí s prodejem, záměrem prodeje za předpokladu, že se odprodá i ten „camfourek“. 

Němeček  

– pokud je ten „camfourek“ špatně přístupný pozemek, měla by se navrhnout nějaká atraktivní cena. 

Ing. Dunaj  

– předpokládá, že byl dělaný odhad na tyto pozemky, kde bylo toto zohledněno. 

Ing. Nechybová  

– pokud je znám konkrétní žadatel o tento pozemek, měla by být uvedena cena. 

Bc. Mašková  

– u záměrů prodeje se nenechávají dělat znalecké posudky, neboť jsou finančně dost nákladné, 

a pokud by se k prodeji nikdo nepřihlásil, MO by přišel zbytečně o peníze. Ovšem na tento pozemek 

znalecký posudek vypracován byl, s ohledem na probíhající spor, a to na podzim 2015, s cenou 

obvyklou v místě ve výši 6.700,-Kč. Záměr obou pozemků byl zveřejněn začátkem roku. Pak D.ale 

zdůrazňoval, že ten „camfourek“ opravdu nechce.  

Ing. Němeček  

– zeptal se, zda teď je na tento pozemek psaná nájemní smlouva, a zda by nebylo lepší počkat na 

ukončení soudní sporu ohledně vlastnictví. 

Bc. Mašková  

– ne, pozemek nyní není pronajat. Na Hřebence ve vnitrobloku je též podobný případ. 

MUDr. Laštůvka  

– není dobré si vytvářet nepřístupné pozemky. 

P. Malinkovič  

– jedná se pouze o záměr prodeje. 

Bc. Mašková  

– navrhla změnu usnesení.  

 

Návrh usnesení v upraveném znění:  

 

A/ Schvaluje 

záměr prodeje pozemku p. č. 477 o výměře 1.678 m2, druh pozemku: zahrada, v k. ú. Svádov a 

pozemku p. č. 479/1 o výměře 125 m2, druh pozemku: travní porost, v k. ú. Svádov,za podmínek: 

využití p. p. č. 477 a p. p. č. 479/1, vše v k. ú. Svádov musí být v souladu se způsobem využití dle 

Územního plánu Ústí nad Labem. 
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B/ Ukládá 

vedoucí OSOM ÚMO Střekov 
1. zabezpečit zveřejnění záměru prodeje pozemků p. č. 477 o výměře 1.678 m2, druh pozemku: 

zahrada a pozemku p. p. č. 479/1, o výměře 125 m2, druh pozemku: travní porost, vše v k. ú. 

Svádov, dle schvalovací části tohoto usnesení, 

 

          T: 15. 07. 2016 

Z: Vedoucí OSOM 

 

 

2. o usnesení Zastupitelstva MO Střekov informovat žadatele.  

 

                   T: 15. 07. 2016 

Z: Vedoucí OSOM 

Hlasováno o návrhu usnesení upraveném znění. 

 

Přítomno členů 12 ZMO Střekov:    
pro  (12)      

 proti   (0)  

     zdržel se   (0)  

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně.  

 

K bodu programu 2.16 

Záměr uzavření dodatku č. 2/2016 k nájemní smlouvě č. 1026/98/NS – část pozemku p. č. 175/1, 

v k. ú. Svádov  

Předkládá: Dana Mašková, VOSOM a uvedla materiál   

Bez diskuze. 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  

 

A/ Schvaluje  

záměr uzavření dodatku č. 2/2016 k nájemní smlouvě č. 1026/98/NS, ze dne 31. 07. 1998, z důvodu 

snížení výměry pronájmu části pozemku p. č. 175/1 v k. ú. Svádov. 

 

B/ Ukládá 

vedoucí OSOM 

zabezpečit zveřejnění záměru dodatku č. 2/2016 k nájemní smlouvě č. 1026/98/NS, dle schvalovací 

části tohoto usnesení. 

 

T: 15. 07. 2016 

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. 
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K bodu programu 2.17.   

Záměr pronájmu nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem – pozemku p. č. 3951, 

v k. ú. Střekov  

 

Stažen z programu 

K bodu programu 2.18. 

Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě na části 

pozemku p. č. 171/1 a p. č. 123, v k. ú. Církvice 

Předkládá: Dana Mašková, VOSOM a uvedla materiál   

Bez diskuse 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  
 

A/ Schvaluje  

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě na část pozemku  

p. č. 171/1 a část pozemku p. č. 123, v k. ú. Církvice, k umístění stavby technické infrastruktury 

(kanalizační přípojka), která v sobě zahrnuje i právo přístupu ke stavbě a vstupu na nemovitost v 

rozsahu dle geometrického plánu č. 481-205/2015, za cenu ve výši  69,--Kč + 21 % DPH (14,--Kč), 

celkem 83,--Kč/ ročně. 

 

oprávněný: 

pan K. M., dat. nar. xxx, trvale hlášen na adrese xxx, 400 11 Ústí nad Labem. 

 

 

B/ Ukládá 

vedoucí odboru SOM ÚMO Střekov 
zabezpečit oznámení o usnesení RMO Střekov navrhovateli a následně zajistit uzavření smlouvy o 

zřízení věcného břemene inženýrské sítě s navrhovatelem. 

T: 30. 08. 2016 

Z: Vedoucí OSOM 

 

 

C/ Pověřuje 

místostarostu MO Střekov 

podepsáním smlouvy o zřízení věcného břemene inženýrské sítě. 

 

T: 30. 08. 2016 

Z: Místostarosta 

 

 

Hlasováno o návrhu usnesení předloženém znění. 

 

Přítomno členů 12 ZMO Střekov:    
pro  (12)      

 proti   (0)  

     zdržel se   (0)  

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně.  
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K bodu programu 2.19. 

Záměr pachtu nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem – části pozemku p. č. 680/1, k. ú. 

Svádov (cca 100 m2) 

Předkládá: Dana Mašková, VOSOM a uvedla materiál   

Bez diskuse 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  

 

A/ Schvaluje  

záměr pachtu části pozemku p. č. 680/1 – zahrada, o výměře cca 100 m2 v k. ú. Svádov,  

za těchto podmínek: 

a) pachtovné bude sjednáno v min výši 10,--Kč/m2/rok,  

b)  pacht bude sjednán na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců 

c)  předmětná část pozemku p. č. 680/1, druh pozemku: zahrada, bude využita jako zahrada                                                                                                                                                                                                           

d)  žadatel předloží potvrzení bezdlužnosti vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem od 

Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem                              

 

B/ Ukládá 

vedoucí OSOM 
zabezpečit zveřejnění záměru pachtu části pozemku p. č. 680/1 – zahrada, o výměře cca 100 m2, 

z celkové výměry 628 m2, k. ú. Svádov, dle schvalovací části usnesení. 

 

T: 15. 07. 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. 

 

P. Malinkovič – dal prostor občanům 

 

K bodu programu 2.20. 

