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Z Á P I S 

 

ze 17. zasedání Zastupitelstva MO Střekov, 

které se konalo dne 13. 12. 2016 od 16:00 hodin 

v zasedací místnosti domu Žukovova 15, Ústí nad Labem 

 

K bodu programu 1 

Zahájení 

 

Ing. Eva Outlá, zastupitelka pověřená výkonem pravomoci starosty, přivítala všechny přítomné 

a v 16.00 hodin zahájila 17. jednání Zastupitelstva MO Střekov.  

 

Konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno a oznámení o jeho konání bylo zveřejněno na úřední 

desce a ve vývěskách ÚMO, umístěných v našem obvodě.  

 

Dále konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina členů Zastupitelstva MO Střekov, a proto je 

dnešní jednání usnášeníschopné ve všech bodech jednání. 

 

Přítomni:  dle prezenční listiny, 15 členů ZMO 

 

Omluveni:  xxx 

 

Zapisovatelka: Mgr. Romana Pfefferová, Michaela Paseková Tůmová 

 

Skrutátorky:  Mgr. Hana Štrymplová, Martina Čechová 

 

Pracovníci úřadu: Mgr. Hana Štrymplová – vedoucí správního odboru 

   Bc. Jitka Chmelová – vedoucí finančního oddělení 

Martina Čechová – vedoucí odboru péče o vzhled obce, investic a silničního 

hospodářství 

Bc. Dana Mašková – vedoucí odboru správy obecního majetku 

 

Použité zkratky: KÚÚK – Krajský úřad Ústeckého kraje 

   MmÚL – Magistrát města Ústí nad Labem 

   OV – Osadní výbor 

   FV – Finanční výbor 

   KV – Kontrolní výbor 

   RMO – Rada městského obvodu 

ZMO – Zastupitelstvo městského obvodu   

 

Ing. Eva Outlá vyzvala přítomné občany, kteří se budou přihlašovat do diskuse, aby nahlas a zřetelně 

uvedli své jméno do zápisu. 

 

Ověřovatelé minulého zápisu byli Ing. arch. Jiří Němeček, MUDr. Jiří Laštůvka 

Byl zápis řádně ověřen? Ověřovatelé souhlasí. 

 

Ing. arch. Němeček – některé body zápisu, zejména v diskusi se liší od toho jak na jednání ZMO 

zazněly, doporučil bych více porovnávat se zvukovým záznamem. 

 

Ověřovateli dnešního zápisu jsou  

Ing. Bc. Petr Bandas, Mgr. Jiří Železný 

Oba zastupitelé souhlasí. 
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K bodu programu 1.2. 

Program jednání. 

 

Ing. Outlá – 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 

 

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. Souhlas s pronájmem podporovaného bytu 

2.2. Žádost o ponechání účelové investiční dotace na odkoupení objektu „Lázně 

Dr. Vrbenského v Ústí n. L“ a souvisejících pozemků p. č. 334 a p. č. 335/1, oba v k. 

ú. Střekov a neinvestiční dotace na úhradu daně z nabytí nemovitých věcí a 

zabezpečení objektu „Lázně Dr. Vrbenského v Ústí n. L.“  v rozpočtu MO Střekov pro 

rok 2017 – STAŽEN Z PROGRAMU 

2.3. Vyhlášení rozpočtového provizoria MO Střekov pro rok 2017 

2.4. Rozpočtové opatření (přijetí účelové neinvestiční dotace na úhradu nákladů spojených 

s volbami do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR) v roce 2016 

2.5. Rozpočtové opatření (přesuny mezi UZ VPP – formální úprava) 

2.6. Zpráva o hospodaření MO Střekov za 1. – 3. čtvrtletí roku 2016 

2.7. Kontrola plnění usnesení k 30. 11. 2016 

2.8. Návrh na zřízení OV Kojetice 

2.9. Rozpočtové opatření (úprava rozpočtu týkající se výdajů souvisejících s ozeleněním 

vnitrosídlištní plochy Střekov) 

2.10. Záměr výpůjčky nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem – části pozemku 

p. č. 43/1 v k. ú. Kojetice u Malečova 

2.11. Záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání v objektu Truhlářova 1592/32, Ústí 

nad Labem – objekt ve správě MO Střekov  

2.12. Žádost o prodloužení nájmu bytu č. 3 na adrese Varšavská 764/44, Ústí nad Labem, 

o velikosti 1+2 (60,37m2, vč. sklepní kóje)  

2.13. Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě na 

části pozemku p. č. 578, v k. ú. Brná nad Labem. 

2.14. Prodej nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem – pozemku p. č. 200/1 (207 m2) 

a části pozemku p. č. 203 (72 m2), v k. ú. Sebuzín 

2.15. Prodej nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem – pozemku p. č. 164, 

v k. ú. Olešnice u Svádova 

2.16. Záměr prodeje nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem – pozemku p. č. 315, 

v k. ú. Církvice 

2.17. Záměr prodeje nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem – pozemku p. č. 717, 

v k. ú. Brná nad Labem 

2.18. Záměr pronájmu nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem – části p. p. č. 646/2, 

v k. ú. Církvice 

2.19. Záměr pronájmu nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem – části p. p. č. 970/1 

(103 m2), k. ú. Svádov 

2.20. Odkoupení pozemku p. č. 1427/1 v k. ú. Střekov 

2.21. Pacht nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem - části p. p. č. 3291/3 

v k. ú. Střekov 
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2.22. Prodej nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem - pozemky p. č. 1841/1 a 1842/1 

v k ú. Střekov – STAŽEN Z PROGRAMU 

2.23. Nájem nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem – část pozemku p. č. 2287/1, 

v k. ú. Střekov 

2.24. Záměr nájmu nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem – část p. p. č. 2287/1, 

v k. ú. Střekov 

2.25. Záměr prodeje nemovitosti v majetku Statutárního města Ústí nad Labem - 

p. p. č. 3313/1, k. ú. Střekov 

2.26. Záměr prodeje nemovitosti v majetku Statutárního města Ústí nad Labem - 

p. p. č. 174 – část, k. ú. Nová Ves 

2.27. Návrh na uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku p. č. 2205/1 v k. ú. 

Střekov - STAŽEN Z PROGRAMU 

2.28. Ukončení nájemní smlouvy č. 1011/2011/NS o nájmu nemovitosti v majetku města 

Ústí nad Labem – pozemek p. č. 1436 - část v k. ú. Střekov a záměr pachtu 

nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem – části pozemku p. č. 1436 a části 

pozemku p. č. 1430, vše k. ú. Střekov 

2.29. Záměr změny nájemní smlouvy č. 1015/2015/NS o nájmu nemovitosti v majetku 

města Ústí nad Labem – pozemek p. č. 141/1 a 140 v k. ú. Nová Ves ve smyslu 

uzavření dodatku č. 1/2016 

2.30. Záměr prodeje nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem – pozemku p. č. 33, 

v k. ú. Svádov 

2.31. Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti na části 

p. p. č. 676/4, v k. ú. Svádov - STAŽEN Z PROGRAMU 

2.32. Záměr změny nájemní smlouvy ve smyslu uzavření dodatku č. 2/2016 k nájemní 

smlouvě č. 1016/2012/NS  – pozemek p. č. 1759 v k. ú. Brná nad Labem  

2.33. Záměr nabytí pozemku p. č. 177/2 a pozemku p. č. 177/3 v k. ú. Olešnice u Svádova – 

STAŽEN Z PROGRAMU 
2.34. Prohlášení MO Střekov jakožto vlastníka pozemků p. č. 863 a 1016 v k. ú. Sebuzín 

o vztahu k budovám na těchto pozemcích 

2.35. Uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu 

na adrese Kamenná 1431/3, Ústí nad Labem 

 

3. Různé, dotazy členů zastupitelstva a občanů. 

 

4. Závěr. 

 

Materiály připravované na stůl: 

 

2.36.  Přiznání peněžitého daru (stipendia)  

2.37.  Jmenování vedoucí Odboru správy obecního majetku 

2.38.  Zadávací dokumentace veřejných zakázek 

2.39.  Přijetí účelové neinvestiční dotace na JSDH pro rok 2016  

2.40. Vydávání radničního periodika 

2.41. Návrh na odměňování členů KK RMO Střekov  

2.42. Stanovení odměny pro pověřenou zastupitelku výkonem pravomoci starostky 

2.43. Informace o připravovaném záměru pojištění z odpovědnosti zastupitelů 

2.44. Návrh kulturních akcí pro rok 2017*** 

 

       *** tyto body nezařazeny do programu jednání 
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Ing. Outlá – navrhuji předřadit materiály na stůl před bod 2.1., protože Mgr. Železná nebude 

přítomna po celou dobu jednání. 

Ing. Dunaj – prosím předřadit body 2.8., 2.13., 2.14., 2.15., 2.20., 2.22., 2.27., 2.31., 2.34 za bod 

2.1. 

Bc. Mašková – požaduji stáhnout bod 2.33. 

Ing. Outlá – bod 2.33. stažen z programu. 

p. Lazarová – chtěla bych požádat, aby se odsouhlasilo, jestli by mohl být bod různé projednán 

v 18:00 hodin, aby tu občané nemuseli čekat do 22:00 hod a dostali se ke slovu. Navrhuji předřadit 

bod Různé na 18:00 hod. 

Ing. Němeček – navrhuji odsouhlasit všechny body programu a potom odsouhlasit předřazení. 

A chtěl bych, aby se správně uvádělo v programu, které body programu jsou v kompetenci RMO a 

které jsou v kompetenci ZMO. 

Ing. Outlá – navrhuji předřadit body 2.36 - 2.44 před bod 2.1. 

 

 

Hlasováno o projednání bodu Různé v 18:00 hodin. 

 

Přítomno 15 členů ZMO Střekov: 

pro   (15)  

proti   (0) 

zdržel se  (0)   

 

Schválen upravený program jednání a zařazení bodu Různé v 18:00. 

 

 

Hlasováno o protinávrhu Ing. Dunaje předřadit body 2.8., 2.13., 2.14., 2.15., 2.20., 

2.22., 2.27., 2.31., 2.34,  před bod 2.1.  

 

Přítomno 15 členů ZMO Střekov: 

pro   (7)  

proti   (0)  

zdržel se  (8)  Ing. Outlá, p. Barančík, Ing. arch. Němeček, Mgr. Železný, Ing. Bc. Bandas,  

Mgr. Železná, MUDr. Vaňková, Ing. Smutný 

 

Ing. Němeček – jsou to všechno majetkové body, chtěl bych poprosit o předřazení těchto bodů 

navrhovaných Ing. Dunajem za bod 2.1. 

 

 

 Hlasováno o protinávrhu Ing. arch. Němečka předřadit body 2.8., 2.13., 2.14., 2.15., 2.20., 

2.22., 2.27., 2.31., 2.34,  za bod 2.1.  

 

Přítomno 15 členů ZMO Střekov: 

pro  (14)  

proti  (0)   

zdržel se (1) MUDr. Vaňková 

                          

Návrh byl schválen.  
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Hlasováno o předřazení materiálů na stůl na začátek programu. 

 

Přítomno 15 členů ZMO Střekov: 

pro  (7)  

proti  (0)  

zdržel se    (8)  Ing. Nechybová, Ing. Štráchal, MUDr. Laštůvka, p. Lazarová, Ing. Dunaj,  

MUDr. Vaňková, p. Kolman, p. Malinkovič 

Návrh nebyl schválen.  

 

Hlasováno o zařazení materiálů na stůl (2.36., 2.37., 2.38., 2.39., 2.40., 2.41., 2.42., 2.43., 2.44.) 

do programu. 

 

Přítomno 15 členů ZMO Střekov: 

pro  (7)  

proti  (0)   

zdržel se    (8)  Ing. Štráchal, Ing. Nechybová, MUDr. Laštůvka, Ing. Dunaj, p. Lazarová,  

p. Malinkovič, p. Kolman, MUDr. Vaňková  

                          

Návrh nebyl schválen. 

 

v 16:19 hodin odešla Mgr. Železná 

 

Mgr. Železný – nevím, zda ti, co se zdrželi, přesně věděli, co neschválili. Některé body by se 

projednat měly.  

Ing. Štráchal – myslím, že všichni věděli, o čem hlasují, navrhuji zařadit alespoň bod jmenování 

vedoucí SOM.   

Mgr. Železný – připojil bych se k panu Štráchalovi a zařadil bych ještě materiál ohledně stipendia.  

p. Lazarová – vždycky jsme stipendium dávali, nikdy se nestalo, že by od nás student nedostal 

stipendium. Bylo to na programu a vy jste to nechtěli. Dali jste si podmínku, že práce musí být na 

téma Střekov nebo okolí. Teď mi vysvětlete, proč to chcete schvalovat. 

Ing. Outlá – pan Malinkovič o stipendiu jednal s univerzitou, vybral diplomovou práci, ale neprošlo 

to schvalovacím orgánem. Jako RMO Střekov jsme přijali usnesení, že stipendium bude přiznáno po 

schválení. Práce je vybraná, slečna má přiznáno, že stipendium dostane, minulý týden jsem tam byla 

s omluvným dopisem.  

p. Malinkovič – byla uzavřena smlouva mezi ÚMO Střekov a UJEP, jednal jsem o vyhodnocení 

prací. Práce byla posouzena jako nejvhodnější. V době, kdy jsem vykonával funkci místostarosty, 

jsem toto s UJEP konzultoval. Jediný problém byl to, že práce, které byly předloženy, se netýkaly 

Střekova v takovém smyslu, v jakém bychom očekávali. Měli bychom jednat o úpravě smlouvy 

s UJEP, abychom se vrátili k původní smlouvě tak, jak ji mají ostatní obvody, aby práce byly 

koncipovány a mířeny přímo na Střekov. Práce Ing. Tobiášové se Střekova týkala ze všech nejvíce. 

Rád bych tedy projednal tento materiál, i materiál, který navrhl pan Štráchal.  

Ing. arch. Němeček – doplnil bych to, protože se nejedná o smlouvu, ale o usnesení RMO. Pokud 

byste chtěli, tak jste usnesení mohli revokovat. Usnesení znělo, že o přidělení stipendia rozhoduje 

Rada. Studentka zpracovala práci, která se týká území Střekova a výsledek tu je, tak nevím, co je 

vlastně za problém.  

p. Malinkovič – nezabíhejme do podrobností o práci, chci jen hlasovat o přiznání stipendia.  

Ing. Nechybová – souhlasila bych se zařazením tohoto bodu, a to z důvodu toho, že ceremoniál se 

uskutečnil 8. 12. 2016, kdy se paní Outlá tohoto ceremoniálu zúčastnila a předávala asi prázdnou 

obálku. Ale když už tam byl zástupce Střekova, nebylo by fér vůči paní Outlé, abychom ji 

vystavovali takovéto choulostivé situaci. Všechny obvody stipendia udělily.  

Ing. Outlá – nemám problém s tím, že bych se vystavovala choulostivému jednání, šla jsem tam 

s omluvným dopisem, a pokud se to dnes nepřijme, půjdu tam třeba s dalším.  
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Ing. Nechybová – takže to nechcete zařadit? 

Ing. Outlá – ano, chci.  

Ing. Outlá – z materiálu na stůl doporučím zařadit bod 2.36. a 2.37. 

 

Hlasováno o zařazení bodů 2.36. a 2.37. do programu.  

 

Přítomno 14 členů ZMO Střekov: 

Pro   (14) 

Proti   (0) 

Zdržel se (0) 

 

Návrh byl schválen jednomyslně.  

 

K bodu programu 1.3. 

Volba návrhové komise 

Ing. Outlá – navrhuji ZMO Střekov ustanovit komisi, která provede případné změny v předloženém 

návrhu usnesení z dnešního jednání: 

 

  členové ZMO Střekov  - Ing. Aleš Smutný, MUDr. Michaela Vaňková 

 

z řad pracovníků ÚMO -  Bc. Dana Mašková 

 

Ing. Outlá – kdo s navrženou návrhovou komisí souhlasí? 

 

Přítomno 14 členů ZMO Střekov: 

pro   (14)  

proti   (0) 

zdržel se  (0)   

 

Návrhová komise byla schválena. 

 

K bodu programu 2.1.  

Žádost o souhlas s pronájmem podporovaného bytu Církvice 22  

Předkládá: Ing. Eva Outlá, zastupitelka pověřená výkonem pravomoci starosty a uvedla materiál.   

 

Diskuse:  

p. Lazarová – všichni jsme si materiály přečetli, požádala bych, abychom hned hlasovali. 

Ing. Outlá – jen bych to tedy zkrátila, žadatelka nesplňuje podmínku cílové skupiny, ale byt je 

volný, měli bychom souhlasit. 

Ing. Štráchal – dá se to tedy odsouhlasit? Neporuší se podmínky? 

Mgr. Štrymplová – ano dá.  

Ing. Outlá – není v tom problém.  

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  
 

A/ Souhlasí  

 

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

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

s osobou, která nepatří do cílové skupiny 70 let a více s p. D. Ř., nar. xxx, a to na dobu 

jednoho roku. 
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B/ Ukládá 

Mgr. Haně Štrymplové, vedoucí správního odboru  

Informovat žadatelku p. Ing. T., bytem xxx, 403 02 Ústí nad Labem o usnesení                                                                                 

T: 15. 12. 2016 

 

Hlasováno o návrhu usnesení v předloženém znění. 

