Městský obvod Střekov

Zápis
z 72. jednání Rady městského obvodu Střekov,
dne 20. 10. 2021
Přítomni Radní MO Střekov:
Mgr. Peterka
Mgr. Kymličková
Mgr. Železný
Ing. Přibyl - avizoval pozdní příchod
Ing. Mgr. Slapnička, Ph.D. MPA, tajemník
pí Doškářová, servis vedení
Ing. Horníková, vedoucí FO
Mgr. Pfefferová, vedoucí SO
pí Čechová, vedoucí OPISH
Bc. Francová, vedoucí OSOM
Omluveni:

JUDr. Dunaj

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Aleša Kymličková,
místostarostka
Zapisovatelé:
Zahájení

Mgr. Pavel Peterka, místostarosta

pí Doškářová

V úvodu schůze předsedající místostarosta Mgr. Pavel Peterka přivítal přítomné, konstatoval, že
schůze rady byla řádně svolána a je přítomna nadpoloviční většina členů RMO Střekov a tím je
schůze usnášeníschopná.
Schválení programu
Místostarosta Mgr. Peterka předložil členům Rady ke schválení program 72. schůze Rady. Oproti
původnímu programu navrhl zařadit body: č. 16. Žádost o pozastavení plateb nájemného, příp. jeho
snížení (materiál na stůl) a č. 17. Smlouva o centralizovaném zadávání mobilních
telekomunikačních služeb pro město Ústí nad Labem (materiál na stůl).
Diskuse neproběhla

.

Na stůl byly předloženy body:
č. 16. Žádost o pozastavení plateb nájemného, příp. jeho snížení (materiál na stůl)
č. 17. Smlouva o centralizovaném zadávání mobilních telekomunikačních služeb pro město Ústí
nad Labem (materiál na stůl)
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Schválený program:
1.

Petice (ev. č. 2/2021)

2.

Návrh na provedení rozpočtového opatření (opravy památek)

3.

Návrh na provedení rozpočtového opatření (herní prvky)

4.

Návrh na provedení rozpočtového opatření (vrácení nevyčerpané dotace - sociální práce)

5.

Žádost subjektu Za Sebuzín krásnější, z. s. o změnu účelu poskytnutí individuální dotace

6.

Stanovení termínů pro podávání žádostí o individuální dotace z rozpočtu MO Střekov na
rok 2022

7.

Participativní rozpočet

8.

Umístění informačních tabulí

9.

Dodávka elektrické energie pro vánoční výzdobu

10.

Revokace usnesení RMO Střekov č. 847/62R/21

11.

Prodloužení nájemních smluv u bytových jednotek

12.

Částečná revokace usnesení č. 926/68R/21

13.

Záměr Dodatku č. 2 k Pachtovní smlouvě č. 1019/2019/PS

14.

Ukončení Pachtovní smlouvy č. 1015/2021/PS a záměr pachtu části pozemku p. č. 175/1 v
k. ú. Svádov

15.

Výpověď z nájmu bytu nájemcem

16.

Žádost o pozastavení plateb nájemného, příp. jeho snížení (materiál na stůl)

17.

Smlouva o centralizovaném zadávání mobilních telekomunikačních služeb pro město Ústí
nad Labem (materiál na stůl)

18.

Různé

Hlasování:

1 pro 3, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o upraveném programu.
Usnesení č.: 978/72R/21

1. Petice (ev. č. 2/2021)
Předkládá: Ing. Mgr. Kamil Dominik Slapnička Ph.D., MPA, tajemník
Diskuse proběhla.
V diskusi vystoupili: Mgr. Kymličková, Mgr. Peterka, Mgr. Železný, p. tajemník
Mgr. Kymličková: Informovala radní o jednání s rybáři, které se konalo dne 18. 10. 2021, na ÚMO
Střekov. Rybáři byli seznámeni se stanovisky MmÚL – ODM, AOPK a Českého rybářského svazu,
z.s.
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Mgr. Železný: Nesouhlasím se stanoviskem AOPK, že se nemá provádět údržba břehu. Toto území
se nachází v relaxační zóně. AOPK nám nemůže asi nic nařizovat. Doporučil: Na jaře se vrátit k
monitoringu břehů zejména těch frekventovaných, prověřit potřebu údržby.
Hlasování o usnesení: 1. pro 3, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

979/72R/21
Petice (ev. č. 2/2021)
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) bere na vědomí
petici adresovanou Radě městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov, doručenou na ÚMO
Střekov dne 24. 9. 2021, evidovanou pod č. 2/2021, dle přílohy č. 1 (anonymizovaná
verze).
B) konstatuje
1. že neshledává zmatečnost v usnesní RMO Střekov č. 826/61R/21 ze dne 5. 5. 2021
(příloha č. 2),
2. že požadavek na revokaci usnesení RMO Střekov č. 585/41/20 ze dne 17. 6. 2020
(příloha č. 3) je irelevantní, neboť dané usnesení bylo již revokováno, a to právě usnesením
RMO Střekov č. 826/61R/21 ze dne 5. 5. 2021.
C) trvá
na platnosti výpovědí nájemních smluv dle usnesení RMO Střekov č. 826/61R/21/B ze dne
5. 5. 2021, a to s ohledem na:
1. Stanovisko Odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem ze dne 2. 9.
2020, které doporučuje městským obvodům ukončit nájemní smlouvy na příbřežní
pozemky,
2. Usnesení Majetkové komise Rady města Ústí nad Labem č. 85/2020 ze dne 17. 8. 2020,
3. Stanovisko Českého rybářského svazu, místní organizace Ústí nad Labem ze dne 10. 4.
2020,
4. Stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR ze dne 12. 10. 2021.
2. Návrh na provedení rozpočtového opatření (opravy památek)
Předkládá: Ing. Pavlína Horníková, vedoucí finančního odboru
Diskuse proběhla.
V diskusi vystoupili: Mgr. Kymličková
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Hlasování o usnesení: 1. pro 3, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