Návrh na změnu usnesení č. 043/15/b7/13/A z 5. RMO Střekov, ze dne 24. 03. 2015 – uzavření 

pachtovní smlouvy na část pozemku p. č. 3300/1, v k. ú. Střekov  

Předkládá: Bc. Dana Mašková, VOSOM a uvedla materiál   

Diskuse: 

 

Ing. Nechybová  

– v části A požádala o prodloužení termínu splatnosti do 15. 07. 2016. 

Bc. Mašková  

– paní S. toto již zaplatila, není třeba upravovat termín.  
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Návrh usnesení v předloženém znění:  
 

A/ Schvaluje  

změnu usnesení č. 040/16/B, 5. Rady MO Střekov konané dne 09. 03. 2015, takto:  

 

Pacht části pozemku p. č. 3300/1, o výměře 220 m2, v k. ú. Střekov, na dobu neurčitou,  

s účinností od 01. 08. 2016, s tím, že nájemnice je povinna uhradit bezdůvodné obohacení  

za období od 01. 04. 2016 do 31. 07. 2016 se splatností 30. 06. 2016. 

Účel pachtu: zahrada 

Celkové roční pachtovné: 2.200,--Kč 

 

Pachtýř: 

Paní E. S., dat. nar. xxx, trvale hlášena na adrese xxxxx, 400 03 Ústí nad Labem 

 

B/ Ukládá 

vedoucí odboru SOM ÚMO Střekov 

zabezpečit uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku p. č. 3300/1 – zahrada, o výměře 220 m2, z 

celkové výměry 703 m2, v k. ú. Střekov, dle schvalovací části tohoto usnesení, na dobu neurčitou s 

účinností od 01. 08. 2016, účel pachtu: zahrada, s pachtýřem uvedeným ve schvalovací části tohoto 

usnesení. 

                                                                                                   T: 31. 07. 2016 

                                                                                                   Z: Vedoucí OSOM 

 

C/ Pověřuje 

místostarostu MO Střekov 

podepsáním pachtovní smlouvy na pacht pozemku p. č. 3300/1, o výměře 220 m2, druh pozemku – 

zahrada, v k. ú. Střekov. 

 

   T: 31. 07. 2016 

   Z: Místostarosta 

 

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 2.21. 

Pronájem nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem – pozemku p. č. 715/1 (8 631 m
2
) 

v k. ú. Sebuzín  

Předkládá: Bc. Dana Mašková, VOSOM a uvedla materiál   

19:29 hodin odešel Ing. Němeček 

 

Diskuse: 

Ing. Nechybová  

– navrhuje změnu usnesení do schvalovací části - nájemci se ukládá uhradit bezdůvodné obohacení 

za období od 1. 6. 2015 do 30. 6. 2016 ve výši 25 323,-Kč. Toto musí být uhrazeno před podpisem 

smlouvy. 

 

19:32 hodin se vrátil Ing. Němeček 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  
 

A/ Schvaluje   
pronájem pozemku p. č. 715/1 – druh pozemku: ostatní plocha – způsob využití: sportovní a rekr. pl., 

o výměře 8 631 m
2
 v k. ú. Sebuzín, na dobu neurčitou.  

 

Nájemce je povinen uhradit bezdůvodné obohacení za období od 1. 6. 2015 do 30. 6. 2016 ve výši 

25 323,- Kč. Toto musí být uhrazeno před podpisem smlouvy, 

 

účel pronájmu: pozemek bude využit jako fotbalové hřiště, 

 

celkové roční nájemné: 1,--Kč/rok, 

 

podmínky úhrady nájemného: nájemné se zavazuje nájemce splácet za každý kalendářní rok, vždy 

nejpozději do 31. března příslušného roku a 

 

ukončení nájemní smlouvy č. 1019/2000/NS ze dne 05. 06. 2000, ve znění dodatků   

č. 1/2005, č. 2/2010 a č. 3/2012 dohodou ke dni 30. 06. 2016. 

 

Nájemce: 

TJ Sebuzín, sídlo firmy Sebuzín 129, IČO 63152509.  

 

B/ Ukládá 

vedoucí SOM 

1. zabezpečit uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 715/1  

v k. ú. Sebuzín o výměře 8 631 m
2
, na dobu neurčitou s účinností od 01. 07. 2016, účel nájmu: 

pozemek bude využit jako fotbalové hřiště, dle schvalovací části usnesení. 

 

T: 31. 07. 2016   

Z: Vedoucí SOM 

 

2. zabezpečit uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 1019/2000/NS  

ze dne 05. 06. 2000, ve znění dodatků č. č. 1/2005, č. 2/2010 a č. 3/2012 dohodou ke dni 30. 06. 

2016. 

 

T: 31. 07. 2016   

Z: Vedoucí SOM 
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3. informovat FO o ukončení nájemní smlouvy č. 1019/2000/NS ze dne 05. 06. 2000, ve znění 

dodatků č. č. 1/2005, č. 2/2010 a č. 3/2012. 

 

T: 31. 07. 2016   

Z: Vedoucí SOM 

C/ Pověřuje 

místostarostu MO Střekov 

1. podepsáním nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 715/1 v k. ú. Sebuzín.  

 

T: 31. 07. 2016 

Z: Místostarosta 

 

2. podepsáním dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 1019/2000/NS ze dne 05. 06. 2000, ve znění 

dodatků č. č. 1/2005, č. 2/2010 a č. 3/2012 dohodou ke dni 30. 06. 2016. 

 

T: 31. 07. 2016 

Z: Místostarosta 

 

Hlasováno o návrhu usnesení v předloženém znění. 

 

Přítomno 12 členů ZMO Střekov:    
pro  (11)      

 proti   (0)  

     zdržel se   (1) Ing. Štráchal 

 

Návrh usnesení byl schválen.  

 

K bodu programu 2.22. 

Uzavření smluv v souladu s usnesením 9. ZMO č. 060/16 a 061/16 

Předkládá: Bc. Dana Mašková, VOSOM a uvedla materiál   

Diskuse: 

Ing. Němeček  

– podepisování smluv vyplývá z kompetencí statutárního zástupce. 

p. Malinkovič  

– potřebuje pověření ZMO k podepisování. 

MUDr. Laštůvka  

– pokud zde není 100% jistota, nebude chyba to panu místostarostovi svěřit. 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  
 

A/ Ukládá 

místostarostovi MO Střekov 

1. podepsání kupní smlouvy dle schvalovací části usnesení 9. ZMO č. 060/16, 

 

T: 31. 07. 2016 

Z: Místostarosta 

 

2. podepsání kupní smlouvy dle schvalovací části usnesení 9. ZMO č. 061/16, 

 

T: 31. 07. 2016 

Z: Místostarosta 
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Hlasováno o návrhu usnesení předloženém znění. 