 

Přítomno 14 členů ZMO Střekov. 

pro  (14)  

proti   (0)  

zdržel se   (0)  

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

Ing. Štráchal – prosil bych buď číst usnesení celé, nebo to zkrátit a přečíst pouze „usnesení 

v předloženém znění“.  

Ing. Outlá – děkuji za připomínku.  

  

v 17:18 hodin odešel Ing. Dunaj 

 

K bodu programu 2.8. 

Návrh na zřízení Osadního výboru Kojetice  
Předkládá: Ing. Eva Outlá, zastupitelka pověřená výkonem pravomoci starosty a uvedla materiál.   

 

Diskuse: 

Ing. arch. Němeček – vítám návrhy na zřizování OV, ale chce to důkladnou přípravu. Sice jsme 

souhlasili se zřízením OV Svádov, ale je to první OV, co vznikl za celou historii. Nevím, jak se 

schází, nevím, co projednávají, jestli jsou pořizovány zápisy, jestli projednávají materiály, které jdou 

do ZMO Střekov a týkají se jejich území. Když se zřizuje OV, jaký zvolíme způsob, jak jednotliví 

lidé budou obsazováni jako členové OV za své území? Bylo by vhodné sestavit kandidátku a udělat 

takové menší volby a každý občan toho daného území by se mohl přihlásit jako kandidát do OV. 

S odkazem na zřízený OV Svádov, od kterého jsem do dneška neviděl jediné usnesení, bych byl 

raději, kdybychom pozdrželi zřízení dalšího OV. Měli bychom si nejdříve ověřit, jak funguje OV 

Svádov. Jsem pro zřizování OV, ale měli bychom počkat. 

 

v 17:20 hodin se vrátil Ing. Dunaj 

 

Ing. Nechybová – budu hlasovat pro zřízení OV Kojetice, protože jsme tak hlasovali i u OV Svádov. 

Nevidím důvod, proč bychom měli omezovat občany.  

p. Lazarová – jestli si pamatuji, tak na předchozích ZMO jsem říkala, že jsem zásadně proti OV, ale 

pokud jsme zřídili jeden OV, tak nevidím důvod, proč bychom neměli zřídit další. 

p. Malinkovič – to, co řekl p. Němeček je k určitému zamyšlení, a my nemůžeme předjímat, jaké 

vztahy jsou nebo budou v OV Kojetice. Všichni ale vidíme, jak to tam teď vypadá, ale to si musí 

občané vyřídit v místě mezi sebou. Přikláním se k tomu, abychom OV schválili. Pokud nastanou 

nepříjemnosti, musí si to vyřídit občané na svém místě.  

Mgr. Železný – dovolil bych si říct tolik, že jsem za zřizování OV, ale v tomto případě, 

p. Malinkovič říkal, že nemůžeme předjímat vývoj, ale my víme, že situace v Kojeticích je napjatá a 

zajímalo by mě, jestli by mohl někdo za OV vystoupit a říci něco o této situaci a jak nám bude OV 

nápomocen. 

p. Lazarová – lidé se tam sešli, vybrali si mezi sebou, a jestli myslíte paní Mottlovou, tak ta nechtěla 

být v OV. 



Zápis 17. ZMO Střekov 

 

8 

 

p. Malinkovič – uvítal bych, kdyby paní Matějková mohla vystoupit. Rád bych ale nejdříve předal 

své slovo p. Schnebergerovi. 

p. Schneberger z řad občanů – komunikovali jsme ohledně zřízení OV Svádov s panem Svěceným 

a vše jsme vyřizovali přes něj. Dohodli jsme se, že až zápisy budeme někam dávat, budeme je dávat 

na naše webové stránky, ale nevíme, komu je dát fyzicky do ruky. Řekli jste, že my neprojednáváme 

věci z našeho území, táži se paní starostky, jestli nám to někdo poslal. Někdo za to zodpovídá, tak mi 

řekněte kdo. Příště nám to teda zašlete. Paní Růžičková byla na ÚMO a řekli jí, že tam nikdo není. 

Klidně to pošlete na email z našich stránek.  

Ing. Němeček – nebude problém, když se tedy budu ptát vás, pane Schnebergere, jako zástupce OV 

Svádov ohledně bodů ZMO, které se týkají Svádova? 

Bc. Mašková – k poznámce p. Schnebergera – nebyly vám poslány materiály pouze na toto ZMO a 

to jsem hned v pondělí ráno napravila a paní Růžičkové jsem je poslala. Nicméně materiály jsou 

přístupné veřejně. Omlouvám se za to.  

Ing. Štráchal – chyba je na straně úřadu. Minule jste říkali, že na webu bude kolonka pro OV. 

p. Matějková, členka přípravného výboru OV Kojetice – podali jste důkaz (p. Němeček a 

p. Železný) proč tohle ZMO nefunguje a proč pan Němeček nemůže být ani řadovým úředníkem, 

protože si plete pojmy s dojmy, („hádá se s p. Outlou“), napadal přípravný výbor, sedí tam ODS, 

sedí tam KSČM, nezávislí, TOP09, ale ANO nechtělo jít do spolupráce. My jsme tam zatím všichni 

naprosto kontaktní a je nám jedno, jakou stranu kdo volí. Jsme tu pro lidi. Co se tu dělo za poslední 

dobu, to udávání, budeme si muset posvítit jinam, ale budeme to řešit. Neberte mi slovo, neskončila 

jsem, OV má iniciativu, že vám tady dokáže, že vy si z něj budete brát příklad, a ne že nás tady bude 

kritizovat pan Němeček. Tady nejde vůbec o to, jestli tam je Matějková nebo ne. 

Ing. Outlá – („upomíná p. Matějkovou“) paní Matějková, nevykřikujte tady, nemůžete nikoho 

napadat.  

p. Matějková – paní Outlá, neberte mi slovo, my jsme tam ten OV měli už dávno. Nějaký 

Ing. Němeček, který tu akorát dělá díry… (větu nedokončila). 

Ing. Outlá – paní Matějková, nebudete tu nikoho urážet. 

p. Matějková – předložili jsme důvodovou zprávu, co máme v úmyslu. Navazuje to na všechny 

zákony, nemáte právo nás v této iniciativě zastavovat. 

Ing. Dunaj – rád bych, aby občané respektovali předsedající a uklidnili se. 

p. Matějková – vy nemáte právo nás v této iniciativě omezovat a pan Němeček už vůbec ne. 

Ing. arch. Němeček – jsem rád, že mě kritizujete, kritice se nebráním, ale pokud máte pádné 

důvody, že někoho napadám, tak se obraťte na policii. Nemám výtky proti vám, ale proti OV. 

Nemám s ním problém, ale na druhou stranu se musím zeptat na jednu otázku – říkala jste, že 

členové jsou tam na základě toho, že tam všichni chtějí pracovat. Nevěděl jsem ale, že jsou zástupci 

v OV navrženi podle politického klíče. Když navrhujete pana Procházku jako předsedu, tak bych byl 

rád, kdyby se představil a přednesl, co konkrétně chce dělat. Je to stejné jako u KV, FV, zodpovídá 

se ZMO.  

p. Lazarová – navrhuje ukončit diskusi. 

Ing. arch. Němeček – trval bych na tom, aby se pan Procházka představil. 

p. Procházka z řad občanů (navržen na předsedu OV Kojetice) – to jsem já, dneska ten největší 

lump, co tam dělá celý život. Jsem nejhorší pod sluncem za to, co jsem tam udělal. Ukamenujte mě.  

Ing. Dunaj – požádal bych znovu o ukončení diskuze a dal bych hlasovat.  

Ing. arch. Němeček – děkuji za představení, ale myslel jsem si, že to bude třeba k tomu, jaký máte 

záměr, apod.  

 

 

 

 

 

 

 



Zápis 17. ZMO Střekov 

 

9 

 

 

Hlasováno o ukončení diskuse. 

 

Přítomno 14 členů ZMO Střekov: 

Pro   (9) 

Proti  (0) 

Zdržel se (5)   Ing. Outlá, p. Barančík, Mgr. Železný, Ing. arch. Němeček, Ing. Smutný 

 

Diskuse byla ukončena. 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  

 

A/ Zřizuje  

Jako iniciativní a poradní orgán Zastupitelstva MO Střekov Osadní výbor Kojetice, pro místní část 

obce Kojetice na katastrálním území Kojetice u Malečova, v souladu s ustanovením §120 odst. 1 

zákona č. 128/2000 Sb., obecní zřízení. Osadní výbor se zřizuje na dobu neurčitou. 

 

B/ Určuje 

1) Celkový počet členů Osadního výboru Kojetice v počtu 11 členů  

 

2) V souladu s § 120 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., obecní zřízení, ve znění pozdějších 

předpisů, členy Osadního výboru Kojetice: 

 

1. Z. P., nar. xxx, xxx, 400 02 Ústí nad Labem 2,   

2. Ing. Z. F., nar. xxx, xxx, 400 02 Ústí nad Labem 2, (v písemném souhlasu člena 

adresa xxx – chybně uvedeno) 

3. Ing. J. Ch., nar. xxx, xxx, 400 02 Ústí nad Labem 2, 

4. J. M., nar. xxx, xxx, 400 02 Ústí nad Labem 2, 

5. S. S., nar. xxx, xxx, 400 02 Ústí nad Labem 2, 

6. MUDr. H. G., nar. xxx, xxx, 400 02 Ústí nad Labem 2, 

7. S. K., nar. xxx, xxx, 400 02 Ústí nad Labem 2, 

8. P. Ch., nar. xxx, xxx, 400 02 Ústí nad Labem 2, 

9. Ing. K. J., nar. xxx, xxx, 400 02 Ústí nad Labem 2,  

10. T. K., nar. xxx, xxx, 400 02 Ústí nad Labem 2, 

11. R. D., nar. xxx, xx, 400 02 Ústí nad Labem 2, 

 

3) Volbu předsedy z řad členů Osadního výboru Kojetice a to veřejným hlasováním    

 

C/ Volí   

V souladu s § 120 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů, pana 

Zbyňka Procházku, nar. xxx, bytem xxx, 400 02 Ústí nad Labem 2, předsedou Osadního výboru 

Kojetice  

   

D/ Schvaluje  

1) Jednací řád Osadního výboru Kojetice Zastupitelstva MO Střekov v předloženém znění 

2) Statut Osadního výboru Kojetice Zastupitelstva MO Střekov ve znění předloženého návrhu 

 

E/ Pověřuje 

Ing. Evu Outlou, zastupitelku pověřenou výkonem pravomoci starosty, dle § 103 zák. č. 128/2000 

Sb., podepsáním schválených dokumentů za MO Střekov uvedených v návrhu usnesení v bodě D1) a 

D2). 
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Hlasováno o návrhu usnesení v předloženém znění. 

 

Přítomno 14 členů ZMO Střekov:    
Pro  (7)        

proti  (0)  

zdržel se    (7)  Ing. Outlá, Ing. arch. Němeček, Mgr. Železný, Ing. Smutný, p. Barančík, 

MUDr. Vaňková, Ing. Dunaj 

 

Návrh usnesení nebyl schválen.  

 

K bodu programu 2.13  

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

pozemku p. č. 578, v k. ú. Brná nad Labem  
Předkládá: Bc. Dana Mašková vedoucí odboru SOM a uvedla materiál 

 

Diskuse: 

Ing. Štráchal – byl projednán tento materiál s JUDr. Procházkovou? 

Bc. Mašková – materiál neviděla, ale viděla smlouvu. Jinak jí návrh smlouvy zasíláme až 

s usnesením. 

Mgr. Železný – byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí. 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  
 

A/ Schvaluje  

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

p. č. 578, v k. ú. Brná nad Labem, k umístění stavby technické infrastruktury (vodovodní přípojka), 

která v sobě zahrnuje i právo přístupu ke stavbě a vstupu na nemovitost v rozsahu dle geometrického 

plánu č. 1679-221/2015, za cenu ve výši  301,--Kč + 21 % DPH (63,--Kč), celkem 364,--Kč/ ročně. 

 

oprávněný: 

paní D. H., dat. nar. xxx, trvale hlášena na adrese xxx, 400 11 Ústí nad Labem 

pan P. H., 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: 31. 01. 2017 

Z: Vedoucí OSOM 
 

Hlasováno o návrhu usnesení v předloženém znění. 

 

Přítomno 14 členů ZMO Střekov:    
pro   (13) 

proti   (0)  

zdržel se   (1) p. Kolman 

 

Návrh usnesení byl schválen. 
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K bodu programu 2.14  

Prodej nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem – pozemku p. č. 200/1 (207 m2) a části 

pozemku p. č. 203 (72 m2), v k. ú. Sebuzín  
Předkládá: Bc. Dana Mašková vedoucí odboru SOM a uvedla materiál 

 

Bez diskuse. 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  

 

A/ Schvaluje 
prodej pozemku p. č. 200/1, druh pozemku - zahrada, o výměře 207 m2 a prodej části pozemku 203, 

druh pozemku – ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 889-86/2016 označený jako pozemek 

p. č. 203/1, o výměře 72 m2, oba v k. ú. Sebuzín s tím, že způsob využití pozemku musí být 

v souladu se způsobem využití dle  platného Územního plánu Ústí nad Labem. 

 

za cenu         131.900,--Kč 

 

kupující: 

pan, M. C., r. č. xxx, trvale hlášen na adrese xxx, 400 11, Ústí nad Labem  

 

B/ Ukládá 

vedoucí OSOM 

zabezpečit uzavření kupní smlouvy dle schvalovací části tohoto usnesení 

 

               T: 31. 01. 2017 

               Z: vedoucí OSOM 

 

Hlasováno o návrhu usnesení v předloženém znění. 

 

Přítomno členů 14  ZMO Střekov:    
pro   (14)   

proti   (0)  

zdržel se   (0)  

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně.  

 

K bodu programu 2.15  

Prodej nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem – pozemku p. č. 164, v k. ú. Olešnice u 

Svádova  
Předkládá: Bc. Dana Mašková vedoucí odboru SOM a uvedla materiál 

 

Diskuse: 

Ing. Štráchal – rád bych se zeptal zástupce OV Svádov, vy jste se k tomu vyjádřil? 

p. Schneberger z řad občanů – nedostali jsme oficiálně poklady k tomuto bodu. Není tam fakt 

přístup, lidi si to spojují, možná si to lidi zkulturní, za nás by bylo dobrý, kdybyste jim to nechali. 

p. Malinkovič – chtěl bych podpořit stanovisko p. Schnebergera. Je to pozemek jinak nevyužitelný, 

je to zasažené náletovými dřevinami a myslím si, že nám spadne břemeno, když pozemek prodáme.  

Ing. arch. Němeček – dočetl jsem se, že FV nám zaslal i usnesení a chtěl bych se zeptat, proč 

předsedkyně nesouhlasí s prodejem kvůli nízké ceně. Pamatuji si, že ten problém jsme řešili a nebyl 

tu dořešen záměr žadatelů. Jak je to s  cenou? 

Ing. Nechybová – FV tento materiál projednával a já poukazuji na to, že nejdříve schválíme záměr 

prodeje, aniž bychom znali cenu pozemku. Domnívám se, že cena 4,- Kč za m
2
 je velice nízká. Je to 
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pouze názor FV a FV má pouze poradní hlas. Pokud se rozhodneme prodat nějaký pozemek, měli 

bychom znát alespoň předběžnou cenu.  

Ing. Štráchal – bylo to v souladu s oceněním? Cena odpovídá? 

Bc. Mašková – ano cena je předložena dle znaleckého posudku.  

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  

 

A/ Schvaluje 
1. prodej části pozemku p. č. 164, dle geometrického oddělovacího plánu č. 172-146/2016 označený 

jako pozemek p. č. 164/1, o výměře 1.879 m2, v k. ú. Olešnice u Svádova s tím, že způsob využití 

pozemku musí být v souladu se způsobem využití dle platného Územního plánu Ústí nad Labem. 

 

za cenu         20.400,--Kč 

 

kupující: 

manželé, 

M. B., r. č. xxx, trvale hlášen na adrese xxx, 403 22, Ústí nad Labem a M. B., r. č. xxx, trvale hlášena 

na adrese xxx, 403 22, Ústí nad Labem 

 

2. prodej části pozemku p. č. 164, dle geometrického oddělovacího plánu č. 172-146/2016 označený 

jako p. p. č. 164/2, o výměře 328 m2, v k. ú. Olešnice u Svádova s tím, že způsob využití pozemku 

musí být v souladu se způsobem využití dle platného Územního plánu Ústí nad Labem. 

 

za cenu         8.000,--Kč                                      

 

kupující:  

manželé, 

Ing. J. D., r. č. xxx, trvale hlášen na adrese xxx, 403 22 Ústí nad Labem a M. D., r. č. xxx, trvale 

hlášena na adrese xxx, 403 22 Ústí nad Labem 

 

 

B/ Ukládá 

vedoucí OSOM 

zabezpečit uzavření kupních smluv dle schvalovací části tohoto usnesení 

 

               T: 31. 01. 2017 

               Z: vedoucí OSOM 

 

Hlasováno o návrhu usnesení předloženém znění. 