 

Přítomno 12 členů ZMO Střekov:    
pro   (6)      

proti   (0)  

zdržel se           (6) Ing. Štráchal, Ing. Bandas, Ing. Němeček 

Mgr. Železná, Ing. Outlá, p. Barančík 

 

Návrh usnesení nebyl schválen. 

 

K bodu programu 2.23. 

Uzavření smluv v souladu s usnesením 10. ZMO č. 072/16, 073/16 a 078/16 

Předkládá: Bc. Dana Mašková, VOSOM a uvedla materiál   

Bez diskuse 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  
 

A/ Ukládá 

místostarostovi MO Střekov 

1. podepsání pachtovní smlouvy na pacht pozemku p. č. 1799, o výměře 100 m2, druh pozemku – 

zahrada, v k. ú. Střekov, v souladu s usn. 10. ZMO č. 072/16, 

 

T: 30. 06. 2016 

Z: Místostarosta 

 

2. podepsání nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 3241/102,  

o výměře 9 m2, z celkové výměry 545 m2, v k. ú. Střekov, v souladu s usn. 10. ZMO č. 073/16, 

 

T: 30. 06. 2016 

Z: Místostarosta 

 

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

Olešnice, v souladu s usn. 10. ZMO č. 078/16. 

T: 30. 06. 2016 

Z: Místostarosta 

 

Hlasováno o návrhu usnesení předloženém znění. 

 

Přítomno 12 členů ZMO Střekov:    
pro   (7)        

proti   (0)  

zdržel se           (5) Ing. Bandas, Ing. Němeček, Mgr. Železná 

Ing. Outlá, p. Barančík 

 

Návrh usnesení nebyl schválen. 
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K bodu programu 2.24. 

Uzavření smluv v souladu s usnesením 11. ZMO č. 089/16, 090/16, 091/16 a 094/16 

Předkládá: Bc. Dana Mašková, VOSOM a uvedla materiál   

Bez diskuse 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  
 

A/ Ukládá 

místostarostovi MO Střekov 

1. podepsání dodatku smlouvy 01/2015 o prodloužení nájmu bytu č. 6 v ulici Zeyerova 763/7, ÚL 

v souladu s usn. 11. ZMO č. 089/16 

T: 30. 06. 2016 

Z: Místostarosta 

 

2. podepsání dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 1077/2009/NS na pozemek p. č. 216/4  a část 

pozemku p. č. 216/1 (477 m2), oba v k. ú. Olešnice u Svádova, v souladu s usn. 11. ZMO 

č. 090/16, 

 

T: 30. 06. 2016 

Z: Místostarosta 

 

3. podepsání pachtovní smlouvy na pacht části pozemku p. č. 2106/1 (700m2) a pozemku 

p. č. 2111/3, oba v k. ú. Střekov, v souladu s usn. 11. ZMO č. 091/16, 

 

T: 30. 06. 2016 

Z: Místostarosta 

 

4. podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti na části pozemku p. č. 1028/1, 

v k. ú. Svádov, v souladu s usn. 11. ZMO č. 094/16. 

T: 30. 06. 2016 

Z: Místostarosta 

 

 

Hlasováno o návrhu usnesení předloženém znění. 

 

 

Přítomno 12 členů ZMO Střekov:    
pro   (6)    

proti   (0)  

zdržel se           (6) p. Kolman, Ing. Bandas, Ing. Němeček, 

Mgr. Železná, Ing. Outlá, p. Barančík 

 

 

Návrh usnesení nebyl schválen.  
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K bodu programu 2.25. 

Návrh řešení nálezu DIK C  

Předkládá: Bc. Dana Mašková, VOSOM a uvedla materiál   

Diskuse: 

Bc. Mašková  

- na stůl byla předložena příloha č. 7 materiálu, zápis jednání Finančního výboru. 

Ing. Němeček  

– zeptal se, zda dochází ke změnám. 

Ing. Nechybová  

– konstatovala, že Finanční výbor přijal stejné usnesení, kde doporučuje vyřadit veřejné osvětlení a 

nedoporučuje vyřadit stavby z účetní evidence. V zápise bylo doporučeno tajemníkovi, aby doložil 

usnesení rady MO Střekov z r. 2000 (10. RMO z 22. 05. 2000 č. 191/2000/B včetně důvodové 

zprávy.  

Ing. Outlá  

– dle Ing. Smutného by bylo zapotřebí provést řádnou inventarizaci.  

Ing. Němeček  

– mohlo by se hlasovat o protinávrhu. 

Ing. Nechybová  

– vznesla protinávrh. 

 

Návrh usnesení v upraveném znění:  

 

A/ Schvaluje 

1. vyřazení majetku MO Střekov (aktiv) nenalezeného fyzickou inventurou ke dni 31. 12. 2015 

v hodnotě 73.557,00 Kč z účtu 021040 (Komunikace a veřejné osvětlení), 

 

B/ Neschvaluje 

1. vyřazení majetku MO Střekov (aktiv) nenalezeného fyzickou inventurou ke dni 31. 12. 2015 

v hodnotě 592.551,50 Kč z účtu 021060 (Ostatní stavby) a 

2. vyřazení majetku MO Střekov (aktiv) nenalezeného fyzickou inventurou ke dni 31. 12. 2015 

v hodnotě 15.427,00 Kč z účtu 028010 (Drobný DHM). 

 

C/Ukládá  

vedoucí FO 

zajištění vyřazení majetku  dle bodu A/1 návrhu na usnesení. 

 

T: 31. 07. 2016 

Z: Vedoucí FO 

 

Hlasováno o protinávrhu usnesení Ing. Nechybové 

 

Přítomno 12 členů ZMO Střekov:    
pro  (10)      

 proti   (0)  

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

 

Návrh usnesení byl schválen. 
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K bodu programu 2.26. 

Návrh na změnu usnesení 5. ZMO Střekov č. 037/15, ze dne 23. 06. 2015 - Návrh na bezúplatný 

převod objektu stálého lehkého opevnění na p. p. č. 725/5 k. ú. Svádov do majetku Statutárního 

města Ústí nad Labem 

Předkládá: p. Viktor Malinkovič místostarosta a uvedl materiál   

Diskuse: 

Ing. Němeček  

– původně to bylo schváleno s úmyslem, že se o to bude starat muzeum, nechápe proč toto usnesení 

revokovat. 

p. Malinkovič  

– neví, co by s tím mělo dělat muzeum, je to na konci Svádova.  

Ing. Němeček  

– záměrem bylo to, že to byla celá linie opevnění. V jiných krajích tato opevnění jsou turistickou 

atrakcí.  

p. Malinkovič  

– podobný objekt se nachází v půlce Svádova i ve Valtířově. 

Ing. Nechybová  

– v minulosti byl schválen bezúplatný převod. Není si jistá, zda by nebylo vhodnější přijaté usnesení 

revokovat. 

p. Malinkovič  

– materiál je nazván návrh na změnu usnesení, což je vlastně revokace. 

p. G. – z řad občanů  

- muzeum chtělo vytvořit naučnou stezku a díky těmto řopíkům je šance vytvořit něco podobného. 