 

Přítomno členů 14 ZMO Střekov:    
pro   (9) 

proti   (0)  

zdržel se   (5) Ing. Nechybová, Ing. Outlá, Ing. arch. Němeček, Ing. Dunaj, Ing. Smutný 

 

Návrh usnesení byl schválen  
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K bodu programu 2.20.  

Odkoupení pozemku p. č. 1427/1 v k. ú. Střekov. 

Vlastník: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  

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

 

v 17:04 hodin odešel p. Malinkovič 

Diskuse: 

Ing. arch. Němeček – vybavuji si, že jsme jednali se SŽDC a tuším, že tam byly i České dráhy. Jsou 

to pozemky v jejich vlastnictví, které patří pod komunikace. Tady se jedná o pozemek, který je 

přístupem k pozemku ve správě MO Střekov. Je to jediný přístup k těm pozemkům. Je to v podstatě 

u ulice Litoměřická u železniční trati za odbočkou na Karla IV. 

 

v 17:05 přišel p. Malinkovič 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  
 

A/ Schvaluje 

trvání záměru odkoupení pozemku p. č. 1427/1   – ostatní plocha, o výměře 95 m
2 

v k. ú. Střekov za deklarovanou cenu 63.000,00 Kč. Uzavření kupní smlouvy k předmětnému 

pozemku bude projednáno příslušnými orgány MO Střekov po ukončení schvalovacího procesu na 

straně prodávajícího.  

 

prodávající: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  

 

B/ Ukládá 

vedoucí OSOM 

1. o usnesení Zastupitelstva MO Střekov informovat Správu železniční dopravní cesty, s. o.  

 

T: 31. 12. 2016 

Z: Vedoucí OSOM 

 

2. zabezpečit zveřejnění záměru nabytí pozemku p. č. 1427/1 – ostatní plocha v k. ú. Střekov do 

majetku Statutárního města Ústí nad Labem, správy MO Střekov 

                                                                                          

T: 15. 01. 2017 

Z: Vedoucí OSOM 

 

Hlasováno o návrhu usnesení v předloženém znění. 

 

Přítomno 14 členů ZMO Střekov:    
pro   (10)        

proti   (0)  

zdržel se   (4) Ing. Nechybová, Ing. Štráchal, p. Kolman, p. Malinkovič 

 

Návrh usnesení byl schválen. 
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K bodu programu 2.22.  

Prodej nemovitosti v majetku Statutárního města Ústí nad Labem pozemků p. č. 1841/1 a 

1842/1, k. ú. Střekov  

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

STAŽEN Z PROGRAMU 

Diskuse: 

Mgr. Železný – chtěl bych se přimluvit s místní znalostí. Je to citlivá lokalita a zde si vážíme 

každého, kdo chce koupit pozemek a starat se o něj. Nic nenasvědčuje tomu, že by byl využíván s 

nekalými úmysly a chtěl bych podpořit prodej. 

Ing. Štráchal – je tady taková malá ulička, píšete to i v textu. Když se ten pozemek prodá, tak se to 

uzavře? Není tam přístup k těm garážím? 

Bc. Mašková – garáže mají přístup z druhé strany. 

Ing. Štráchal – kdybych chtěl garáž opravit z druhé strany, tak mě tam musí někdo pustit, protože 

jsou to soukromé pozemky. Mělo by tam být tedy nějaké věcné břemeno. 

Bc. Mašková – tou uličkou se nechodí ke garážím. 

Ing. Štráchal – ale tam je taková ulička, tou se dá přijít ke garážím? Když budu chtít opravit fasádu 

garáže z druhé strany, zezadu, tak se tam nedostanu. 

Bc. Mašková – ukážu vám to (stojí u Ing. Štráchala a vysvětluje dotaz u katastrální mapy). 

Bc. Mašková – stahuji materiál. 

 

K bodu programu 2.27.  

Návrh na uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku p. č. 2205/1 v k. ú. Střekov 

(ČEZ Distribuce, a.s.) 

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

STAŽEN Z PROGRAMU 

Diskuse: 

Ing. Nechybová – pokud součástí materiálu není návrh smlouvy, tak nemůžu hlasovat o uzavření 

smlouvy, když neznám její znění. 

Bc. Mašková – rozumím tomu, postupovali jsme podle zvyklostí, které byly. Smlouvy jsme takhle 

vždycky předávali. JUDr. Procházková chtěla smlouvy vidět až po přijetí usnesení. Pokud to má být 

jinak, nemám s tím problém a postup se upraví. 

Ing. Štráchal – máme nové ceny na věcná břemena? Je poslední ZMO. 

Bc. Mašková – musí se upravit pravidla, ale není tajemník. Zazněla tu poznámka paní Nechybové – 

z vašeho pohledu je lepší, aby se změnil proces předkládání a ukotvit to, aby vzory smluv byly 

předkládány současně s materiálem, a aby byly vypracovány znalecké posudky před záměrem, 

muselo by se to zahrnout do pravidel a musel by to předložit tajemník. Nejsou změny v ceníku, 

neboť nejsou vypracována nová pravidla. To souvisí i s těmi smlouvami.  

 

K bodu programu 2.31. 

Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti na části p. p. č. 676/4, v k. 

ú. Svádov 

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

STAŽEN Z PROGRAMU 

 

K bodu programu 2.34.  

Prohlášení MO Střekov jakožto vlastníka pozemků p. č. 863 a 1016 v k. ú. Sebuzín o vztahu 

k budovám na těchto pozemcích 

Předkládá: Bc. Dana Mašková, vedoucí odboru SOM a uvedla materiál   
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Diskuse: 

Ing. Štráchal – je to tedy černá stavba? 

Bc. Mašková – není to černá stavba. Stavby jsou zapsané, ale nejsou na listech vlastnictví. Je to 

v katastru, garáž má číslo popisné, ale není to v listu vlastnictví. Aby to katastr mohl zapsat do listu 

vlastnictví, musí od nás mít prohlášení. 

Ing. Štráchal – bylo to projednáno s právníkem? 

Bc. Mašková – ještě ne, uvidí to až po tom prohlášení. 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  

 

A/ Schvaluje 

1. vyjádření Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov, jakožto vlastníka-správce pozemku 

p. č. 863 v k. ú. Sebuzín, že není vlastníkem budovy č. p. 33 (garáž), která se na pozemku p. č. 863 

v k. ú. Sebuzín nachází,  

 

2. vyjádření Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov, jakožto vlastníka-správce pozemku 

p. č. 1016 v k. ú. Sebuzín, že není vlastníkem budovy bez č. p. / č. e. (jiná stavba), která se na 

pozemku p. č. 1016 v k. ú. Sebuzín nachází.  

 

B/ Ukládá 

vedoucí OSOM 

1. o usnesení Zastupitelstva MO Střekov informovat Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

Katastrální pracoviště Ústí nad Labem formou doložení uzavřené nájemní smlouvy  

č. 1009/2011 k pozemku p. č. 863 v k. ú. Sebuzín, 

T: 31. 01. 2017 

Z: Vedoucí OSOM 

 

2. o usnesení Zastupitelstva MO Střekov informovat Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

Katastrální pracoviště Ústí nad Labem formou vystavení Souhlasného prohlášení vlastníka pozemku 

p. č. 1016 v k. ú. Sebuzín, 

T: 31. 01. 2017 

Z: Vedoucí OSOM 

 

3. zabezpečit majetko-právní vztah k budově na pozemku p. č. 1016 v k. ú. Sebuzín formou 

ošetření nájemní smlouvou k pozemku pod stavbou 

T: 28. 02. 2017 

Z: Vedoucí OSOM 

 

Hlasováno o návrhu usnesení předloženém znění. 

 

Přítomno 14 členů ZMO Střekov:    
pro   (5)        

proti   (1)      Ing. Štráchal 

zdržel se    (8)   p. Malinkovič, p. Kolman, p. Lazarová, Ing. Nechybová, Ing. Dunaj,  

MUDr. Laštůvka, Ing. Bandas, MUDr. Vaňková  

 

Návrh usnesení nebyl schválen. 
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K bodu programu 2.3.  

Vyhlášení rozpočtového provizoria MO Střekov pro rok 2017 

Předkládá: Ing. Eva Outlá, zastupitelka pověřená výkonem pravomoci starosty a uvedla materiál.   

 

Diskuse: 

p. Malinkovič – nemám proti rozpočtovému provizoriu žádnou námitku. Rád bych ale viděl, kdyby 

bylo zpracováno srovnání s loňským rokem. A případné rozdíly kdyby byly okomentovány, jak se 

dospělo k  částkám. 

Bc. Chmelová – jsou v podobné výši.  

Ing. Štráchal – rok 2016 byl provozní 2 525 000,- Kč a investice byly stejné, je tam nárůst, co se 

týká mezd. 

Ing. Outlá – je tu legislativa, která upravuje navýšení rozpočtu. Z rozpočtu MmÚL by měla přijít na 

pokrytí příslušná částka. 

p. Svoboda, krajský zastupitel – chci se zeptat, jestli se pracuje na rozpočtu pro r. 2017. Jaké budou 

investice na opravy, apod.? 

Ing. Outlá – pracuje se na tom, samozřejmě. Až obdržíme materiál od MmÚL, budeme se tím 

zabývat. Zatím se tím zabývají jednotlivé odbory zvlášť. K investicím jako takovým – navrhuje se 

projektová dokumentace k parkovišti v ul. Tolstého, která bude stát asi 180 tis Kč. A mělo by dojít 

k její realizaci ve výši cca 3 mil. Kč. Jsou to jen orientační návrhy. Zásobník z roku 2016 je ve stádiu 

rozpracování. Konkrétní informace vám teď nemohu podat. 

p. Svoboda, krajský zastupitel – zpracovává se seznam chodníků k opravám apod.? Navrhoval 

bych, aby bylo připraveno jakési menu pro MmÚL, abychom mohli dostat nějakou dotaci nebo 

navýšení rozpočtu. V rozpočtu by měly být zahrnuty peníze na lázně Vrbenského.  

Ing. Outlá – ano, máte správnou informaci, Vrbák byl ponechán v rozpočtu MO Střekov, ale zatím o 

tom nerozhodovalo ZMO. 

p. Svoboda, krajský zastupitel – co se bude dít, když se rozhodne pro schválení? Jsou připraveny 

v plánu peníze na Vrbák? A co hasiči Střekova? Kolik dostanou? Máte nástřel? Jakou jsou na tom? 

Ing. Outlá – k JSDH – včera proběhlo jednání, byli tam všichni členové. Jednání trvalo do 18:00 

hodin a byly přítomné také Mgr. Štrymplová a Mgr. Pfefferová. Hasiči prohlásili, že jim na příští rok 

stačí 80 tis. Kč.  

Ing. Nechybová – mrzí mě, že vy paní inženýrko, která jste pověřená výkonem pravomoci starostky, 

jste nedostala informaci ohledně rozpočtu. Je to zásadní informace a měla byste se zajímat. A 

nerozumím tomu proč, když jsme nechali 3 miliony Kč MO Střekov. Na FV jsme začali navrhovat 

rozpočet. Dotace pro obvod bude navýšena, celkové částky budou navýšeny. Není to chyba MmÚL, 

že nemáte informace. 

Ing. Outlá – neřekla jsem, že je to chyba MmÚL, ale že čekám na rozpis. Předpokládám, že finanční 

prostředky na mzdy budou navýšeny. Provozní prostředky a další budou navýšeny o milion korun. 

Kdybychom měli tu informaci minulý týden, stejně bychom nedostáli povinnosti veřejnost 

informovat včas.  

p. Schneberger z řad občanů – můžeme podněty jako za OV dát k přípravě rozpočtu? Některé věci 

jsou rozpracované, něco by chtělo opravit. Komunikace ul. Vítězná, všichni víte, o co se jedná, chtěl 

jsem se zeptat, jestli za OV můžeme dávat podněty a požadavky. 

Ing. Outlá – každý občan má právo podat podnět. Ne jen OV.  

Ing. arch. Němeček – je to jedině dobře, pokud s těmi požadavky přijdete. Zrovna ale ulice Vítězná 

je ve správě MmÚL.  

p. Svoboda, krajský zastupitel – budete tlačit, aby se začalo něco dělat s Žukovovou ulicí? 

Ing. Outlá – ano, ale nemám k tomu zatím žádné podklady. Jsem ve funkci 21. den, řešila jsem 

důležitější věci.  
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Návrh usnesení v předloženém znění:  

 

A/ Vyhlašuje 

s účinností od 1. 1. 2017 rozpočtové provizorium do doby schválení rozpočtu MO Střekov pro rok 

2017 takto: 

1. Celkové měsíční výdaje mimo dotací k datu ve výši 3.005.000 Kč z toho provozní výdaje ve 

výši 2.605.000 Kč a investiční výdaje ve výši 400.000 Kč 

 

  2.   Celkové měsíční náklady vedlejší hospodářské činnosti nepřekročí      

        realizované výnosy.  

 

Hlasováno o návrhu usnesení v předloženém znění. 

 

Přítomno 14 členů ZMO Střekov: 

pro   (14)  

proti   (0)  

zdržel se   (0)  

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

K bodu programu 2.4.  

Rozpočtové opatření (přijetí účelové neinvestiční dotace na úhradu nákladů spojených 

s volbami do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR) v roce 2016 

Předkládá: Ing. Eva Outlá, zastupitelka pověřená výkonem pravomoci starosty a uvedla materiál.   

 

Bez diskuse. 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  
 

A/ Schvaluje 

1. Přijetí účelové neinvestiční dotace na úhradu nákladů spojených s volbami do zastupitelstev krajů 

a Senátu Parlamentu ČR v roce 2016 

2. Rozpočtové opatření v tomto znění: 

v příjmové části rozpočtu navýšit PPR č.: 

502/H000201 o částku ve výši 722 500,00 Kč 

celkem 722 500,00 Kč 

 

ve výdajové části rozpočtu navýšit PPR č.: 

508/H000283 o částku ve výši 502 200,00 Kč 

508/H000054 o částku ve výši     4 400,00 Kč 

508/H000280 o částku ve výši     8 200,00 Kč 

508/H000056 o částku ve výši 152 700,00 Kč 

508/H000057 o částku ve výši     1 000,00 Kč 

508/H000059 o částku ve výši   50 000,00 Kč 

508/H000095 o částku ve výši     4 000,00 Kč 

celkem                            722 500,00 Kč 

 

B/ Pověřuje 

Ing. Evu Outlou, pověřenou výkonem pravomoci starosty MO Střekov 

Provést rozpočtová opatření dle bodu A/ návrhu na usnesení. 

          T: 31. 12. 2016 
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Hlasováno o návrhu usnesení v předloženém znění. 

 

Přítomno 14 členů ZMO Střekov: 

pro   (14)  

proti   (0)  

zdržel se   (0)  

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

 

K bodu programu 2.5.  

Rozpočtové opatření (přesuny mezi UZ VPP - formální úprava) 

Předkládá: Ing. Eva Outlá, zastupitelka pověřená výkonem pravomoci starosty a uvedla materiál.   

 

Bez diskuse. 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  

 

A/ Schvaluje 

rozpočtové opatření v tomto znění: 

ve výdajové části rozpočtu: 

- snížit PPR č. 508/H000367 o částku ve výši 1.500.000 Kč a současně navýšit PPR 

č. 508/H000070  o částku ve výši 1.500.000 Kč,  

- snížit PPR č. 508/H000368 o částku ve výši 600.000 Kč a současně navýšit PPR               

č. 508/H000072 o částku ve výši 600.000 Kč, 

- snížit PPR č. 508/H000369 o částku ve výši 200.000 Kč a současně navýšit PPR                 

č. 508/H000071 o částku ve výši 200.000 Kč.  

 

B/ Pověřuje 

Ing. Evu Outlou, pověřenou výkonem pravomoci starosty MO Střekov 

Provést rozpočtová opatření dle bodu A/ návrhu na usnesení. 

          T: 31. 12. 2016 

Hlasováno o návrhu usnesení v předloženém znění. 

 

Přítomno 14 členů ZMO Střekov:    
pro   (14)        

proti   (0)  

zdržel se   (0)   

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

K bodu programu 2.6.  

Zpráva o hospodaření MO Střekov za 1. - 3. čtvrtletí roku 2016 

Předkládá: Ing. Eva Outlá, zastupitelka pověřená výkonem pravomoci starosty a uvedla materiál.   

 

Diskuse: 

Ing. arch. Němeček – vedoucí OPISH, paní Čechová, jak je to s čištěním nádrže na Nové Vsi? Jaký 

je stav zeleně? 

p. Čechová – čištění proběhlo, je to hotové, máme úsporu asi 7 tis. Kč. Výhledově do konce roku 

jsme na 4 milionech Kč. Něco ještě máme rozjetého, úpravy stromů, prořezy, kácení…  

Ing. Outlá – poprosila bych p. Chmelovou, která má přesnější informace o stavu čerpání ke konci 

roku.  
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Bc. Chmelová – na konci roku nebude vyčerpaná dotace na zeleň zhruba za dva miliony Kč. Co se 

týče investic, jsou zde pouze prostředky na osazení radarů. Z podkladů, co mám k dispozici, nebudou 

vyčerpány dotace zhruba ve výši 4,5 mil (Vrbák a zeleň).  

p. Lazarová – dotace, která nebyla vyčerpaná, zůstane na kontě? 

Bc. Chmelová – dotace na zeleň nepodléhá finančnímu vypořádání. Minulý rok jsme se snažili 

vyčerpat do haléře, ale tento rok se nepodařilo změnit účelové dotace, ale peníze nám zůstávají na 

příští rok.  

Ing. Outlá – situace na úřadě byla taková, jaká byla, ale paní Čechová se seznámila se stavem na 

svém úseku a bavily jsme se o tom, že příští rok by se ta dotace měla dočerpat a vyčerpat i ta 

navýšená.  

p. Lazarová – je to dobře. Protože dřív to bylo tak, že se musela vracet, když se nevyčerpala. 

Ing. Outlá – v tomto obsazení nebude problém částku vyčerpat.  

 

v 17:38 hodin odešel Ing. Štráchal  

Návrh usnesení v předloženém znění:  
 

A/ Bere na vědomí 

předloženou zprávu 

 

Hlasováno o návrhu usnesení v předloženém znění. 

 

Přítomno 13 členů ZMO Střekov:    
pro   (13)        

proti   (0)       

zdržel se   (0)  

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

K bodu programu 2.7.  

Kontrola plnění usnesení ZMO a RMO Střekov k 30. 11. 2016 

Předkládá: Ing. Eva Outlá, zastupitelka pověřená výkonem pravomoci starosty a uvedla materiál.   

 

Bez diskuse. 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  
 

A/ Souhlasí  

a) s vyřazením usnesení RMO a ZMO Střekov splněných k 30. 11. 2016 z evidence  

b) s prodloužením termínu usnesení ZMO č.:   168/16/b - 15. 1. 2017 

c) s vyřazením usnesení RMO č.: 001/16/c 

016/16/c/1a 

016/16/c/1/c 

016/16/c/1/b 

 

Hlasováno o návrhu usnesení v předloženém znění. 

 

Přítomno 13 členů ZMO Střekov:    
pro  (9)        

proti  (0)  

zdržel se  (4) p. Kolman, Ing. Nechybová, p. Lazarová, Ing. Dunaj 

 

Návrh usnesení byl schválen. 
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v 17:40 hodin se vrátil Ing. Štráchal 

 

K bodu programu 2.9.  

Rozpočtové opatření (úprava rozpočtu týkající se výdajů souvisejících s ozeleněním 

vnitrosídlištní plochy Střekov) 

Předkládá: Ing. Eva Outlá, zastupitelka pověřená výkonem pravomoci starosty a uvedla materiál.   

 

Diskuse: 

Ing. Štráchal – máme návrh na změnu usnesení? My jsme požádali o investiční dotaci a  teď to 

uděláme jako rozpočtovou změnu? 

Ing. Outlá – došlo k chybě už na prvopočátku. Bylo potřeba to řešit v širší pracovní skupině, měli 

tam být ekonomové, realizátoři, řešila to paní Lazovič a zaměřila se na to pouze z hlediska obsahu, 

nikoli z toho ekonomického pohledu účetního. Jednoznačně je to věc neinvestiční. Tuto věc jsem 

předjednala, takže nebude problém to změnit. 

Ing. Štráchal – o peníze nepřijdeme?  

Ing. Outlá – ne. Máme dotaci, víme, že je tam chyba a máme čas to napravit.  

 

Návrh usnesení v upraveném znění:   
 

A/ Schvaluje 

Rozpočtové opatření v tomto znění: 

ve výdajové části rozpočtu navýšit PPR č.:502/H000317 o částku ve výši 247.600 Kč, dále PPR 

č. 502/H000048 o částku ve výši 62.400 Kč a současně ve výdajové části rozpočtu snížit PPR 

č.: 502/H000167 o částku 310.000 Kč. 

 

B/ Pověřuje 

Ing. Evu Outlou, pověřenou výkonem pravomoci starosty MO Střekov 

Provést rozpočtová opatření dle bodu A/ návrhu na usnesení. 

 

Hlasováno o návrhu usnesení v předloženém znění. 

 

Přítomno 14 členů ZMO Střekov:    
pro    (14)        

proti    (0)  

zdržel se    (0)   

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

K bodu programu 2.10  

Záměr výpůjčky nemovitosti v majetku Statutárního města Ústí nad Labem část pozemku 

p. č. 43/1 v k. ú. Kojetice u Malečova  
Předkládá: Bc. Dana Mašková vedoucí odboru SOM a uvedla materiál 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Němeček – nekonzultovalo se to s PČR nebo s odborem dopravy? 

Bc. Mašková – souhrnné stanovisko MmÚL je souhlasné. 

Ing. Štráchal – proč je to výpůjčka?  

Bc. Mašková – paní Muchová o ni požádala.  

Ing. Štráchal – vždy je to k podnikání. Když si požádá o milion, tak jí ho dáte?? 

Bc. Mašková – můžu jí říct, že z mého pohledu by si měla požádat o pronájem z důvodu umístění 

reklamy. Nicméně oficiálně požádala a já jsem povinna žádost zprocesovat tak, jak je dáno.  

Ing. Štráchal – vy jste jí řekla, že by měla požádat o pronájem? 
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Bc. Mašková – já jsem jí řekla, že žádost zpracujeme, ale že by si měla spíše požádat o pronájem. 

Ing. Štráchal – úředník na vaší úrovni by měl být schopný přesvědčit, že má požádat o pronájem. 

Vždyť ten nájem bude zaplacený. Já neřeknu, kdyby to bylo pár stovek jako výpůjčka pro nějakou 

neziskovku nebo něco takového, ale pro tohle hlasovat nebudu. 

Bc. Mašková – já s vámi souhlasím, ale jak jsem řekla, oficiálně jsem dostala žádost o výpůjčku, 

proto ji předkládám. 

Ing. arch. Němeček – pochopil jsem tenhle argument, protože například v chodbě pošty se 

pronajímá místo pro ceduli. Asi by se to mělo dát jako pronájem. Prověřil to někdo? 

p. S. z řad občanů – nevím, jestli tam z vás někdo byl, ale je tam průjezdová cesta k paní 

Neumanové, ale když vyjíždím z parcely na svůj pozemek, tak tam vůbec nevidím. Přes vozík tam 

není vůbec vidět. Překáží mi tam. Kdyby si dala reklamu na svůj plot, tak mi to nevadí. Ale ona si ho 

strčí přímo do silnice. 

Ing. arch. Němeček – děkuji za toto vyjádření, je to místní znalost a zkušenost. Na to jsem se ptal.  

p. S. z řad občanů – fotky jsou sice krásné, ale není tam vidět přes okraj silnice. 

Mgr. Železný – když argumentace došla až sem, tak bychom si měli říct, co s tím. Zřejmě výpůjčka 

ne, pronájem ano, ale otázka je to, zda by neměli rovnou odstranit vozík, když jde o bezpečnost. 

p. S. z řad občanů – oni žádají o výpůjčku, pozemek je psaný jako zastavěná plocha – nádvoří a 

tady píše paní Landerová, že bylo provedeno místní šetření a teď je to nazývané jako účelová 

komunikace. 

p. Čechová – pokud překážku tvoří reklama, doporučovala bych vám se obrátit na dopravní 

inspektorát PČR na pana Pokorného a on zjistí, jestli jsou dodrženy poloměry křižovatky. V případě 

že budou narušeny, nařídí odstranění reklamy.  

Ing. Nechybová – zjišťujeme, že na našem pozemku někdo postavil vůz, reklamu a my to budeme 

tolerovat? V danou chvíli, když si vzpomenete na fotbalisty, když neoprávněně využívali náš 

majetek, tak jsme jim nájemné vyměřili zpětně. Určitě nebudu zavírat oči a budu dávat protinávrh na 

usnesení 2. neschvaluje a žádá učinit veškeré kroky k odstranění v termínu do konce měsíce.  Nyní 

bychom měli řešit to, že se to musí odstranit, a to neprodleně.  

p. S. z řad občanů – to bylo zjištěno právě teď, že tam stojí něco na černo? Už to tam stojí 4 roky. 

Takových úředníků jezdí kolem.  

Mgr. Železný – je to problém letitý a je tu řada obecních pozemků, které jsou různým způsobem 

využívány, aniž by to kdokoli nahlásil. Řešíme tu často bezdůvodná obohacení. Souhlasím s paní 

Nechybovou. Můžeme odsouhlasit nájem, ale podmínkou by byla úhrada bezdůvodného obohacení. 

Přikláním se k tomu, aby to odstranili, doplatili a pak se můžeme bavit dál. Hodilo by se nám teď 

stanovisko OV.  

p. Malinkovič – obrátil bych pozornost k návrhu na usnesení. Nelíbí se mi, že návrh je koncipován 

pouze na alternativu schvaluji. Navrhuji protinávrh A/schvaluje, B/neschvaluje a dál se to posune. Je 

to můj protinávrh.  

Ing. Outlá – předejte svůj návrh návrhové komisi.  

p. Matějková z řad občanů – je tam pěknej ten vozík, ale je tam nebezpečný. Celá křižovatka je 

nebezpečná. Vzali jste mi slovo, já chtěla říct, co všechno by se mělo řešit. Měl by se nechat 

odstranit a nic jim dál nevyměřovat.  

MUDr. Laštůvka – chtěl jsem říct občanům Kojetic, že já třeba vůbec nevím, jestli je povolené 

umístění vozíku, nebo ne. Mě by to nenapadlo se ptát.  

p. S. z řad občanů – nedávno tam bylo pár úředníků kvůli cestě a něco vyměřovali a ničeho si 

nevšimli?  Teď tam vozík není, pan Mucha ho schovává na zimu, ale v létě tam bude znovu.  

p. Lazarová – připojím se k panu Laštůvkovi. Je škoda, že už teď se museli vyřezat ty tůje. Kojetice 

nemají náměstí, ten vozík by se mohl přesunout tam.  

Ing. arch. Němeček – můžeme to nechat přečíst celé? 

MUDr. Vaňková – čte protinávrh: 

1. Alt.  A/schvaluje……. 

2. Alt.  A/neschvaluje, B/ ukládá … 
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Bc. Mašková – pokud nebude schválen záměr výpůjčky, tak oslovíme majitelku ohledně nájmu, 

chápu, že dopravní inspektorát teď bude lepší orgán a pokud tento vztah nebude ošetřen, dojde 

k vyklizení plochy. 

Ing. arch. Němeček – další možný postup – aby se úřad obrátil na dopravní policii.  

p. Malinkovič – stahuji svůj protinávrh, protože když budeme hlasovat, tak to stejně nebude přijato.  

Ing. arch. Němeček – paní Mašková toto musela předložit, protože se snaží vyhovět žadateli a my to 

prostě neschválíme a dáme tím najevo, že s tím nesouhlasíme. Neschvalující usnesení je dostatečný 

závěr. Navrhuji protinávrh – A/  neschvaluje a B/  informovat žadatele o usnesení. 

 

Protinávrh usnesení Ing. arch. Němečka: 

 

A/ Neschvaluje 
záměr výpůjčky části pozemku p. č. 43/1, zastavěná plocha,  k. ú. Kojetice u Malečova, o výměře 

2,64 m
2
, za účelem umístění loukoťového vozíku pro reklamu rodinné firmy na dobu neurčitou. 

 

B/ Ukládá 

vedoucí OSOM 
informovat žadatele o usnesení Zastupitelstva MO Střekov. 

 

T: 15. 01. 2017 

Z: Vedoucí OSOM 

 

Hlasováno o protinávrhu usnesení. 

 

Přítomno 14 členů ZMO Střekov:    
pro    (14)        

proti    (0)  

zdržel se    (0)   

 

Protinávrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

Ing. Outlá  je 18:05 hodin a otevírám bod Různé. 

 

K bodu programu RŮZNÉ – dotazy občanů a členů ZMO 

 

Mgr. Železný – pověřila mě Mgr. Železná, abych informoval, že Mgr. Dunaj písemně složil svou 

funkci člena KK RMO Střekov a v tuto chvíli má KK jedno místo volné.  

Ing. arch. Němeček – na minulém ZMO to zaznělo pouze tak, že je to z pozice předsedy. 

Ing. Outlá – mám dopis od Mgr. Dunaje, kde píše, že odstupuje i z funkce člena KK.  

Ing. Štráchal – měli bychom dát spíš prostor občanům. 

 

p. Svoboda, krajský zastupitel – jak vznikl problém s tím alarmem? Proč to křičelo už od čtyř od 

rána až do desíti do rána? 

Ing. Outlá – omluva je na webu, je tam kontakt na hotline, kdyby se něco takového mělo opakovat. 

Mgr. Štrymplová – máme PCO, kde na nás má číslo Gama. Došlo k výpadku proudu, tak se alarm 

samovolně aktivoval. Mě nikdo nekontaktoval. Gama, která nám dělá nepřetržitou službu, bude mít 

klíče.  

p. Svoboda, krajský zastupitel – proč nemá číslo nikdo z městské policie? 

Mgr. Štrymplová – už se to řeší.  

Ing. arch. Němeček – minulý rok se to stalo i nám, neuvědomil jsem si, že se to týká výpadku 

proudu. Pokud dojde k narušení prostoru, Gama je napojená dálkově, tak oni o tom ví a nemusí ani 

nic houkat. Signál alarmu je asi zbytečný, protože Gama může ihned vyjet. 
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p. Svoboda, krajský zastupitel – proč teda Gama nepřijela dřív? Vždyt sem museli přijet a vidět, že 

to tu řve. 

Ing. Outlá – přijel někdo z té společnosti? 

p. Matějková – jak se to vyplo? 

Mgr. Štrymplová – resetovalo se to a vyplo se to. Hlásilo to chybu kvůli výpadku proudu.  

Ing. Outlá – je to politováníhodná situace, ale úřad to řeší a lépe odpovědět nemůžeme. 

 

p. Schneberger z řad občanů – jak to vypadá s tělocvičnou a s muzeem? A jak to vypadá 

s objektem Kamenná? Muzeum nemá kam jít, tak tam zůstanou dál? 

Ing. Outlá – muzeum má smlouvu do konce roku, je tedy stále platná a muzem hledá vhodnější 

prostrory, kde nebude mít smlouvu na dobu určitou. 

 

p. Schneberger z řad občanů – poukazoval jsem na dotaci ohledně fotbalistů. Jsou tedy ty žádosti 

opravdu identické? Dali jste smlouvy vedle sebe, jak jsem vás žádal? Naši fotbalisti mají nějaké 

potřeby, kdo se o to stará, jak se o to stará, hasiči jsou to samé? A dotace je to samé –peníze, co byly 

řečený, že mají na kontě svádovský hasiči, tak pan Kolman to vysvětlí. Honza Kolman tam ty peníze 

dostal a dalo mu to hodně práce. Jestli pan Bauer chce mít dotaci, tak se musí taky starat. 

Ing. Outlá – včera bylo dlouhé jednání, mohl jste přijít. Pan Bauer nepřišel. Dneska jsem dostala 

děkovný dopis od pana Bardouna, že to bylo jediné konstruktivní jednání od začátku roku. 

p. Schneberger z řad občanů  jako bejvalej hasič vám říkám kvůli tomu autu – šlapete si po štěstí 

s tím autem. Zkoušel jsem ho ukecat, jestli by to šlo udělat jinak.  

 

p. Svoboda, krajský zastupitel – ke školce, k muzeu. Mluvil jsem s panem ředitelem Houfkem a on 

už má jiný prostor. Jedná tu někdo se střekovským úřadem ohledně uzavření mostu? Jak se bude řešit 

doprava? 

Ing. Nechybová – je to v režii kraje, takže by krajský zastupitel měl mít informace jako první. Je na 

straně kraje, jak vyhodnotí rizikovost a možnosti zajištění dopravy i přes opravy. My jsme dali 

požadavek zachovat dopravu v plném rozsahu a teď čekáme na to, co přijde z kraje. 

p. Svoboda, krajský zastupitel – seděl jsem u pana Fraňka – bude tam trochu problém s tím, že je 

to technická památka. Pokud nebude problém s památkou, tak na konci roku by se mělo dělat 

zasíťování a příští týden se bude schvalovat rozpočet na zastupitelstvu kraje. Bude také tlak na kratší 

lehčí autobusy, uvidíme, po krajském zastupitelstvu, jak to tu bude. Neumím si představit, jak to na 

Střekově bude vypadat v roce 2019, kdyby se Benešák zavřel. 

p. Lazarová – já si myslím, že pan ředitel už mluvil s Magistrátem a dohodli se na jiných prostorách. 

p. Schneberger z řad občanů – jsme schopný tam dělat plno hodin zadarmo, aby to muzeum šlo 

pryč.  

p. Kolman – byl jsem se podívat v té tělocvičně a není v tak hrozném stavu, jak jsem si 

představoval. V tuto chvíli tam dle mého ani nezatéká. Střecha asi v pořádku není, ale ty náklady 

nebudou tak vysoké, jak jsme si mysleli. Druhá věc – žádost Svádova o podporu fotbalistů – to vám 

tedy nepoděkuju, nemohl jsem se zúčastnit minulého jednání ZMO z pracovních důvodu, a je mi to 

líto. Žádost byla identická s tou sebuzínskou, opsal jsem ji. Divil jsem se, jak jste jednoduše 

odhlasovali ten dar pro Sebuzín. Byl bych špatný, kdybych o to nepožádal taky. Ale není, není.  

p. Svoboda, krajský zastupitel – dneska mluvil s panem Sajbrtem ze Severotuku, minulý týden se 

v ZM ÚL schválilo 6 mil. Kč. na odkup haly. Město zájem má, a doufám, že MmÚL se k tomu dobře 

připojí a dá ji do kupy. 