Ministerstvo obrany nechce převádět tyto řopíky do majetku různých spolků. Ministerstvo obrany má 

obavy, aby si je pod sebe nevzaly nelegální organizace.  

p. Kolman  

– jako TJ Svádov dostali dopis od Min. obrany, kde MO nemá problém s převodem řopíku do 

vlastnictví TJ, která je spolkem.   

p. S. – z řad občanů  

– mělo by to mít nějakou linii. Za farou to zasypali zahrádkáři. Jsou tam dva a jeden je zasypaný. 

Ten zasypaný by se musel odbagrovat, kdyby se chtěla zachovat linie. Pokud se to odhlasuje, musí se 

to dát do původního stavu.  

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  

 

A/ Schvaluje  

změnu usnesení č. 037/15 o uzavření smlouvy o bezúplatný převod objektu stálého lehkého opevnění 

na p. p. č. 725/5, k. ú. Svádov do majetku Statutárního města Ústí nad Labem takto:  

 

Zastupitelstvo MO Střekov projednalo předložený návrh a  

A/ Neschvaluje 

1. bezúplatný převod objektu stálého lehkého opevnění, stavby bez č. p./č. e. na pozemku 

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

 

Vlastník stavby:  

Česká republika, 

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

Příslušnost k organizační jednotce: 

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

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

místostarostovi 

o usnesení zastupitelstva informovat Ministerstvo obrany ČR. 

 

T: 31. 07. 2016 

Z: Místostarosta 

 

Hlasováno o návrhu usnesení předloženém znění. 

 

Přítomno 12 členů ZMO Střekov:    
pro   (0)     

proti                 (6) MUDr. Laštůvka, Ing. Bandas, Ing. Němeček, 

Mgr. Železná, Ing. Outlá, p. Barančík, p. Lazarová 

zdržel se           (6) Ing. Štráchal, Ing. Nechybová, p. Kolman, 

Ing. Dunaj, p. Malinkovič 

 

Návrh usnesení nebyl schválen. 

 

K bodu programu 2.27. 

Změna usnesení 11. ZMO Střekov č. 092/16, ze dne 24. 5. 2016 

Předkládá: Bc. Dana Mašková, VOSOM a uvedla materiál   

 

19:58 hodin odešla Ing. Nechybová a Ing. Štráchal 

Bez diskuse 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  
 

A/ Schvaluje  

změnu usnesení č. 092/16 o uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu na části p. p. č. 655, v k. ú. Střekov takto:  

 

Zastupitelstvo MO Střekov projednalo předložený návrh a A/ schvaluje uzavření smlouvy 

o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést 

stavbu na části p. p. č. 655, v k. ú. Střekov sch, název stavby: 11010-055556  TM_BTA_Ústí nad 

Labem_ULYKR_41095_OK, za účelem zřízení, umístění a provozování podzemního 

telekomunikačního vedení – zemní optické přípojky včetně příslušenství, s termínem pro 

uzavření řádné smlouvy o zřízení věcného břemene ve lhůtě 2 let od data podpisu smlouvy 

o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Celková částka bude určena na základě 

rozsahu dotčení pozemku, dle geometrického plánu a sazby podle Pravidel, platných ke dni 

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti. Celková částka bude uhrazena bankovním převodem před 

podpisem konečné smlouvy. 

 

Budoucí oprávněný: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem na adrese Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, 

IČ: 04084063, zastoupený na základě písemně udělené plné moci ze dne 12. 1. 2016, evid. č. 

PŘ/329/2016 spol. ARANEA NETWORK a.s., se sídlem na adrese Štěrboholská 1404/104, 102 00 

Praha 10, IČ: 24126039, zastoupená na základě písemně uděleného pověření ze dne 4. 1. 2016, spol. 

TOSAN Praha s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 – Staré město, IČ: 24135739.   
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B/ Ukládá 

vedoucí OSOM 

1. před uzavřením budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy  

o právu provést stavbu - prověřit tuto smlouvu po právní a obsahové stránce. 

 

T: 30. 06. 2016 

Z: Vedoucí OSOM 
 

2. zabezpečit uzavření smlouvy, dle schvalovací části tohoto usnesení.  

 

T: 31. 07. 2016 

Z: Vedoucí OSOM 

C/ Pověřuje 

místostarostu MO Střekov 

podepsáním smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a 

smlouvy o právu provést stavbu na části p. p. č. 655, v k. ú. Střekov 

 

T: 31. 07. 2016 

Z: Místostarosta 

 

 

Hlasováno o návrhu usnesení předloženém znění. 

 

Přítomno 10 členů ZMO Střekov:    
pro  (10)      

 proti   (0)  

     zdržel se   (0)  

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

K bodu programu 2.28. 

Změna usnesení 11. ZMO Střekov č. 093/16, ze dne 24. 5. 2016 

Předkládá: Bc. Dana Mašková, VOSOM a uvedla materiál   

 

Bez diskuse 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  
 

A/ Schvaluje  

změnu usnesení č. 093/16 o uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku p. č. 3241/104 a části 

pozemku p. č. 3241/105 v k. ú. Střekov takto:  

 

Zastupitelstvo MO Střekov projednalo předložený návrh a A/ schvaluje uzavření smlouvy 

o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést 

stavbu na části p. p. č. 3241/104 a části pozemku p. č. 3241/105, oba v k. ú. Střekov, název stavby: 

11010-055628_TM_BTA_Ústí nad Labem _ULNOV_OK, za účelem zřízení, umístění podzemního 

komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, s termínem pro uzavření řádné smlouvy o zřízení 

věcného břemene ve lhůtě 2 let od data podpisu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene.  Celková částka bude určena na základě rozsahu dotčení pozemku, dle 

geometrického plánu a sazby podle Pravidel MO Střekov, platných ke dni uzavření smlouvy 
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o zřízení služebnosti. Celková částka bude uhrazena bankovním převodem před podpisem konečné 

smlouvy 

 

Budoucí oprávněný: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem na adrese Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, 

IČ: 04084063, zastoupený na základě písemně udělené plné moci ze dne 01. 06. 2015, evid. č. 

PŘ/118/2015 spol. ŠINDY a.s., se sídlem na adrese 5. května 16, 252 41 Dolní Břežany, 

IČ 24126039, zastoupená na základě písemně uděleného pověření ze dne 01. 07. 2015, spol. SITEL, 

s.r.o., se sídlem Baarova 957/15, 140 00 Praha – Michle, IČ: 44797320.   

 

B/ Ukládá 

vedoucí OSOM 

1. před uzavřením budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy  

o právu provést stavbu - prověřit tuto smlouvu po právní a obsahové stránce. 

 

T: 30. 06. 2016 

Z: Vedoucí OSOM 
 

2. zabezpečit uzavření smlouvy, dle schvalovací části tohoto usnesení.  