Ing. Nechybová – žádná nabídka nepřišla, pan Sajbrt nic nepředložil. Nemohu vědět, co jedna paní 

povídala. Stejně nevíme, do jaké výše tam váznou nějaké dluhy, musíme jednat s péčí hospodáře, 

musíme mít znalecký posudek a hodnotu nemovitosti. Panu Sajbrtovi jsem řekla, aby zpracoval 

nabídku. Procesně se to musí dotáhnout. 

Mgr. Železný – mám nejaktuálnější informaci – dneska dal na podatelnu žádost, je tam jejich 

znalecký posudek, modely nákladů a další a další věci. Podmínkou prodeje je, že budou vypořádány 

majetkové poměry a město převezme čistou halu. Jinak by to nešlo ani prodat.  
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p. Svoboda, krajský zastupitel – dneska mi řekl to samé do telefonu. Až to bude aktuální, mohli 

bychom si sednout s některými lidmi a začít to řešit.  

 

p. F. z řad občanů – na předminulém ZMO jsem zastupitelům rozdal archy kvůli zpevnění plotu. 

Když byl pan Štráchal starostou, tak mi řekl, že dotace není. Teď jsem zjistil, že dotace existuje 

(a snad o tom informoval i zastupitele), tak se ptám, jestli už se toho někdo ujal? Jak je možný, že mi 

pan Štráchal řekl, že dotace není, když je? Nemůžete říct, že jste to neměli. Proč se s tím nikdo 

nezabývá? To to mám dávat desetkrát? Chodím na ZMO od 90. roku. Byl jsem tu za Charváta 

dvakrát, pak jsem to nemohl dál poslouchat. Pak jsem chodil za Žáčka. To bylo to stejný. Ale za paní 

Lazarové jsem chodil pořád a byl jsem až do konce. Lidi mě říkají, kdy tu bude jezdit ten autobus na 

Zlatou stezku? S paní Lazarovou jsem to řešil, ona mi řekla, že stačí 10 podpisů. Já jich budu mít 

přes sto. Ale stejně to pořád z technických důvodů nejde. Takového starostu, jako byla paní 

Lazarová, už mít nebudeme. Máte pracovat pro lidi, a ne aby lidi pracovali pro vás. Máte tu mezi 

sebou pár lidí, který to bojkotujou, aby to nešlo. Jednou tejdně jsem s těma lidma v kontaktu. Pořád 

se ptají, kdy sem bude jezdit ten autobus, kdy bude ten plot. Dal jsem to už před měsícem na stůl. Co 

já si mám o tom myslet? Kdo z vás tu byl v 90. letech? Vždycky jsem tam byl sám. Vždycky jsem 

chodil na ZMO a připadal jsem si jako kůl v plotě. Vzpomeňte si, kolik lidí sem chodilo za Štráchala. 

A najednou to opadlo. Lidi vám nevěří, vy napadáte úředníky a přitom to není pravda, že úřad 

nefunguje. Vy jste, pane Němečku, slepej. Proč Němeček uráží paní Lazarovou a pana Malinkoviče 

v novinách? Proč píšete do novin, že se chcete odstřihnout? To budeme platit 30 korun do Brný?  

Ing. Outlá – vy chcete dopravu a z čeho ji chcete platit? 

p. F. z řad občanů – to, co chcete teď, jste měli dělat před dvaceti lety. 

p. Svoboda, krajský zastupitel – ohledně dotací na ploty – byl jsem požádán jako krajský 

zastupitel, abych se na to podíval. Loni byla dávána dotace nějaké zahradní kolonii, tuším Obnova 

venkova? Na zastupitelstvu budu dávat dotaz, jestli bude něco na rok 2017. 

Ing. arch. Němeček – než mě dneska ukamenujete, tak věcně. Pane F., vůbec jsem nepostřehl, 

jakých plotů se ta dotace měla týkat. 

p. F. z řad občanů – bylo to na zpevnění plotů kvůli prasatům. Štráchal, Žáček i Charvát řekli „to si 

musíte zaplatit sami“. Já jsem tu dotaci zařídil. Vy se oháníte, že vás lidi zvolili, ale děláte sám pro 

sebe a ne pro lidi.  

Ing. arch. Němeček – nic sám pro sebe nedělám. Druhá věc – kdo může být příjemcem dotace? To 

s tím autobusem – asi bude mít více informací pan Železný.  

p. F. z řad občanů – „křičí“ 

Mgr. Železný – pane F., nekřiče tady. Slovo má zastupitel. Nahoru žádný autobus neprojede. S tím 

vám nepomůže ani paní Lazarová ani nikdo jiný. Museli bychom zakázat parkování, je tam problém 

se zastávkami. S Dopravním podnikem jsme řešili sjízdnost. 

p. F.z řad občanů – dal jsem návrh, aby se zajíždělo Na rybárně, ne po celý Zlatý stezce. Vy jste to 

překroutili. 

Mgr. Železný – všechny možné trasy jsem řešil. Není to možné. 

p. F. z řad občanů – nahoře i dole by byla jedna zastávka. Nechtěl jsem, aby autobus jezdil po celé 

Zlaté stezce. Jel jsem tam soukromým autobusem, jde to, vyjeli jsme dobře.  

Mgr. Železný – toto slyším poprvé. Není problém se obrátit na pana Šlejtra z Dopravního podniku.  

p. F. z řad občanů – je spousta lidí, co tam nahoru nedojdou.  

Mgr. Železný – těch míst, kam nezajíždí autobus, je víc, na Okály taky nejede.  

p. F. z řad občanů – daleko líp se chodí z kopce, než do kopce.  

p. Svoboda, krajský zastupitel – mě se líp chodí do kopce. Z kopce mě bolí kolena. 

p. Lazarová – doporučovala bych, až bude petice, aby se jednalo s DP a MmÚL o malém autobusu. 

p. F. z řad občanů – v Děčíně jezdí malej autobus na Sněžník, řekli mi, jaký jsou výhody a 

nevýhody. Všechno jde, ale musí se chtít. Ale když na to kašlete, tak sem nedostanu ani lidi z Brný, 

ale pak mají všude držky, že je to takhle a takhle, tak říkám běžte a řekněte jim to tam. 
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p. Schneberger z řad občanů – když vyvoláte nějaké jednání, zkuste si ho přizvat k odborníkům, 

aby mu řekli, jaký mají parametry autobusy, je to složitá věc. Až budou mít jednání, tak ať to slyší. 

Velkej autobus má problém tam vyjet. 

p. F. z řad občanů – vždyť tam jezděj tatry nahoru, popeláři… 

Mgr. Železný – abychom se někam posunuli, uložíme paní Outlé, aby kontaktovala Dopravní 

podnik, aby si vyžádala stanovisko, jaká by mohla být dopravní obslužnost na Zlatou stezku.  

p. Svoboda, krajský zastupitel – to samé je s Okály. Až občané nad Setuzou zjistí, že se někde 

buduje nová dopravní obslužnost, budou to chtít taky.  

Mgr. Železný – na Okály to fakt nepojede. Jedině pluhem.  

 

Ing. Outlá – vyhlašuji přestávku v 18:40 do 18:50 hodin.  

 

K bodu programu 2.11  

Záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání v objektu Truhlářova 1592/32, Ústí nad 

Labem – objekt ve správě MO Střekov 

Předkládá: Bc. Dana Mašková vedoucí odboru SOM a uvedla materiál 

 

Diskuse: 

p. Lazarová – myslím si, že není co řešit. Jestli má zájem PČR. Pokud nedostanou nové prostory, 

budou opouštět Střekov.  

Ing. arch. Němeček – v jaké fázi je ten projekt rekonstrukce spodních prostor? 

Bc. Mašková – kolega Löbel má připravený výběr dodavatele. Dojednávali jsme s PČR plán úprav.  

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  
 

A/ Schvaluje  

záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání o celkové výměře 158 m2 v objektu Truhlářova 

1592/32, Ústí nad Labem, za těchto podmínek: 

  

a) návrh výše měsíčního nájemného bude součástí podané nabídky (výši měsíčního nájemného 

nabídne žadatel), 

b) o výběru nájemce rozhodne příslušný orgán Městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov,  

c) nájem bude sjednán na dobu neurčitou, 

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

od Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem,    

e) datum zahájení nájmu bude sjednán dohodou  

 

B/ Ukládá 

vedoucí OSOM 

zabezpečit zveřejnění záměru pronájmu objektu (jeho částí) dle podmínek ve schvalovací části 

tohoto usnesení. 

T: 15. 01. 2017 

Z: Vedoucí OSOM 

 

Hlasováno o návrhu usnesení v předloženém znění. 

 

Přítomno 14 členů ZMO Střekov:    
pro    (14)        

proti    (0)  

zdržel se    (0)   

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 
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K bodu programu 2.12  

Žádost o prodloužení nájmu bytu č. 3 na adrese Varšavská 764/44, Ústí nad Labem, o velikosti 

1+2 (60,37m2, vč. sklepní kóje)  
Předkládá: Bc. Dana Mašková vedoucí odboru SOM a uvedla materiál 

 

Diskuse: 

Mgr. Železný – bude se hlasovat o alt. 2? Na dobu neurčitou? Jsem tedy zásadně proti. 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  
 

Alt.1 

A/ Schvaluje 
v souladu s čl. 2, bod 2.2. „Zásad pro nájem bytů ve vlastnictví města Ústí nad Labem, svěřených do 

správy MO Střekov “ uzavření dodatku č. 6/2016 ke smlouvě o nájmu bytové jednotky 1/2011, 

ze dne 02. 05. 2016, ve znění dodatků č. 1/2011, 2/2012, 3/2014, 4/2015 a 5/2015, s paní L. H., nar. 

xxx, trvale bytem xxx, ÚL Střekov, na jehož základě se smlouva č. 1/2011, ze dne 02. 05. 2011, ve 

znění dodatků prodlužuje na dobu určitou do 31. 12. 2017. 

 

B/ Ukládá 

vedoucí OSOM  
1. informovat žadatelku o usnesení Zastupitelstva MO Střekov a zabezpečit uzavření dodatku 

č. 6/2016 s nájemcem, paní L. H., s účinností od 01. 01. 2017 v souladu s usnesením. 

T: 31. 12. 2016 

Z: Vedoucí OSOM  

 

Alt.2 

A/ Schvaluje 

v souladu s čl. 2, bod 2.2. „Zásad pro nájem bytů ve vlastnictví města Ústí nad Labem, svěřených do 

správy MO Střekov “ uzavření dodatku č. 6/2016 ke smlouvě o nájmu bytové jednotky 1/2011, ze 

dne 02. 05. 2016, ve znění dodatků č. 1/2011, 2/2012, 3/2014, 4/2015 a 5/2015, s paní L. H., nar. 

xxx, trvale bytem xxx, ÚL Střekov, na jehož základě se smlouva č. 1/2011, ze dne 02. 05. 2011, ve 

znění dodatků prodlužuje na dobu neurčitou. 

 

B/ Ukládá 

vedoucí OSOM  

1. informovat žadatelku o usnesení Zastupitelstva MO Střekov a zabezpečit uzavření dodatku č. 

6/2016 s nájemcem, paní L. H., s účinností od 01. 01. 2017 v souladu s usnesením. 

 

T: 31. 12. 2016 

Z: Vedoucí OSOM 

 

Hlasováno o návrhu usnesení v předloženém znění alt. 1 

  

Přítomno 14 členů ZMO Střekov:    
pro  (7)      

proti  (0)  

zdržel se  (7)  Ing. Nechybová, Ing. Štráchal, p. Kolman, MUDr. Vaňková, p. Malinkovič, 

Ing. Dunaj, MUDr. Laštůvka 

 

 

 

Hlasováno o návrhu usnesení v předloženém znění alt. 2 
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Přítomno 14 členů ZMO Střekov:    
pro  (5)      

proti  (0)  

zdržel se  (9)   

 

TATO HLASOVÁNÍ PROHLÁŠENO ZA ZMATEČNÉ. 

 

Mgr. Železný – není možné, abychom pronajímali na dobu neurčinou tyto objekty. Paní bude bez 

nájemní smlouvy a bude se muset vystěhovat. Měli bychom tedy hlasovat a prosím zastupitele, aby 

hlasovali o alt 1.  

Ing. Štráchal – máme nějaké smlouvy na dobu neurčitou?  

Bc. Mašková – pan Dzurko.  

MUDr. Vaňková – vyhlásíme hlasování za zmatečné? 

Ing. Outlá – vyhlašuji hlasování za zmatečné a dávám znovu hlasovat. 

 

Hlasováno znovu o alternativě 1 návrhu usnesení v předloženém znění. 

 

Přítomno 14  členů ZMO Střekov:    
pro  (12)      

proti  (0)  

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

 

Návrh usnesení byl schválen. 

 

K bodu programu 2.16  

Záměr prodeje nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem – pozemku p. č. 315, v k. ú. 

Církvice 

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

Diskuze: 

Mgr. Železný – neměla by tam být stanovená minimální cena? 

Bc. Mašková – ano, měla. 

Ing. arch. Němeček – nejsem si jistý, jestli to v těch materiálech nemám zaznamenáno, ale je tam 

souhlasné stanovisko Magistrátu? 

p. Lazarová – Magistrát souhlasí. 

Mgr. Železný – poprosím doplnit slovo „minimální“ i do ostatních materiálů. 

Bc. Mašková – upravuji do usnesení v bodě A/ …… minimální cena pozemku…. 

Mgr. Železný – kdyby se přihlásilo dva a více zájemců s jiným návrhem ceny, tak abychom neměli 

pouze jednu výši. 

 

Návrh usnesení v upraveném znění:  

 

Alt.1 

A/ Schvaluje 

záměr prodeje pozemku p. č. 315 – ostatní plocha, o výměře 346 m2, v k. ú. Církvice, s tím, že 

minimální cena pozemku bude stanovena dle znaleckého posudku o ceně nemovitosti. 
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B/ Ukládá 

vedoucí OSOM 

1. o usnesení Zastupitelstva MO Střekov informovat žadatele  

T: 31. 12. 2016 

Z: Vedoucí OSOM 

 

2. zabezpečit zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 315 – ostatní plocha, o výměře 346 m2, 

v k. ú. Církvice. 

 

T: 15. 01. 2017 

Z: Vedoucí OSOM 

 

Hlasováno o návrhu usnesení v upraveném znění alt. 1 

 

Přítomno členů 14 ZMO Střekov:    
pro  (14)        

proti   (0)  

zdržel se   (0)  

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

K bodu programu 2.17.  

Záměr prodeje nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem – pozemku p. č. 717, v k. ú. Brná 

nad Labem  

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

Diskuse: 

 

Bez diskuse. 

 

Návrh usnesení v upraveném znění:  

 

A/ Schvaluje 

záměr prodeje pozemku p. č. 717 – zahrada, o výměře 99 m2, v k. ú. Brná nad Labem,  

za účelem zajištění přístupu a spojení s pozemky p. č. 715 a p. č. 716, s tím, že minimální cena 

pozemku bude stanovena dle znaleckého posudku o ceně nemovitosti a podél přilehlé místní 

komunikace na pozemku p. č. 859/1, k. ú. Brná nad Labem musí zůstat volný manipulační pás o 

minimální šíři 0,5 m pro potřeby správce dotčené komunikace. 

 

B/ Ukládá 

vedoucí OSOM 

1. o usnesení Zastupitelstva MO Střekov informovat žadatele  

T: 31. 12. 2016 

Z: Vedoucí OSOM 

 

2. zabezpečit zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 717 – zahrada, o výměře 99 m2,  

v k. ú. Brná nad Labem, dle schvalovací části tohoto usnesení. 

 

T: 15. 01. 2017 

Z: Vedoucí OSOM 
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Hlasováno o návrhu usnesení v upraveném znění. 

 

Přítomno členů 14 ZMO Střekov:    
pro   (13)        

proti   (0)  

zdržel se   (1) Ing. Nechybová 

 

Návrh usnesení byl schválen. 

 

K bodu programu 2.18.  

Záměr pronájmu nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem – části pozemku p. č. 646/2,  

v k. ú. Církvice  

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

Diskuse: 

Mgr. Železný – pročítal jsem si komentáře a stanoviska a nepochopil jsem, z jakého důvodu nám 

nechce MmÚL povolit pronájem z důvodu rybaření, apod. Schválil bych to s tím, že to stejně putuje 

znovu na MmÚL.  

Bc. Mašková – pokud i přes nesouhlas Magistrátu ZMO rozhodne, že ano, že pronajme, putuje 

žádost znovu na MmÚL k projednání v RMO města.  

Mgr. Železný – takže bych tedy schválil tento pronájem, ať rozhodne rada města.  

Ing. arch. Němeček – je to podobná situace, jaká se již opakovala, proč teď Magistrát nesouhlasí? 

Bc. Mašková – žadatelé si nejprve žádali i o pozemek výš nad cyklostezkou, tam bylo stanovisko 

nesouhlasné, následně podali novou žádost, že chtějí pro rybaření užívat pouze tu malou část, která je 

pod stezkou. 

Ing. Nechybová – máme volný prostor kolem vody, cca 3 metry k rybaření. Proč toho neuvyužijí? 