 

T: 31. 07. 2016 

Z: Vedoucí OSOM 

C/ Pověřuje 

místostarostu MO Střekov 

podepsáním smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a 

smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku p. č. 3241/104 a části pozemku p. č. 3241/105 

v k. ú. Střekov. 

T: 31. 07. 2016 

Z: Místostarosta 

 

 

Hlasováno o návrhu usnesení předloženém znění. 

 

Přítomno 10 členů ZMO Střekov:    
pro  (10)      

 proti   (0)  

     zdržel se   (0)  

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 
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K bodu programu 2.29. 

Změna usnesení 11. ZMO Střekov č. 071/16, ze dne 24. 5. 2016 - pacht nemovitosti v majetku 

města Ústí nad Labem – části pozemku p. č. 3297/1, v k. ú. Střekov  

Předkládá: Bc. Dana Mašková, VOSOM a uvedla materiál   

Diskuse: 

 

Ing. Němeček  

– zeptal se na důvod změny. 

Bc. Mašková  

– je to kvůli změně účinnosti. V původním schválení byla dána účinnost od 1. 5. 2016. Místostarosta 

na základě doporučení nepodepisovat smlouvy tuto smlouvu nepodepsal, nedostálo se tedy 

podmínky podepsat smlouvu v měsíci, kdy měla nastat účinnost dle usnesení. 

p. Malinkovič  

- zeptal se, proč je bezdůvodné obohacení vyčísleno jen do 29. 2. 2016 

Bc. Mašková 

-  bezdůvodné obohacení nebylo dopočítáno za měsíce březen až červen, protože prodleva v uzavření 

smlouvy jde za úřadem, nejprve byl materiál stažen, následně nebyl podepsán, což je důvod jeho 

dnešního předložení. 

Ing. Outlá  

- je to škoda, přichází se tak o peníze. 

p. Malinkovič  

– mělo by se zjistit, kdo způsobil škodu. 

 

20:02 hodin se vrátil Ing. Štráchal 

 

Ing. Outlá  

- vznesla protinávrh – ukládá se vyčíslit škodu prodlení. 

MUDr. Laštůvka  

– roční pachtovné je 380,-Kč celkem, škoda bude tedy v rámci desítek korun. Pokud tento bod bude 

schválen, uhradí to ze svého. 

Ing. Outlá  

– je to úsměvné, ale zákonné  

MUDr. Laštůvka  

– konstatoval, že nabídku myslel vážně. 

Ing. Štráchal  

– dotázal se, zda by nebylo lepší to přepočítat hned. 

Bc. Mašková  

– zeptala se, zda je tedy záměrem doměřit nebo vyčíslit částku za duben květen a červen a po někom 

ji požadovat. 

Ing. Štráchal  

– mělo by se to vyčíslit to teď, než to příště znovu řešit, MUDr. Laštůvka se nabídl, že to doplatí. 

p. Lazarová  

- také se přidá. 

Bc. Mašková 

- navrhla v bodě A/ 2. zvýšit částku bezdůvodného obohacení na 453,-Kč.  

 

20:04 hodin se vrátila Ing. Nechybová 
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Návrh usnesení v upraveném znění:  
 

A/ Schvaluje  

změnu usnesení č. 071/16 takto:  

 

Zastupitelstvo MO Střekov projednalo předložený návrh a  

A/ Schvaluje  

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

od 01. 07. 2016, 

Účel pachtu:  zahrada 

Celkové roční pachtovné: 380,--Kč  

 

Pachtýř: 

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

 

2. Částku ve výši 453,--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 pacht části pozemku p. č. 3297/1, v k. ú. Střekov,  

na dobu neurčitou s účinností od 01. 07. 2016, účel pachtu: zahrada, s pachtýřem uvedeným  

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

podpisem pachtovní smlouvy. 

T: 31. 07. 2016 

Z: Vedoucí OSOM 

 

C/Pověřuje 

místostarostu MO Střekov 

podepsáním pachtovní smlouvy na pacht části pozemku p. č. 3297/1, v k. ú. Střekov  

 

T: 31. 07. 2016 

Z: Místostarosta 

 

Hlasováno o návrhu usnesení v upraveném znění: 

 

Přítomno 12 členů ZMO Střekov:    
pro   (8)        

proti   (0)  

zdržel se           (4)      p. Kolman, MUDr. Laštůvka, p. Lazarová, 

Ing. Nechybová  

 

Návrh usnesení byl schválen 
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K bodu programu 2.30. 

Záměr pronájmu nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem –  část pozemku p.č. 3440, 

v k.ú. Střekov  

Předkládá: Bc. Dana Mašková, VOSOM a uvedla materiál   

Bez diskuse 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  

A/ Schvaluje  

záměr pronájmu části pozemku p. č. 3440 – travní porost, o výměře 240 m
2
, v k. ú. Střekov, za těchto 

podmínek: 

a) nájemné bude sjednáno v min výši 10,--Kč/m2/rok,  

b)  pronájem bude sjednán na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců,    

c) předmětná část pozemku p. č. 3440, druh pozemku: travní porost, bude využita pro přístup 

k pozemkům žadatelů, bude zajištěn přístup k zařízení veřejného osvětlení a bude zajištěna 

možnost manipulace za účelem správy navazující komunikace.  

d)  žadatele předloží potvrzení bezdlužnosti vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem  

od Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem.                             

 

 

B/ Ukládá 

vedoucí OSOM 
zabezpečit zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. 3440 – travný porost, o výměře 240 m

2
, 

v k. ú. Střekov, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 

 

T: 15. 07. 2016 

Z: Vedoucí OSOM 

 

20:07 hodin odešel p. Barančík 

 

Hlasováno o návrhu usnesení předloženém znění. 

 

Přítomno 11 členů ZMO Střekov:    
pro  (11)      

 proti   (0)  

     zdržel se   (0)  

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

K bodu programu 2.31. 

Záměr prodeje pozemků p. č. 84, 85, 87, k. ú. Budov u Svádova  

Předkládá: Bc. Dana Mašková, VOSOM a uvedla materiál   

Diskuse: 

 

Ing. Němeček  

– zeptal se, zda je k tomuto prodeji odhad 

Bc. Mašková  

– konstatovala, že pokud by se znalecký posudek nechal vypracovat před záměrem prodeje, mohlo 

by dojít ke zbytečné ztrátě peněz, pokud by záměr nebyl schválen, nebo se nepřihlásil žádný zájemce 

o koupi 
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Návrh usnesení v předloženém znění:  
 

A/ Schvaluje 

záměr prodeje pozemků p. č. 84 – travní plocha, o výměře 67 m
2
, p. č. 85 – zastavěná plocha, o 

výměře 72 m
2 

a p. č. 87 – travní plocha, o výměře 209 m
2
, vše v  k. ú. Budov u Svádova. 