Nerozumím tomu. 

Bc. Mašková – neovládám rybářské právo, nicméně je fakt, že tyto smlouvy máme na trase kolem 

Brné a domnívám se, že toto bude více než 3 metry. Chtějí tam pobývat více a starat se o ten 

pozemek.  

Ing. arch. Němeček – pochopil jsem to tak, že ty lidi chtějí mít ten pozemek pro sebe. Alespoň 

bychom z toho měli příjem. 

MUDr. Laštůvka – (čte z materiálu stanovisko MmÚL) – bylo to nějak ošetřeno? 

Bc. Mašková – toto jsme neřešili, chtěli jsme využít obecně závazné vyhlášky.  

MUDr. Laštůvka – je tu složité vyjádření ohledně ekologické stability. Musí být tedy důvod, proč to 

nechtějí.  

p. Malinkovič – stanovisko 6.6 definuje to, na co se ptal pan Železný. Odbor strategického rozvoje – 

jedná se o neefektivní „zdrobňování“ pozemku. To je asi důvod, proč to nechce povolit. Rybářské 

právo povoluje 3 metry, může toho využít. 

Mgr. Železný – pronájem pozemku nesouvisí s majetkovým vztahem. Máme již desítky smluv 

stejných, tak měřme jedním metrem. Proč, když jsme to ostatním schválili a povolili, to žadatelům 

nepovolíme.  

Ing. arch. Němeček – nejedná se o prodej, ale o pronájem. Možná je to jen kvůli ochrannému pásmu 

vodárny. 

Ing. Štráchal – ty nesouhlasný stanoviska máme i jinde? 

Bc. Mašková – ne, je to první. 

Ing. Štráchal – souhlasím s panem Železným. Sestřelme to, ať si to projedná rada. 

p. Schneberger z řad občanů – vemte si prut a pojďte si to zkusit. Pojďte se mnou na ryby. 

Kamkoli jdete, tak slyšíte „tady je to naše, táhni někam“ i na rybářskou stráž chodí s pistolema. 

Tohle byla největší chyba tyhle pronájmy. Mělo by to být pro každého. Vůbec neřešíte mezilidské 

vztahy. U té vody není žádný rozdíl. Kdybyste byly obyčejný lidi, rybáři, tak si to uvědomíte.  
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Mgr. Železný – děkuji za tento příspěvek. Je to krásná příležitost na veřejnou debatu. Pokud se 

ukáže, že je to problém, nemám problém to přehodnotit.  

p. Schneberger z řad občanů – jednal s vámi někdo z odborníků? Ne. Dneska rybářská stráž musí 

chodit s policajtama. Pojďte si tam se mnou v létě sednout. Rybářské právo je pro všechny. 

Mezilidské vztahy jsou v čudu.  

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  
 

Alt. 1 

A/ Neschvaluje  

záměr pronájmu části pozemku p. č. 646/2 – trvalý travní porost, o výměře 65 m2, z celkové výměry 

2.961 m2, v k. ú. Církvice, z důvodu nesouhlasného stanoviska Magistrátu města Ústí nad Labem 

k záměru pronájmu části pozemku p. č. 646/2, v k. ú. Církvice. 

 

 

B/ Ukládá 

vedoucí OSOM 
o usnesení Zastupitelstva MO Střekov informovat žadatele, včetně zdůvodnění ZMO Střekov. 

 

T: 31. 12. 2016 

Z: Vedoucí OSOM 

 

Alt. 2 

A/ schvaluje  

záměr pronájmu části pozemku p. č. 646/2 – trvalý travní porost, o výměře 65 m2, z celkové výměry 

2.961 m2, v k. ú. Církvice. 

 

B/ Ukládá 

Vedoucí OSOM 

1. o usnesení Zastupitelstva MO Střekov informovat žadatele. 

 

T: 31. 12. 2016 

Z: Vedoucí OSOM 

 

2. v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 4/2012, Status Statutárního města  

Ústí nad Labem, čl. 24, odst. 2, písm. c) zabezpečit předložení orgánům Statutárního města Ústí nad 

Labem k projednání záměr pronájmu části pozemku p. č. 646/2 – trvalý travní porost, o výměře 65 

m2, z celkové výměry 2.961 m2, v k. ú. Církvice. 

                                                                                                    T: 31. 01. 2017 

                                                                                                    Z: Vedoucí OSOM 

 

 

Hlasováno o návrhu usnesení předloženém znění. Alt. 1 

 

Přítomno členů 14 ZMO Střekov:    
pro   (7)        

proti   (0)  

zdržel se         (7) Ing. Outlá, Ing. arch. Němeček, Mgr. Železný, Ing. Štráchal, MUDr. Laštůvka, 

Ing. Smutný, Ing. Bc. Bandas  

 

Návrh usnesení nebyl schválen.  
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Hlasováno o návrhu usnesení v předloženém znění. Alt. 2 

 

Přítomno členů 14 ZMO Střekov:    
pro   (5)        

proti   (1)  

zdržel se  (8) Ing. Nechybová, Ing. Dunaj, MUDr. Vaňková, p. Malinkovič, p. Lazarová, 

Ing. Smutný, p. Barančík, Ing. Bc. Bandas  

 

Návrh usnesení nebyl schválen.  

 

K bodu programu 2.19.  

Záměr pronájmu nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem – části pozemku p. č. 970/1 

(103 m2), k. ú. Svádov 

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

Diskuse: 

Mgr. Železný – lesy budou chtít odkoupit, což bude fatální pro pana Peška – má tam vchod do 

domu. Doporučuji schválit nájem a prověřit možnost tak aby byly obě strany spokojené. 

Bc. Mašková – při jednání bylo deklarováno, že při převodu pozemku na ně potvrdí nájem panu 

Peškovi, ale prověříme to. 

p. Schneberger z řad občanů – je to o tom, že je to přístup k potoku, chodíval si tam na zahradu. 

Teď se tam nemůže dostat. Nejde to, jsou tam schody. Byla tu stezka, prodalo se to. Jako haranti 

jsme tam chodili, najednou se to prodalo. 

p. Kolman – bývala to veřejná cesta. Teď ta část – tam býval můstek přes vodu a ulička. Je to 

přístupová cesta, jiná tam není.  

p. Schneberger, z řad občanů – je to taky o tom, že když tam bydlel nebožtík Ptáček, tak tam 

chodil na zahradu. On se tam nemůže dostat. Dneska jsou dohodnutý, je tam krpoš, prodali uličku 

mezi Šimákem a Holubovou, bývalá ulice je ouzká, najednou se to prodalo a odjakživa jsme tam 

jako haranti chodili, pak mu to někdo oplotil… 

p. Kolman – bývala to veřejná cesta, část 981/2 byla tam ulička, která tam dneska není. Je to veřejná 

cesta k parcele, kde stojí garáž. Jiná přístupová cesta tam není. 

p. Schneberger, z řad občanů – není to nic proti Peškovi, dřív tam vedla cesta skrz parcely, pak se 

to rozprodalo. Dneska by musel mít na střeše vrtuli, aby se tam dostal. Když to prodáte tak k tomu 

nebude moct nikdo. 

Mgr. Železný – dneska tam Pešek někoho pouští? 

p. Schneberger, z řad občanů – no asi jo.  

Mgr. Železný – mně šlo o to, že když to dáme panu Peškovi do užívání, tak abychom nepoškodili 

někoho jiného.  

Bc. Mašková – to jsou skutečnosti, které my nevíme. Poprosila bych, abychom tedy zájem 

projednali s tím, že až vyvěsíme tento záměr na úřední desce, aby se vyjádřili i sousedé.  

Ing. Outlá – to by se tedy změnilo usnesení. 

Ing. arch. Němeček – říkal jste, že je tam garáž, můžete mi ji ukázat? Koho to je a kdo tam má 

přístup? 

p. Schneberger, z řad občanů – ukazuje na mapě. 

Ing. arch. Němeček – kdo tu garáž užívá? Je to veřejný přístup? Nechápu tedy, že se ta parcela 

mohla prodat a zamezil se tím přístup ostatním sousedům. Návrh na prodej byl ze září 2014. Jak paní 

Lazarová toto mohla odsouhlasit? Můžeme ověřit, že je to plocha veřejného prostranství? Musí se to 

prověřit.  

Bc. Mašková – v písmenu D to je zapsáno, že to nesmí být oplocené. V tom případě chci upravit 

ukládací část 2. po zveřejnění záměru oslovit majitele sousedních nemovitostí. 

Mgr. Železný – abychom to uzavřeli, poslední připomínka pana Němečka je zakotvena v usnesení. 

Požádáme před samotným pronájmem o stanovisko OV Svádov. 
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Ing. arch. Němeček – kdyby se nikdo nepřihlásil, měl by se ten plot nechat odstranit.  

 

Návrh usnesení v upraveném znění:  

 

A/ Schvaluje  

záměr pronájmu části pozemku p. č. 970/1 – ostatní plocha, o výměře 103 m2, z celkové výměry 

402 m2 v k. ú. Svádov, 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. 970/1, druh pozemku: ostatní plocha, bude využita jako 

manipulační plocha, bude zajištěn přístup provozovateli telekomunikačního kabelu  

a plynárenskému zařízení na pozemku se nacházejícím a přístup na sousední pozemek  

p. č. 972 v k. ú. Svádov 

d) předmětná část pozemku p. č. 970/1 v k. ú. Svádov musí být neoplocena a volně přístupná 

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

od Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem.                             

 

B/ Ukládá 

vedoucí OSOM 
1. zabezpečit zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. 970/1 – ostatní plocha, o výměře  

103 m2, z celkové výměry 402 m2, k. ú. Svádov, dle schvalovací části tohoto usnesení. 

 

T: 15. 01. 2017 

Z: Vedoucí OSOM 

 

2. po zveřejnění záměru oslovit majitele sousední nemovitosti. 

 

Hlasováno o návrhu usnesení v předloženém znění. 

 

Přítomno 14 členů ZMO Střekov:    
pro   (10)        

proti   (0)  

zdržel se   (4) p. Malinkovič, MUDr. Vaňková, Ing. Dunaj, p. Lazarová  

 

Návrh usnesení byl schválen. 

 

K bodu programu 2.21.  

Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem – části pozemku p. č. 3291/3, k. ú. Střekov 

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

Diskuse: 

Ing, arch. Němeček – chci poděkovat za vyřešení případu, řešili jsme tam zveřejněný záměr a 

vlastníci chtěli původně celý pozemek, my jsme jim vyšli vstříc, je nějak ošetřeno to, že budou 

chodit přes sebe? Vědí o tom? 

Bc. Mašková – (diskuse u stolu) 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  
 

A/ Schvaluje  

pacht části pozemku p. č. 3291/3 – zahrada, o výměře 328 m
2
 v k. ú. Střekov, na dobu neurčitou, 

s účinností od 01. 01. 2017. 
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Účel pachtu:  p. p. č. 3291/3 – část         zahrada 

Celkové roční pachtovné:                    2.880,00 Kč 

z toho pan K.                                      1.440,00 Kč 

z toho paní S. a pan Ne.                      1.440,00 Kč 

 

Pachtýři:  

1. Pan M. K., dat. nar. xxx,   bytem xxx, 400 03 Ústí nad Labem. 

2. Ing. M. S., dat. nar. xxx, bytem xxx, 403 40 Ústí nad Labem 

a pan T. N., dat. nar. xxx, bytem xxx, 400 03 Ústí nad Labem 

 

B/ Ukládá 

vedoucí OSOM 

1. zabezpečit uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku p. č. 3291/3, druh pozemku – zahrada, 

o výměře 164 m
2 

v k. ú, Střekov s panem M. K. dle schvalovací části usnesení. 

T: 31. 01. 2017 

Z: Vedoucí OSOM 

 

2. zabezpečit uzavření pachtovní smlouvu na část pozemku p. č. 3291/3, druh pozemku – zahrada, 

o výměře 164 m
2 

v k. ú. Střekov s Ing. M. S. a panem T. N. dle schvalovací části usnesení. 

 

T: 31. 01. 2017 

Z: Vedoucí OSOM 

 

Hlasováno o návrhu usnesení v předloženém znění. 

 

Přítomno 14  členů ZMO Střekov:    
pro   (13)        

proti   (0)  

zdržel se   (1)  p. Kolman  

 

Návrh usnesení byl schválen. 

 

K bodu programu 2.23.  

Nájem nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem – část pozemku p. č. 2287/1, 

v k. ú. Střekov  

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

Diskuse: 

p. Lazarová – jsou tam nějaká jiná parkovací místa? 

Bc. Mašková – zůstanou další 4 parkovací místa. Pokud se schválí toto a další materiál, tak zbydou 3 

místa. 

MUDr. Laštůvka – takže už máme více pronájmů? 

Bc. Mašková – ano, je jich 17. 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  
 

A/ Schvaluje  

nájem části pozemku p. č. 2287/1 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 12 m
2
 v k. ú. Střekov, na 

dobu neurčitou, s účinností od 01. 01. 2017. 

 

Účel nájmu: p. p. č. 2287/1 – část parkování osobního vozidla 
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Minimální roční nájemné bez služeb za nájem pozemku:                          2640,00 Kč 

+ 21 % DPH                                                                                                       554,00 Kč 

Celkem                                                                                                              3194,00 Kč  

 

Nájemce:  

Pan B. R., dat. nar. xxx,   bytem xxx, 400 03 Ústí nad Labem. 

 

B/ Ukládá 

vedoucí OSOM 

zabezpečit uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 2287/1, druh pozemku – zastavěná 

plocha, nádvoří, o výměře 12 m
2 

v k. ú, Střekov s panem B. R. dle schvalovací části usnesení. 

T: 31. 01. 2017 

Z: Vedoucí OSOM 

 

Hlasováno o návrhu usnesení v předloženém znění. 

 

Přítomno 14 členů ZMO Střekov:    
pro  (10)        

proti   (0)  

zdržel se   (4) Ing. Nechybová, Ing. Dunaj, MUDr. Vaňková, p. Malinkovič 

 

Návrh usnesení byl schválen. 

 

K bodu programu 2.24.  

Záměr nájmu nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem –  část pozemku p. č. 2287/1, 

v k. ú. Střekov 

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

Diskuse: 

Ing. arch. Němeček – jsem rád za tento materiál, protože se každé místo nebude muset schvalovat 

jako záměr. Ale pokud se přihlásí někdo na tento trvalý záměr nájmu, schválí se pak pouze už jen 

konkrétní nájem pro konkrétního zájemce.  

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  
 

A/ Schvaluje  

trvalý záměr nájmu části pozemku p. č. 2287/1 – zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr, v k. ú. 

Střekov, a to jednotlivých vyhrazených parkovacích míst uvedených v Seznamu volných 

parkovacích míst, 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.                          

 

Záměr bude zveřejněn od okamžiku zveřejnění až do doby, než budou pronajata všechna parkovací 

místa, a v průběhu zveřejnění budou vždy aktualizována dosud volná parkovací místa, k nimž lze 

učinit nabídku nájmu.    

 

B/ Ukládá 

vedoucí OSOM 
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1. zabezpečit oznámení o usnesení ZMO Střekov žadatele. 

T: 31. 12. 2016 

Z: vedoucí OSOM 
 

2. zabezpečit zveřejnění záměru nájmu části pozemku p. č. 2287/1 – zastavěná plocha a nádvoří – 

společný dvůr, dle schvalovací části tohoto usnesení.  

T: 15. 01. 2017 

Z: vedoucí OSOM 
 

Hlasováno o návrhu usnesení v předloženém znění. 

 

Přítomno 14  členů ZMO Střekov:    
pro   (10)        

proti   (0)  

zdržel se   (4) MUDr. Vaňková, Ing. Dunaj, Ing. Nechybová, p. Malinkovič  

 

Návrh usnesení byl schválen. 

 

K bodu programu 2.25.  

Záměr prodeje nemovitosti v majetku Statutárního města Ústí nad Labem -  pozemku p. č. 

3313/1, k. ú. Střekov 

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

Diskuse: 

Ing. arch. Němeček – je tu stanovisko majetkové komise, které je nesouhlasné? Byla paní Lazarová 

na jednání? 

p. Lazarová – ano, byla. Nebyl by přístup na ty pozemky. 

Mgr. Železný – v tomto případě bych nenavrhoval nic proti návrhu města a připojil bych se k tomu, 

abychom podpořili pacht. 

Ing. arch. Němeček – rovnou je tu alt 3? 

Bc. Mašková – na základě nesouhlasného stanoviska Magistrátu. Můj osobní názor je tu takový, že 

prodej není vhodný, proto jsem rovnou připravila alt. 3 pacht.  

Ing. arch. Němeček – to se dá schválit zároveň? 

Bc. Mašková – v tuto chvíli bych si dovolila požádat o úpravu znění navrženého usnesení. Upravit 

alt. 2: 

A/ Neschvaluje záměr prodeje  

B/ Ukládá vedoucí OSOM informovat žadatele o usnesení  

C/ Schvaluje záměr pachtu se všemi uvedenými podmínkami  

D/ Ukládá Vedoucí OSOM 

1. Zabezpečit zveřejnění záměru pronájmu na ÚD úřadu  

2. Informovat žadatele o usnesení ZMO 

 

Návrh usnesení v upraveném znění:  
 

A/ Neschvaluje  

záměr prodeje pozemku p. č. 3313/1 v k. ú. Střekov, o výměře 1780 m
2
. 