 

 

B/ Ukládá 

vedoucí OSOM 

1. o usnesení Zastupitelstva MO Střekov informovat žadatele  

T: 15. 07. 2015 

Z: Vedoucí OSOM 

 

2. zabezpečit zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 84 – travní plocha, o výměře 67 m
2
, p. č. 85 

– zastavěná plocha, o výměře 72 m
2 

a p. č. 87 – travní plocha, o výměře 209 m
2
, vše v  k. ú. 

Budov u Svádova. 

 

T: 15. 07. 2016 

Z: Vedoucí OSOM 

 

 

Hlasováno o návrhu usnesení v předloženém znění  

 

Přítomno 11 členů ZMO Střekov:    
pro   (11)      

 proti   (0)  

     zdržel se   (0)  

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

K bodu programu 2.32. 

Záměr uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 572/2015, o nájmu nemovitosti v majetku města 

Ústí nad Labem –  část pozemku p. č. 2287/1, v k. ú. Střekov  

Předkládá: Bc. Dana Mašková, VOSOM a uvedla materiál   

 

20:10 hodin se vrátil p. Barančík 

 

Bez diskuse 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:   
 

A/ Schvaluje  

záměr uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 572/2015, o nájmu části pozemku p. č. 2287/1 – 

zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr, o výměře cca 12 m
2
, z celkové výměry 436 m

2
, v k. ú. 

Střekov, parkovací stání č. 17, za těchto podmínek: 

a)  nájemné bude sjednáno v min. výši 220,--Kč/1m
2
/rok + 21% DPH,  

b)  nájemné bude sjednáno na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

c)  účel nájmu: umístění (parkování) osobního automobilu,  

d)  žadatel předloží potvrzení bezdlužnosti vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem 

od Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem.                          
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B/ Ukládá 

vedoucí OSOM 
zabezpečit zveřejnění záměru uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 572/2015, o nájmu části 

pozemku p. č. 2287/1 – zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr, o výměře cca 12 m
2
, z celkové 

výměry 436 m
2
, parkovací stání č. 17, v k. ú. Střekov, dle schvalovací části tohoto usnesení.  

 

T: 15. 07. 2016 

Z: vedoucí OSOM 

 

Hlasováno o návrhu usnesení předloženém znění. 

 

Přítomno 12 členů ZMO Střekov:    
pro   (12)      

 proti   (0)  

     zdržel se   (0)  

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

Mgr. Železná  

– požádala o vyčištění parkoviště 

 

K bodu programu 2.33. 

Záměr prodeje části pozemků p. č. 174, k. ú. Nová Ves  

Předkládá: Bc. Dana Mašková, VOSOM a uvedla materiál   

Diskuse: 

 

Ing. Bandas  

– v záměru prodeje je nesouhlasné stanovisko Odboru dopravy MmÚL. 

Bc. Mašková  

– souhrnné stanovisko je souhlasné. Nesouhlasné bylo pouze dílčí stanovisko a to ve věci používání 

pozemku pro příjezd na pozemky navazující., avšak přes tuto komunikaci se stejně jezdit nedá, pouze 

v její spodní části. 

Ing. Němeček  

– zeptal se, kudy se tam tedy bude jezdit. 

Bc. Mašková  

- je zde přístupová cesta v dolní části pozemku, v příloze č. 2 je mapka, kde je viditelná část, kudy je 

možno se dostat ke komunikaci. 

Ing. Dunaj  

– jsou zde dvě vyjádření Odboru dopravy MmÚL, jedno nesouhlasné a jedno souhlasné. 

Bc. Mašková  

– celkové stanovisko je souhlasné a obsahuje jedno dílčí nesouhlasné stanovisko.  
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Návrh usnesení v předloženém znění:  
 

A/ Schvaluje 

záměr prodeje části pozemku p. č. 174 – ostatní plocha, o výměře cca 110 m
2
 v k. ú. Nová Ves. 

 

 

B/ Ukládá 

vedoucí OSOM 

1. o usnesení Zastupitelstva MO Střekov informovat žadatele  

T: 15. 07. 2016 

Z: Vedoucí OSOM 

 

2. zabezpečit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 174  – ostatní plocha, o výměře cca 110  

m
2
  v k.ú. Nová Ves. 

 

 

T: 15. 07. 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 2.35. 

Volba 5. člena KV ZMO Střekov 

 

p. Malinkovič  

– navrhl jako 5. člena pana Kolmana.  

p. Lazarová  

– navrhuje Ing. Ch., byl to dlouholetý člen KV a byl výborný. 

Ing. Němeček  

– vyzval ČSSD, aby navrhla svého kandidáta. 

p. Malinkovič  

– zeptal se, zda má někdo další návrh. 

p. Svoboda z řad občanů 

– pokud by toto věděli dříve, mohli se na to připravit. 

MUDr. Laštůvka  

– na minulé schůzce zastupitelů bylo toto avizováno a vychází to ze schůze KV . 

Ing. Němeček  

– je přednější zvolit předsedu KV. 

MUDr. Laštůvka  

– předseda musí být zastupitel. 

p. Malinkovič  

– KV je pětičlenný a byl by rád, kdyby zde bylo zastoupení všech politických subjektů. 

Ing. Dunaj  

– za ČSSD navrhl přestávku 5 minut. 
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p. Malinkovič  

– byl nucen rezignovat, proto navrhl pana Kolmana, ač Ing. Ch. je určitě výborný. 

p. Lazarová  

– nemají žádné požadavky, tomuto člověku důvěřuje. 

Ing. Němeček  

– je rád za návrhy, je lepší, když jsou, než když nejsou. 

Ing. Dunaj  

– připojuje s k návrhu Ing. Němečka – nejprve volit předsedu a poté člena. 

p. Lazarová  

– navrhla MUDr. Laštůvku na předsedu. 

p. Malinkovič  

– bude se tedy nejprve volit předseda a poté člen. Vyzval všechny politické zástupce o zhodnocení.  

MUDr. Laštůvka  

– neusiloval o to, být předsedou. V zájmu možností přijímá návrh být předsedou. 

p. Malinkovič  

– navrhl volit veřejnou volbou.  

 

Hlasování veřejnou volbou o zvolení MUDr. Laštůvky předsedou KV ZMO Střekov 

 

Přítomno 12 členů ZMO Střekov:    
pro  (11)      

 proti  (0)  

zdržel se  (1)  MUDr. Laštůvka 

 

MUDr. Laštůvka byl zvolený předsedou KV ZMO Střekov. 

 

 

3. Materiály připravované na stůl: 

 

K bodu programu 3.1. 

Kritéria hodnocení spolupořadatelství na kulturních akcích ÚMO Střekov 

 

Stažen z programu 

 

Mgr. D. – předseda Kulturní komise  

– v bodě 2 chybí věta – KK může radě MO Střekov doporučit schválit výjimku, kterou náležitě 

odůvodní jejím významem pro MO Střekov.  