B/ Ukládá 

vedoucí OSOM 

o usnesení Zastupitelstva MO Střekov informovat žadatele, včetně zdůvodnění ZMO Střekov. 

T: 31. 12. 2016 

Z: Vedoucí OSOM 
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C/ Schvaluje 

záměr pachtu části pozemku p. č. 3313/1, druh pozemku: trvalý travní porost, o výměře 1780 m
2 

v k. 

ú. Střekov, za těchto podmínek: 

a) pachtovné bude sjednáno v min. výši 10,00 Kč/m
2
/rok,  

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

c) pozemek p. č. 3313/1 v k. ú. Střekov, druh pozemku travní plocha bude využíván jako 

zahrada 

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

od Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem 

e) pozemek může být propachtován jednomu a více pachtýřům společně a nerozdílně       

 

D/ Ukládá 

vedoucí OSOM 

1. zabezpečit zveřejnění záměru pachtu části pozemku p. č. 3313/1, druh pozemku: trvalý travní 

porost, o výměře 1780 m
2
 v k. ú. Střekov, dle schvalovací části tohoto usnesení. 

T:  31. 12. 2016 

Z: Vedoucí OSOM 

 

2. o usnesení Zastupitelstva informovat žadatele, včetně zdůvodnění ZMO Střekov. 

 

T: 15. 01. 2017 

Z: Vedoucí OSOM 

 

Hlasováno o návrhu usnesení v předloženém znění. Alt. 2 

 

Přítomno 14 členů ZMO Střekov:    
pro   (12)        

proti   (0)  

zdržel se   (2) MUDr. Vaňková, Ing. Dunaj 

 

Návrh usnesení byl schválen. 

 

K bodu programu 2.26.  

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

– část, k. ú. Nová Ves 

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

Diskuse: 

Mgr. Železný – tady je ze strany MmÚL argumentováno zcela srozumitelně a sám za sebe bych se 

připojil k alt. 2. 

p. Lazarová – nemohli byste se s panem Kopřivou domluvit na pronájmu? 

Mgr. Železný – tam by mělo být parkovací místo. Nemá pan Kopřiva v dalším bodu parkování? 

Bc. Mašková – to je jiný pan Kopřiva. 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  
 

Alt. 2 

A/ Neschvaluje  

záměr prodeje pozemku p. č. 174 – část v k. ú. Nová Ves, o výměře 75 m
2
. 

 

B/ Ukládá 

vedoucí OSOM 
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o usnesení Zastupitelstva MO Střekov informovat žadatele, včetně zdůvodnění ZMO Střekov. 

 

T: 31. 12. 2016 

Z: Vedoucí OSOM 

 

Hlasováno o návrhu usnesení v předloženém znění. Alt 2. 

 

Přítomno 14 členů ZMO Střekov:    
pro   (14)        

proti   (0)  

zdržel se   (0)  

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

K bodu programu 2.28.  

Ukončení nájemní smlouvy č. 1011/2011/NS o nájmu nemovitosti v majetku města Ústí nad 

Labem – pozemek p. č. 1436 - část v k. ú. Střekov a záměr pachtu nemovitostí v majetku města 

Ústí nad Labem – části pozemku  p. č. 1436 a části pozemku p. č. 1430, vše  k. ú. Střekov 

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

Diskuse: 

Mgr. Železný – souhlasím s tím a doporučuji alt. 1, ale stihneme uzavřít pachty do 31. 12. 2016? Asi 

ne, tak bych dal 31. 1. 2017. 

Bc. Mašková – prosím o úpravu návrhu usnesení v bodě A – dohodou ke dni 28. 02. 2017. 

 

Návrh usnesení v upraveném znění:  

 

Alt. 1 

A/ Schvaluje  

1. ukončení nájemní smlouvy č. 1011/2011/NS, uzavřené s nájemkyní paní M. V. na pronájem části 

pozemku p. č. 1436 v k. ú. Střekov, dohodou obou smluvních stran, ke dni  28. 2. 2017. 

 

2. záměr pachtu části pozemku p. č. 1436, druh pozemku: zahrada, o výměře 800 m
2 

a části pozemku 

p. č. 1430, druh pozemku: travní porost, o výměře 70 m
2
, vše v k. ú. Střekov,  

za těchto podmínek: 

a) pachtovné bude sjednáno v min. výši 10,00 Kč/m
2
/rok,  

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

c) pozemek p. č. 1436 v k. ú. Střekov, druh pozemku zahrada a pozemek 1430 v k. ú. Střekov, 

druh pozemku travní porost, budou využity jako zahrada 

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

od Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem 

e) pozemek může být propachtován jednomu a více pachtýřům společně a nerozdílně       

 

B/ Ukládá 

vedoucí OSOM 

1. zabezpečit uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy. 

T:  28. 02. 2017 

Z: Vedoucí OSOM 
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2. zabezpečit zveřejnění záměru pachtu části pozemku p. č. 1436, druh pozemku: zahrada,  

o výměře 800 m
2
 a části pozemku p. č. 1430, druh pozemku: travní porost, o výměře 70 m

2
  

v k. ú. Střekov, dle schvalovací části tohoto usnesení. 

 

T:  15. 01. 2017 

Z: Vedoucí OSOM 

 

3. o usnesení Zastupitelstva informovat žadatele, včetně zdůvodnění ZMO Střekov. 

 

T:  31. 12. 2016 

Z: Vedoucí OSOM 

 

Hlasováno o návrhu usnesení v upraveném znění. Alt 1. 

 

Přítomno 14 členů ZMO Střekov:    
pro   (14)        

proti   (0)  

zdržel se   (0)  

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

K bodu programu 2.29.  

Záměr změny nájemní smlouvy č. 1015/2015/NS o nájmu nemovitosti v majetku města Ústí nad 

Labem – pozemek p. č. 141/1 a 140 v k. ú. Nová Ves ve smyslu uzavření dodatku č. 1/2016 

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

Bez diskuse. 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  
Alt. 1 

 

A/ Schvaluje  

záměr změny nájemní smlouvy č. 1015/2015/NS, ze dne 02. 07. 2015 ve smyslu uzavření dodatku 

č. 1/2016, z důvodu vyjádřené vůle stávajícího nájemce pokračovat v nájmu i po uplynutí doby, na 

který byla původní nájemní smlouva uzavřena. 

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 01. 01. 2017 

 

B/ Ukládá 

vedoucí OSOM 
zabezpečit zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy č. 1015/2015/NS, ze dne 02. 07. 2015 dle 

schvalovací části usnesení. 

 

T: 31. 12. 2016  

Z: Vedoucí OSOM 

 

Hlasováno o návrhu usnesení v předloženém znění. Alt. 1 

 

Přítomno 14 členů ZMO Střekov:    
pro   (9)        

proti   (0)  

zdržel se   (5) Ing. Nechybová, Ing. Dunaj, p. Kolman, p. Malinkovič, MUDr. Vaňková 
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Návrh usnesení byl schválen. 

 

K bodu programu 2.30.  

Záměr prodeje nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem – pozemku p. č. 33, v k. ú. Svádov 

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

Diskuse: 

Ing. arch. Němeček – žadatelky jsou sousedky? Dům na sousedním pozemku není v katastru. 

Bc. Mašková – byla jsem na to upozorněna a budeme to řešit. Ano, jsou to sousedky. 

p. Schneberger z řad občanů – jediný místo, kde pan Černý může k nemovitosti, je z druhé strany. 

Jsou to příbuzný, jsou to jeho neteře a bylo tam hodně problémů. Jestli se to prodá, tak oni ho k tomu 

baráku nepustí.  

Mgr. Železný – domnívám se, že jsou tu jen dvě možnosti. Buď to necháme jako pronájem, a nebo 

to budeme řešit prodejem, ale stejně bychom měli respektovat předkupní právo p. Černého. 

Ing. arch. Němeček – samozřejmě záměr je záměr, ale spíš to deklaruje, že ZMO nemá zájem s tím 

pozemkem nijak nakládat. Pak se ten prodej stejně schválit nemusí. Je to na rozhodnutí schválit 

záměr jako takový. Možná když dáte podnět na stavební úřad, vyřeší se to samo.  

p. Schneberger, z řad občanů – tohle bych nedělal. 

Ing. arch. Němeček – myslím si, že se předpokládá, že zastupitelé nebudou krýt nekalosti a černé 

stavby, nebo ne? 

p. Malinkovič – přikláním se pro to neschválit záměr prodeje. Jakkoli jsou to příbuzní, často to bývá 

ještě horší.  

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  
 

Alt. 2 

A/ Neschvaluje  

záměr prodeje pozemku p. č. 33 – ostatní plocha, o výměře 236 m2, v k. ú. Svádov. 

 

B/ Ukládá 

vedoucí OSOM 

O usnesení Zastupitelstva MO Střekov informovat žadatele, včetně zdůvodnění ZMO Střekov. 

 

T: 31. 12. 2016 

Z: Vedoucí OSOM 

 

Hlasováno o návrhu usnesení v předloženém znění. Alt 2. 

 

Přítomno 14 členů ZMO Střekov:    
pro   (13)        

proti   (0)  

zdržel se   (1) Ing. arch. Němeček 

 

Návrh usnesení byl schválen.  

 

K bodu programu 2.32.  

Záměr změny nájemní smlouvy ve smyslu uzavření dodatku č. 2/2016 k nájemní smlouvě 

č. 1016/2012/NS  – pozemek p. č. 1759 v k. ú. Brná nad Labem 

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

 

ve 20:03 hodin odešel Mgr. Železný 
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Bez diskuse. 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  

 

A/ Schvaluje  

záměr změny nájemní smlouvy č. 1016/2012/NS, ze dne 13. 06. 2012, ve smyslu uzavření dodatku 

č. 2/2016, z důvodu přistoupení nových nájemců do nájemní smlouvy. 

 

                       

B/ Ukládá 

vedoucí OSOM 
zabezpečit zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy č. 1016/2012/NS, ze dne 13. 06. 2012 dle  

schvalovací části usnesení. 

T:  15. 01. 2017 

Z: Vedoucí OSOM 

 

Hlasováno o návrhu usnesení v předloženém znění. 

 

Přítomno 13 členů ZMO Střekov:    
pro   (13)        

proti   (0)  

zdržel se   (0)  

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

ve 20:04 se vrátil Mgr. Železný 

 

K bodu programu 2.35.  

Uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu na adrese 

Kamenná 1431/3, Ústí nad Labem 

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

STAŽEN Z PROGRAMU 

Diskuse: 

Ing. arch. Němeček – předpokládám, že by to mělo být ve stejném režimu jako Truhlářova 32. Není 

to použitelné v tomto stavu, využití bude podle územního plánu. Jde o to, že náklady na rekonstrukci 

by měly být promítnuty do smlouvy o smlouvě budoucí. Jak jsme se bavili – knihovna sousedí 

nedaleko a je v patře a mají problém s tím, že starší občané se šplhají nahoru do patra. Tady ta část 

spodní, co by se pronajímala, je bezbariérová. Byl by příjem za část objektu a zároveň by to bylo pro 

občany. Zvlášt by se měla řešit rekonstrukce fasády, oken, střechy. Měla by se uzavřít smlouva na 

dlouhodobý pronájem, aby se nám vrátila investice. 

Ing. Outlá – kontaktovala nás knihovna, že mají problém se současným pronájmem.  

Bc. Mašková – tahle informace proběhla, ale nemám ji přímo od knihovny. 

p. Lazarová – všichni víme, v jakém stavu objekt je. Nejdřív by to chtělo objekt opravit a poté 

pronajímat. Magistrát třeba bude potřebovat jesle a tento objekt by byl ideální. Mohu vědět, kolik 

bude platit knihovna? Když jste zrušili projekt a měla tam být policie a zřídit dopravní hřiště, bylo by 

to 750 tis. Kč ročně.  

Ing. arch. Němeček – kdyby tam měla být PČR, která sídlí v objektu Truhlářova 32, byla to 

obdobná situace jako u té Truhlářovy 32. Samozřejmě kdyby se tam přihlásil kdokoli jiný, tak 

zablokuje tu možnost pro rozšíření PČR. Uzavřela by se s nimi smlouva o smlouvě budoucí. Oni se 

tam nebudou stěhovat do současného stavu. Ona se uzavře smlouva o smlouvě budoucí a až se to 

zrekonstruuje, tak oni tam přijdou. Nepoměr ceny je v tom, že toto je pouze ¼ objektu.  
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p. Lazarová – když byly povodně, úřad nemohl být ve své budově a byl právě nahoře v této budově. 

Vepředu měla být policie a vzadu měl být archiv naší budovy. Mohl by se tam přestěhovat úřad, 

kdyby to bylo nutné. Mohli by tam mít i pracovníky VPP. 

Ing. arch. Němeček – v případě, že by tam byly jesle, byl by pronajatý celý objekt. Domnívám se, 

že by bylo lepší a výhodnější mít to na ty čtyři části a v jedné části by mohl být archiv pro úřad. 

V tomto s Vámi, paní Lazarová zcela souhlasím. 

Mgr. Železný – kdyby tam byla knihovna, zbydou další prostory. Bylo by to fajn. Sídliště stárne, je 

tu velké množství seniorů, kteří by tam rádi chodili, a knihovna je určitým centrem pro tuto skupinu 

spoluobčanů. Bylo by vhodné tam nechat tu knihovnu a udržet si to. 

p. Lazarová  chcete opravit Vrbák, opravit Kamennou, musel by se shánět projekt.  

Mgr. Železný – Vrbák se opravovat nebude, protože na to nejsou prostředky a co se týče Kamenné, 

měly by se otevírat nové dotační tituly, ze kterých by bylo možné rekonstrukci částečně pokrýt.  

Ing. Outlá – je to pravda – „Zelená úsporám“ chystá výzvu k opatření těch budov a dotace by mohla 

být ve výši až 90% nákladů – okna, střecha, fasáda. 

p. Malinkovič – ředitel muzea p. Houfek projevil přání, že by využil celý objekt i s nějakými dílčími 

úpravami, které bychom ani my v daném okamžiku nemuseli spolufinancovat. Na jednom 

z minulých jednání ZMO k tomu mnoho z vás mělo výhrady, v tuto chvíli se osobně domnívám a 

přikláním se k tomu, že objekt musíme dát do rozumného stavu, teď velmi chátrá, a až se udělá 

oprava střechy do konce roku, což teď padlo, výhledově by se udělala okna, dveře, zateplení v roce 

2017. Já osobně se v tuto chvíli přikláním k tomu neuzavírat pronájem s nikým. Pojďme se pobavit o 

tom, že ten objekt si zaslouží napřed dát trochu dohromady. Možná že právě jak tu padla otázka 

školky – to je samozřejmě otázka magistrátní, ale myslím, že by byla škoda uzavírat nájem s někým, 

když je objekt v tak dezolátním stavu. 

Ing. arch. Němeček – chci se zeptat paní Maškové, jak je to s těmi nároky, protože se to jeví jako 

60 000 Kč za rok – kdo by to nechtěl – ale muzeum by mělo mít nějaké nároky? Jak to bylo 

s požadavky? Co se týče vnitřních prostor, jako u Truhlářovy 32, a i když bude opravený venek, 

budeme řešit s jakýmkoli zájemcem rekonstrukci i vnitřních prostor, a pokud se to neudělá jako celek 

– je otázka, jestli to jako celek budeme schopni zainvestovat sami - musel by to pak být objekt 

Magistrátu protože zákonně školu nebo školku zřizuje Magistrát. 

p. Lazarová – byly tam velké dluhy na topení – bylo to už uhrazeno? V jakém je to stavu? 

Ing. Outlá – pokud vím, budovat se začala temperovat. 

Bc. Mašková – je tam uzavřená smlouva na dodávky, budovu jsme začali temperovat, jelikož je to 

nezbytně nutné, protože tam zatéká. Je tam zima. Odpověď panu Němečkovi – muzeum nároky 

nemá zase takové (co se týče vnitřní dispozice), jsou schopni žít s tím, jak ten objekt vypadá. 

Požadavky jsou jen dílčí – oprava sociálního zařízení, někde něco ubourat, protože toho nebudou 

potřebovat tolik, někde jsou požadavky na úpravu podlah… Mohli bychom se s úpravami vejít do 

250 000 Kč s tím, že oni chtějí zastiňovat okna, stačily by lehké rolety, ale musely by se dělat mříže 

na okna. Mají požadavek, že budova musí být zabezpečena a napojena na PCO, protože tam budou 

exponáty, a okna musí být zamřížovaná – když se tam budou dávat plastová okna, tak musí být 

s vnitřní mřížkou. 

Mgr. Železný – pokud dnes schválíme např. uzavření smlouvy s knihovnou, tak to neznamená, že se 

např. 1. 1. uzavře smlouva. Uzavře se pouze smlouva o budoucí smlouvě nájemní, kde se my 

zavážeme, že podnikneme nezbytné úpravy, které se budeme snažit financovat z dotace Zelená 

úsporám, a teprve poté, co tyto podmínky splníme, se smlouva uzavře. Nejprve to opravit, to ano, jen 

s tím, že víme, komu to budeme pronajímat, až to opravíme. 