 

Diskuze:  

 

Ing. Štráchal  

– není schopen to v tento moment vstřebat. 

Ing. Němeček  

– poděkoval za návrh kritérií. Určovat minimální a maximální částku není vhodné. Také je 

diskriminační dávat jako podmínku trvalý pobyt. 

Mgr. D. 

– vycházelo se z toho, že je schválený nějaký rozpočet.  

Ing. Nechybová  

– nemůže se vyjádřit. Omlouvá se, ale nemůže hlasovat, neměla možnost to prostudovat.   

Ing. Němeček  

– nepochopil proč je 500,-Kč minimum.  

 



Zápis 12. ZMO Střekov 

 

46 

 

p. Kolman  

– proč by nemohla být kultura za 500,- třeba.  

p. S. občan  

– když četl podmínky MmÚL, nebylo v nich, že pokud je žadatel z jiného města, má nárok na menší 

příspěvek. Ohledně částek je to malichernost. Pokud někde zbydou peníze a nikdo nebude mít zájem 

čerpat dále, dá se to ošetřit vždycky.  

Ing. Němeček  

– není to diskriminující, to je pravda, ale znevýhodní to lidi, kteří nemají trvalý pobyt v MO Střekov. 

p. Malinkovič  

– KK se snažila něco udělat, aby se o tom mohlo hlasovat. Musí se schválit nějaké podmínky a určit 

mantinely. Časem se můžou změnit. 

Ing. Nechybová  

– MmÚL má jasně určeno, že žadatel nesmí čerpat příspěvky z jiného zdroje.  

Mgr. Dunaj  

– do příště se to může přepracovat 

p. Malinkovič  

– tento materiál v této podobě je nehlasovatelný, a pokud se dnes neschválí, nic se nestane. ZMO se 

určitě svolá do měsíce znovu.  

Mgr. D.  

– navrhuje stáhnout tento materiál z bodu jednání. Žádá, aby se všechny připomínky sepsaly, aby 

bylo z čeho vycházet.  

p. Malinkovič  

 doporučuje stáhnout a přepracovat tento materiál a poslat ho zastupitelům k připomínkování.  

p. Kolman  

– nemyslí si, že by nemohl spolupořádat akci s MO Střekov a MO Neštěmice. 

Ing. Nechybová  

 nebude hlasovat pro spolupořadatelství, neboť se domnívá, že se jedná o dotace. 

Mgr. Dunaj  

– stahuje tento materiál z bodu jednání. 

 

 

K bodu programu 3.2. 

Kulturní aktivity II. pol. 2016 

Mgr. Stanislav Dunaj, předseda KK uvedl materiál 

 

Diskuze:  

p. Malinkovič  

– domnívá se, že pokud nebyla schválena kritéria, nemělo by se hlasovat ani o kulturních aktivitách. 

Mgr. D.  

– nechce materiál stáhnout, chce, aby se hlasovalo. 

Ing. Němeček  

– minule také nebyla schválena kritéria a také se hlasovalo, nevidí důvod, proč by se nemohlo 

hlasovat. 

p. G. – Za neformální sdružení Střekovské matky  

– je pro ně důležité vědět to dopředu, zda bude jejich žádost schválena, z důvodu organizace celé 

akce. 

Ing. Němeček  

– k bodu B/ ukládá - nevidí důvod, proč by nemohl předseda KK oslovit žadatele on sám. Myslí si, 

že by stačilo žadatele oslovit neformálně. 

Mgr. Dunaj  

– chtěl, aby to bylo formálně za ÚMO Střekov. 
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p. Malinkovič  

– nechce spolky oslovovat. Bez ohledu na to, že předseda není zastupitel, by měl jednat on za KK. 

Jsou připravené dvě akce a opravdu se na nich mělo začít pracovat.  

 

Návrh usnesení v upraveném znění:   
 

A/ Schvaluje Kulturní aktivity pro druhé pololetí 2016: 

1. Zažít město jinak, s termínem konání 18. 09. 2016, včetně finanční spoluúčasti ve výši 

10 850,- Kč. Žadatelkou je Mgr. Kateřina Chalašová za neformální sdružení Střekovských 

matek.   

2. Střekovská drakiáda, s termínem konání září/říjen 2016 (dle počasí), včetně finanční 

spoluúčasti ve výši 8 604,- Kč. Žadatelem je Mgr. Stanislav Dunaj. 

 

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

spoluúčast ÚMO nejpozději do 30 dnů ode dne konání každé akce.  

 

 

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 3.3. 

Výsledky provedených kontrol KV ZMO Střekov 

MUDr. Laštůvka uvedl materiál 

 

Bez diskuze 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:   

 

A/ Bere na vědomí 

výsledky kontroly provedených kontrolními skupinami KV ZMO Střekov 

 

21:02 hodin odešla Mgr. Železná 

 

Hlasováno o návrhu usnesení v předloženém znění. 

 

Přítomno 11 členů ZMO Střekov:    
pro  (11)      

 proti  (0)  

zdržel se  (0)   

 

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně 

 

21:04 hodin se vrátila Mgr. Železná, odešel Ing. Štráchal 
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4. Různé. 

Dotazy členů ZMO Střekov, dotazy občanů: 

 

K bodu programu 4.1. 

Informace o stavu řešení znečištění pozemku p. č. 1914, k. ú. Střekov 

Bc Mašková 

- - na pozemku proběhlo místní šetření za účasti odboru ŽP MmÚL, bylo odkryto zasažené místo a 

zjištěno poškození keramického potrubí, vedoucího do žumpy, na základě doporučení OŽP byla 

poškozená část byla zalita betonem a vyčkáno, zda se zaslepení vývodu projeví v okolních objektech 

či pozemcích, což se nestalo. Dne 30. 6. 2016 proběhne na základě podnětu OŽP místní šetření. 

Zároveň bude na náklady MO zajištěna dekontaminace a úklid zasaženého místa na pozemku p. č. 

1914 a následně, pokud bude zjištěn viník, by byly náklady na toto vyčištění požadovány po tomto. 

 

Mgr. D. z řad občanů  

– ul. Na Čihadle – je zde problém, co se řeší od roku 2014, kdy došlo k odpojení dvou uživatelek 

zahrad od vodovodní přípojky, ta je údajně ve vlastnictví MO.  

p. S. z řad občanů  

– měl by se pozvat pan K. a mělo by se to řešit s ním. P. K. znám osobně a není vhodné toto řešit bez 

něj. 

Bc. Mašková  

– nepracovala ještě na úřadě, když se to řešilo, ale prověřila to. Obě paní opravdu nemají vodu. 

Můžou se připojit na přípojku paní B. nebo na odběrném zařízení. Byly definovány 3 způsoby 

připojení a paní Č. se měla dle zápisu pořízeného na podzim 2015 při jednání na MO Střekov 

vyjádřit k preferovanému způsobu napojení a oznámit to MO, ale neozvala se. Na odběr vody ze 

stávajícího zařízení má odběrovou smlouvu  pan K.. MO Střekov by nemělo být odběratelem vody 

pro zahrádkářskou kolonii, což nám bylo sděleno tohoto roku na jaře ze strany SČVK. 

Mgr. D. z řad občanů  

- údajně ale SČVK vypověděl panu K. smlouvu. 

Bc. Mašková  

– vyžádala si stanovisko od SČVaK, tuto výpověď SČVK stáhl.  

 

21:10 hodin odešel Ing. Bandas a přišel Ing. Štráchal 

 

p. S. z řad občanů  

– zeptal se, zda se bude řešit hala TJ Slavoj. 

Ing. Nechybová  

– není vhodné řešit něco za podnikatele. Nepadl požadavek o případném odkupu. Až přijdou, 

předloží záměr, může se o tom jednat. Byly jim nabídnuté jiné prostory – Corso. 

P. Malinkovič  

– majitel se musí vyjádřit sám. 

 

p. S. z řad občanů 

– ul. U Stodol je po dešti v dezolátním stavu stodola. Žádá o místní šetření. 

Bc. Mašková  

– ví se o tom, podnět byl řešen již v minulosti. Nejsme ani sousedé této nemovitosti a máme v této 

věci velmi omezené možnosti, bylo ale již jednáno se Stavebním odborem MmÚL a ten toto řeší.  

p. S. z řad občanů 

– hned zítra by se tam měl jet někdo podívat. 

Bc. Mašková  

– ÚMO Střekov není úřadem pověřeným ve stavebním řízení, nemůžeme toto tedy řešit. 
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Ing. Nechybová  

– mělo by se zavolat na Stavební odbor MmÚL. 

p. S. z řad občanů 

– křižovatka u fary u pomníku - parkují zde auta a nedá se vyjet. Mělo by se zažádat na Odboru 

dopravy o značky zákaz zastavení. Je to nepřehledné, není tam vidět.  

Ing. Němeček  

– zeptal se, jakou má představu pan tajemník o vedení úřadu, jestli by se mohl představit, tedy o sobě 

něco říci, co momentálně zpracovává. Ve výběrovém řízení byla kandidátka s praxí ve veřejné 

správě, proč byl tedy vybrán Ing. Svěcený. 

P. Malinkovič  

– v komisi seděl Ing. Nergl, bývalý tajemník MmÚL, a on doporučil Ing. Svěceného. Nebyl sám, 

komu se Ing. Svěcený zdál jako nejvhodnější kandidát na vedoucího úřadu.  

Ing. Němeček  

– se zeptal, proč se nedala přednost kandidátovi s praxí ve veřejné správě 

P. Malinkovič  

– hodnocení jednotlivých uchazečů není jen o tom, co kdo kdy dělal, ale o celkovém dojmu. Je zde 

více faktorů, než jen praxe ve veřejné správě. 

Ing. Němeček  

– nejde o dojmy, ale to, že úřad je v nějaké situaci a potřebuje někoho, kdo se okamžitě chytí 

problematických záležitostí a nebude problém s řešením samotných problémů.  

P. Malinkovič  

– toto je v zájmu všech. Sice byl Ing. Svěcený dosud „nepolíbený“ státní správou, ale úřad začíná 

fungovat a až budou doplněny stavy, úřad začne fungovat již plně bez problémů. Jsou zamýšleny 

dílčí změny. 

p. S. z řad občanů  

– pokud byl zvolený výběrovou komisí, která byla jmenována legálně, jako zastupitel by neměl o 

tomto pochybovat. Jako volič podotýká, že toto není seriozní napadat výběrovou komisi.  

p. S. z řad občanů  

– mělo by se nechat pana tajemníka chvíli pracovat. Úřad se začíná stabilizovat.  

Mgr. D. z řad občanů  

– poděkoval místostarostovi, že je zde posekaná tráva. 

p. Löbel  
– je pravda, že tráva není posekaná úplně všude, protože roste rychleji, než jsou nasmlouvané seče. 

Je pokryta druhá seč, ale bohužel centrální Střekov se nepodařilo posekat v termínu. Bylo potřeba 

zaškolit nové pracovníky VPP a vzhledem k tomu, že tu již dlouho není vedoucí OPISH, přešla na 

něj veškerá její agenda, tudíž toto není úplně jednoduché. Postupně se seznamuje s tím, jak 

fungovaly smlouvy, dělají se další objednávky. Dříve centrum Střekova sekala firma AVE, nyní se 

snaží to pokrýt vlastními silami. Plánuje se výsadba. Z minulého roku zde zůstaly od AVE výsadby, 

které se budou realizovat. Musí se vytvořit nové podklady a uzavřít smlouvy. Denně jsou na ÚMO 

Střekov hlášeny závady na hřištích, lavičkách a vysoké trávě. 

Ing. Svěcený  

– požádal o ukončení tohoto jednání z důvodu potřeby dostát znění zákoníku práce vůči přítomným 

úředníkům. 

Ing. Němeček  

– pokud je té práce tolik a není možné ji zajistit, proč není možné ji zajistit alespoň někým třeba na 

dohodu. Pan Löbel je přetížený, věcí má nad hlavu. Váznou objednávky. Alespoň dvakrát do roka se 

řezaly keře. Letos ještě ani jednou 

p. Lazarová  

– je škoda, že odešli takoví pracovníci, co tu byli léta. Pokud by zde zůstali, Střekov by vypadal 

úplně jinak. 
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Ing. Nechybová  

– usnesením rady města - byly přiznány dary a stipendia pro nejlepší studenty univerzity – stipendia 

jsou poskytovány primátorkou, Neštěmicemi a Severní Terasou. Proč nepočítají s příspěvkem MO 

Střekov. Stálo by za to, aby se zastupitelé podívali na toto usnesení. Na tomto ceremoniálu jsou 

všichni starostové.  

P. Malinkovič  

– sám jsem překvapen. Konstatoval, že MO Střekov je připraven podpořit nejlepší studenty, je to 

zahrnuto v rozpočtu.  

Ing. Němeček  

– kritéria pro udělení příspěvku se dávala dohromady s paní prorektorkou. Je otázka, zda nějaký 

student zpracuje téma Střekova.  

Ing. Štráchal  

– požádal pana tajemníka, aby kontaktoval prorektorku univerzity a zjistil podrobnosti. 

 

5. Závěr 

 

 

 

 

Místostarosta poděkoval za účast a jednání ZMO ukončil v 21:45 hodin. 

 

 

 

 

 

      

                ověřovatel: Ing. Arch. Jiří Němeček  ověřovatel: Mgr. Eva Železná 

     dne:       dne:   

 

 

 

 

Viktor Malinkovič 

místostarosta MO Střekov 

Dne: 28. 06. 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohou: Usnesení 12. ZMO Střekov ze dne 28. 06. 2016 

 

Zapsala: Michaela Paseková Tůmová 