Ing. Outlá – už jsme jednali s knihovnou – byl od nich jednoznačný požadavek na opravu oken. 

p. Lazarová – největší škoda je, že dotaci jsme už měli a vy jste ji zrušili. Budova už mohla být 

dávno opravená a mohli tam být nájemci. 

Ing. arch. Němeček – podmínky byly přísnější na vnitřní úpravy. Teď se ví, že dotační titul bude 

v podmínkách volnější. Musela by tam být za každou cenu policie, aby se podmínky plnily, protože s 

tím souvisely vnitřní úpravy, topný systém, to je provázáno zase s okny, zateplením, atd. Víme, že je 

tam problém s energetickým auditem – podobně jako je problém s Truhlářovou 32 – měla tam být 
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okna trojvrstvá a jsou tam dvojvrstvá. Nedošli jsme k závěru, kdo pochybil, byl tam p. Putna jako 

projektový manažer, p. Tošovský jako administrátor dotace k tomu ještě technický dozor investora. 

Trojskla tam nejsou, až bude zase problém s auditem, budeme řešit penále. Dospěli jsme k závěru, že 

zakázku zrušíme, stavební povolení na zateplení tam přesto je. Doufáme, že ta dotace bude volnější, 

zrekonstruuje se venek, střecha, okna a ty vnitřky nebudou tolik vázané nebo tak konkrétní. 

Ing. Outlá – stavební povolení bude prodlouženo, pokud se ještě tak nestalo a projekt by měl 

vyhovovat dotaci. 

Bc. Mašková – podmínky dotace ještě nejsou zveřejněny, ale domnívám se, že by to neměl být 

problém. 

Ing. arch. Němeček – za sebe se přimlouvám za knihovnu, protože je to služba, která je také „pro 

lidi.“ 

p. Kolman – jaké prostory dáme muzeu, aby tam dali věci z té tělocvičny? 

Ing. Outlá – mluvila jsem s panem ředitelem Houfkem, který říkal, že toto by pro něj bylo jedno 

z řešení, není tedy optimální, protože by chtěli nějaký objekt k trvalému užívání. Ze Svádova je prý 

nikdo nevyhání a panu řediteli tento stav vyhovuje. 

p. Kolman – občané dali podnět k vystěhování, aby tělocvična sloužila k tomu, k čemu má sloužit. 

Vy jste to teď uzavřeli, že jsou všichni spokojeni? 

Ing. Outlá – je to samozřejmě věc, která je magistrátní, pokud vím, tak Magistrát disponuje dalšími 

objekty, které by mohl muzeu nabídnout. 

Ing. Nechybová – pan ředitel Houfek byl vyzván, aby se účastnil jednání Odboru dopravy a majetku 

a s Ing. Harciníkem, kteří mají volné objekty, a já nemám informaci, že by p. ředitel Houfek 

inicioval nebo měl zájem kontaktovat Magistrát, že chce nějaký prostor. Zatím jednal jen 

s p. Malinkovičem, ale proto, že ho kontaktoval p. Malinkovič. On sám, nebo tedy nemám informaci, 

že by přišel, a že by mu byl nabízen jiný objekt. Ale ta možnost tady je. 

p. Kolman – já tomu rozumím, když nebude nikdo nic dělat, tak se nikam nepohneme. Proč by se 

stěhoval, když je takto spokojený. Když je v tělocvičně spokojený, tak proč by něco inicioval. 

Mgr. Železný – škoda, že už tu není pan Svoboda, protože ten tady zmiňoval, že s panem Houfkem 

mluvil a že má jiné řešení, to už tady dnes padlo. Škoda, že tu není, protože by to vysvětlil. 

Ing. arch. Němeček – bylo by dobré zabít dvě mouchy jednou ranou, vyřešit tělocvičnu ve Svádově 

a objekt Kamenná 3, ale to asi nejde dohromady. Navrhoval bych, jestli bychom mohli do usnesení 

uložit Ing. Outlé, aby jednala s panem Houfkem o možnostech jejich přestěhování ze Svádova. Je to 

potom opravdu záležitost Magistrátu, ale aby se obrátil na Magistrát, jestli jsou volné prostory jinde. 

Ing. Outlá – s panem Houfkem jsem domluvená na pátek na jednání v této věci. 

p. Schneberger, z řad občanů – populace stárne, kdo ji nahradí? Pravděpodobně mladší, tak aby se 

nestalo, že lidé ze Střekova budou jezdit pryč. Spíš bych přemýšlel o něčem reálném. Jak tam jednou 

dáte knihovnu, tak už ji odtamtud nevystěhujete. Nevím, jak by se vám líbilo vozit děti do školky 

například do Vaňova.  

Ing. Outlá – jak řekl Ing. Němeček, objekt by se měl rozdělit do 4 sekcí. Neumím si představit, že 

by se v dnešní době obsadily jesle v tak velkém rozsahu. Pokud by tam byly jesle, tak by jim stačila 

jen část. V sousedním objektu vedle Kamenná 3 se hned nachází školka. 

Mgr. Železný – bavíme se tu o uzavření nájemní smlouvy, která bude na dobu určitou nebo 

neurčitou? Jak bude uzavřena, pokud bude? 

Bc. Mašková – před tím, než přistoupíme k hlasování, požádala bych o úpravu znění usnesení o 

doplnění slova „budoucí“ nájemní smlouva a délka trvání by potom byla stanovena podle toho, jak se 

dohodneme s žadatelem, a jak to bude vycházet finančně. Teď v tuto chvíli, pokud by to byla 

knihovna, nemám kvantifikován náklad na opravy. Předpokládám, že by tam byla minimální doba 

trvání smlouvy 10 let. 

Mgr. Železný – je to důležitá věc, buď tam rovnou napíšeme, že to chceme minimálně na 10 let, a 

nebo bychom o tom měli znovu jednat. Je velký rozdíl, jestli je smlouva na dobu neurčitou a objekt 

tím zablokujeme. Abychom to dělali s tímto vědomím. 

Ing. Dunaj – ještě bych se zaměřil na alternativu 3 – neschvaluje. Doporučil bych v tomto případě 

tento materiál stáhnout z jednání. 
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Bc. Mašková – žádám o stažení materiálu z jednání. 

Mgr. Železný – to, že jsme materiál stáhli, neznamená, že se zastaví kroky, které se podnikají pro 

rekonstrukci. Prosím, abychom na tom dále pracovali. 

Bc. Mašková – považuji to za samozřejmost. 

 

K bodu programu 2.36.  

Přiznání peněžitého daru (stipendia) 
Předkládá: Ing. Eva Outlá, zastupitelka pověřená výkonem pravomoci starosty a uvedla materiál   

 

Bez diskuse. 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  
 

A/ Přiznává 
v souladu s usnesením č. 014/16 peněžitý dar ve výši 10 000 Kč paní Ing. Haně Tobiášové 

jako ocenění za diplomovou práci s názvem „Zhodnocení vývoje ovocných sadů v údolí řeky 

Labe (oblast Sebuzínska)“. 

 

B/ Ukládá 

Ing. Evě Outlé, zastupitelce pověřené výkonem pravomoci starosty, předat dárkový poukaz 

na částku 10 000 Kč a zároveň věcný dar v celkové hodnotě 1 000 Kč jako omluvu za zásadní 

prodlení s termínem schválení stipendia. 

 

Hlasováno o návrhu usnesení v předloženém znění. 

 

Přítomno 14  členů ZMO Střekov:    
pro  (14)        

proti   (0)  

zdržel se   (0)  

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

K bodu programu 2.37.  

Jmenování vedoucího odboru správy obecního majetkuÚMO Střekov 

Předkládá: Ing. Eva Outlá, zastupitelka pověřená výkonem pravomoci starosty a uvedla materiál   

 

Diskuse: 

Mgr. Železný – proč tu nová paní vedoucí není?  

Bc. Mašková – byla tu na začátku, ale má jiné povinnosti, které jí nedovolily tu setrvat tak dlouho. 

p. Lazarová – chtěla bych přesto říct, že děkuji paní Maškové za její práci a je škoda, že odchází. 

Ing. arch. Němeček – přeji vám krásné Vánoce a dobrý start do nového zaměstnání. 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  
 

A/ Jmenuje s účinností od 01. 01. 2017 

paní Bc. Zdenku Broumskou, narozenou dne xxx, do funkce vedoucího odboru správy obecního 

majetku ÚMO Střekov. 

 

B/ Ukládá 

Ing. Evě Outlé, zastupitelce pověřené výkonem pravomoci starosty dle § 103 zák. č. 128/2000 Sb. 

zpracování jmenovací listiny včetně podpisu. 
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Hlasováno o návrhu usnesení v předloženém znění. 

 

Přítomno 14 členů ZMO Střekov:    
pro   (14)        

proti   (0)   

zdržel se   (0)  

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

4. Různé. 

Dotazy členů ZMO Střekov, dotazy občanů: 

p. Lazarová  děkuje všem úředníkům za volby, že nebyl žádný problém s organizací. 

p. Malinkovič – na posledním jednání ZMO nás vyzval předseda KV k tomu, že je tam uvolněné 

místo. Hlásím se k tomu, že bych měl zájem nastoupit do funkce člena KV ZMO Sřekov. Zároveň, 

že nemáme zástupce ve FV. A mám otázku, zda tu není duplicita politické příslušnosti. Na minulém 

ZMO jsem požádal o audio záznam, který mi nebyl poskytnut. Vzhledem k tomu, že MmÚL vysílá 

živě a dává i na web záznam ze zasedání, tak nevidím problém, proč nemůže být záznam přístupný 

zastupitelům. Navrhuji, aby byly dostupné audiozáznamy ze zasedání ZMO, aby byly na webu, aby 

si je mohl kdokoli poslechnout. 

Ing. Outlá – z občanů nikdo nebyl upozorněn na to, že se z jednání pořizuje záznam. Záznam slouží 

především pro potřeby úřadu při tvorbě zápisu. Pokud byste si požádal o zpřístupnění, byl by vám 

umožněn v prostorách úřadu. 

p. Malinkovič – když to Magistrát dává na své stránky, nevím, proč by to nebylo možné na ÚMO 

Střekov. Proč to musím podstupovat na úřadě, třeba čtyři hodiny. Z jednání nejsou žádná data, aby 

nás mohl Magistrát napadat, že zveřejnujeme citlivé údaje. Já tedy žádám, abych mohl mít záznam 

z jednání ZMO.  

Mgr. Železný – nemám s tím problém, ale je tam odpor v těch rovinách, že na minulém jednání 

ZMO nebyli občané upozorněni na nahrávání. Měli bychom také zvážit kvalitu záznamu. Pokud by 

veřejnost musela, tak jako na Magistrátu dodržovat striktní pravidla, aby si stoupli k mikrofonu a 

zřetelně se představili, mělo by jednání jinou úroveň. Pokud jsme schopni to zajistit technicky, tak 

s tím nemám problém.  

Ing. Outlá – na dnešním jednání jsem na to upozorňovala.  

Ing. Nechybová – bude poskytnut záznam z minulého jednání ZMO panu Malinkoviči? 

Ing. Outlá – na písemnou žádost ano, bude.  

Ing. arch. Němeček – před tím s tím nikdo neměl problém, protože si o to nikdo nežádal a nikdo 

neupozornil přítomné, že je pořizován zvukový záznam. Na Magistrátu jsou na to lidé vždy 

upozorněni.  

p. Malinkovič – já bych tento požadavek nevznášel, pokud by tam byla opravdu citlivá data. Je to 

maximálně tak, jak jsou vyzývaní, aby se představili. Pokud někdo řekne, že se jmenuje Omáčka 

nebo Polívka. 

Ing. arch. Němeček – může nastat to, že pokud přítomní budou nesouhlasit s tím, že se pořizuje 

záznam, tak odejdou nebo se nebudou vyjadřovat. Oni o tom ale nevěděli.  

Bc. Mašková – pokud dojde ke zveřejňování, je nutné dbát, aby nebyly záznamy volně ke stažení. 

p. Schneberger z řad občanů – nemohla byste vyzvat někoho ze svádovských zastupitelů nebo 

někoho z OV, aby byl přítomen na jednání s panem Houfkem? 

Nikdo mu neodpověděl? 

p. Lazarová – co vás vedlo dát Ústeckému deníku tento článek? 

Ing. Outlá – myslím si, že můžu říct svůj názor, jinak je to jako v době minulé. Můžu se vyjádřit 

svobodně, nevím, proč bych měla být kritizována a sankcionována za svůj názor. Pokud s mým 

názorem někdo nesouhlasí, je to jeho věc. Reaguji na nějakou situaci na úřadě a mám na to tento 

názor.  
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p. Lazarová – já bych si nedovolila vás kritizovat takhle veřejně. Zpochybnila jste práci za 

posledních 25 let, co se tu udělala. 

Ing. Dunaj – tohle je kritika bývalých starostů a místostarostů, ať to byl kdokoli. Z článku vyznělo, 

že jsme tady nic nedělali. 

Ing. arch. Němeček – s úsměvem bych zareagoval, tak jako teď, kritika patří do demokracie. Jsem 

tu docela kamenován každý den ze strany veřejnosti. Útoky nebyly přitom ojedinělé, ale 

organizované.  

p. Lazarová – já jsem se neptala vás. 

Ing. arch. Němeček – mě to také ale není příjemné. Někdo tady používá různé prostředky a kritika 

k tomu patří. 

Ing. Dunaj – navázal bych na pana Němečka. Každý máme svůj názor a myslíme si, že je nejlepší. 

Ano máme právo jeden druhého kritizovat, ale jestli někdo kritizuje z občanů, to je věc občanů. Na 

tento článek – pokud kritizuji 25 let práce, tak jste měla říct, co bylo špatně. Na ZMO se budeme 

plácat do konce voleb. Všichni bychom se měli vzdát svých funkcí a vyhlásit nové volby.  

Ing. arch. Němeček – pane Dunaji, myslíte si, že těch 25 let bylo perfektních? 

Ing. Dunaj – netvrdím, že to bylo perfektní.   

Ing. Štráchal   nemohla byste propustit úředníky?  

Mgr. Železný – kritizujete nás, že nic neděláme, ale když se po pár měsících od voleb podařilo 

vyjednat dohodu o odkoupení Vrbáku, podpořit jste ji odmítli. Stejně tak odmítáte podpořit měření 

zápachu, proč? 

Ing. Dunaj – byli jste zvoleni jako ANO, dali jste se do kupy s PRO!Ústí, pohádali jste se a teď jste 

sami proti sobě. Nemáte nic. 

Ing. Nechybová – chtěla bych zastupitele požádat o zařazení bodu, který byl na stůl, z důvodu přijetí 

dotace pro JSDH. Rada města schválila přijetí této dotace. Střekov ji nemůže přijmout bez 

projednání.  

Ing. Outlá – byla tu celá řada těchto materiálů. 

Mgr. Železný – myslím, že to možné je. Ověřili jsme si, že můžeme zařazovat body v průběhu 

ZMO. 

Ing. Nechybová – žádám o zařazení a přijetí bodu dotace JSDH - bod 2.39.  

 

ve 20:54 hodin odešel p. Laštůvka. 

 

Ing. Outlá – dávám hlasovat o zařazení bodu 2.39. do programu jednání. 

 

Hlasováno o zařazení bodu 2.39. do programu jednání: 

 

Přítomno 13 členů ZMO Střekov 

Pro   (13)  

Proti   (0)  

Zdržel se  (0) 

 

Bod 2.39. byl zařazen do programu.  

 

K bodu programu 2.39. 

Přijetí účelové neinvestiční dotace na výdaje Jednotky sboru dobrovolných hasičů Střekov pro 

rok 2016 

Předkládá: Ing. Eva Outlá, zastupitelka pověřená výkonem pravomoci starosty a uvedla materiál   

 

Bez diskuse. 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  
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A/ Schvaluje 

1. Přijetí účelové neinvestiční dotace na výdaje Jednotky sboru dobrovolných hasičů Střekov pro rok 

2016 poskytnuté Ministerstvem vnitra – Generálním ředitelstvím hasičského záchranného sboru ČR 

2. Rozpočtové opatření v tomto znění: 

v příjmové části rozpočtu navýšit PPR č.: 502/H000312 o částku ve výši 2.000 Kč a současně ve 

výdajové části rozpočtu navýšit PPR č.: 502/H000315 o částku ve výši 1.500 Kč a PPR 

č.:502/H000316 o částku ve výši 500 Kč. 

 

B/ Pověřuje 

Ing. Evu Outlou, pověřenou výkonem pravomoci starosty MO Střekov 

Provést rozpočtová opatření dle bodu A/ návrhu na usnesení. 

          T: 31. 12. 2016 

Hlasováno o návrhu usnesení předloženém znění. 

 

Přítomno 13 členů ZMO Střekov:    
pro  (13)        

proti   (0)  

zdržel se   (0)  

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

5. Závěr 

 

Ing. Eva Outlá poděkovala za účast a jednání ZMO ukončila v 21:00 hodin. 

 

 

 

 

 

                ověřovatel: Ing. Bc. Petr Bandas   ověřovatel: Mgr. Jiří Železný 

     dne:       dne:   

 

 

 

 

Ing. Eva Outlá 

Zastupitelka pověřená výkonem pravomoci starosty 

Dne:  

 

 

Přílohou: Usnesení 17. ZMO Střekov ze dne 13. 12. 2016 

Zapsala: Michaela Paseková Tůmová 