980/72R/21
Návrh na provedení rozpočtového opatření (opravy památek)
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje
rozpočtové opatření do rozpočtu roku 2021 v tomto znění:
Snížení ve výdajové části rozpočtu:
287.000,- Kč: PPR 502/H000385 Rezerva (nespecifikované neinvestiční náklady, § 6409,
pol. 5901
Zvýšení ve výdajové části rozpočtu:
287.000,- Kč: PPR 511/H000040 Opravy památek, § 3322, pol. 5171
3. Návrh na provedení rozpočtového opatření (herní prvky)
Předkládá: Ing. Pavlína Horníková, vedoucí finančního odboru
Diskuse neproběhla.
Hlasování o usnesení: 1. pro 3, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

981/72R/21
Návrh na provedení rozpočtového opatření (herní prvky)
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje
rozpočtové opatření do rozpočtu roku 2021 v tomto znění:
Snížení ve výdajové části rozpočtu:
213.000,- Kč: PPR 502/H000385 Rezerva (nespecifikované neinvestiční náklady), § 6409,
pol. 5901
Zvýšení ve výdajové části rozpočtu:
43.000,- Kč: PPR 511/H000041 Herní prvky - nové (do 40 tis. Kč), §3421, pol. 5137
170.000,- Kč: PPR 511/H000042 Herní prvky - nové (nad 40 tis. Kč), § 3421, pol. 6122
4. Návrh na provedení rozpočtového opatření (vrácení nevyčerpané dotace - sociální práce)
Předkládá: Ing. Pavlína Horníková, vedoucí finančního odboru
Diskuse neproběhla.
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Hlasování o usnesení: 1. pro 3, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o upraveném návrhu.

982/72R/21
Návrh na provedení rozpočtového opatření (vrácení nevyčerpané dotace sociální práce)
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje
rozpočtové opatření do rozpočtu 2021 v tomto znění:
snížení v příjmové části rozpočtu:
14.506,77,- Kč: PPR 502/H000287 Neinvestiční účelová dotace-příspěvek na výkon
sociální práce, ÚZ 13015, pol. 4116
snížení ve výdajové části rozpočtu:
3.360,- Kč: PPR 508/H000400 Školení a vzdělávání (dotace soc. práce) § 6171, pol. 5167,
ÚZ 13015
2,72,- Kč : PPR 508/H000401 DDHM (dotace soc. práce) § 6171, pol. 5137, ÚZ 13015
2,36,- Kč : PPR 508/H000402 Nákup materiálu (dotace soc. práce) § 6171, pol. 5139, ÚZ
13015
72,19,- Kč : PPR 508/H000404 OOPP (dotace soc. práce) § 6171, pol. 5132, ÚZ 13015
1379,50,- Kč: PPR 508/H000467 Odborná literatura (dotace soc. práce) § 6171, pol. 5136,
ÚZ 13015
9.690,- Kč: PPR 508/H000465 Rezerva (výdaje na výkon sociální práce) § 6409, pol. 5901,
ÚZ 13015
B) ukládá
Ing. Pavlíně Horníkové
vrátit nevyčerpanou část dotace MmÚL.
Termín: 21. 10. 2021
5. Žádost subjektu Za Sebuzín krásnější, z. s. o změnu účelu poskytnutí individuální dotace
Předkládá: Mgr. Romana Pfefferová, vedoucí správního odboru
Diskuse neproběhla.
Hlasování o usnesení: 1. pro 3, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

983/72R/21
Žádost subjektu Za Sebuzín krásnější, z. s. o změnu účelu poskytnutí
individuální dotace
Rada městského obvodu Střekov po projednání
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A) bere na vědomí
změnu účelu poskytnutí individuální dotace na částečnou úhradu projektu "Strašidelný
Halloween v Sebuzíně".
6. Stanovení termínů pro podávání žádostí o individuální dotace z rozpočtu MO Střekov na
rok 2022
Předkládá: Mgr. Romana Pfefferová, vedoucí správního odboru
Diskuse proběhla.
V diskusi vystoupili: Mgr. Peterka, Mgr. Pfefferová
Hlasování o usnesení: 1. pro 3, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

984/72R/21
Stanovení termínů pro podávání žádostí o individuální dotace z rozpočtu MO
Střekov na rok 2022
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje
stanovení termínů pro podávání žádostí o individuální dotace z rozpočtu MO Střekov:
1. na kulturní a sportovní aktivity
a) pro I. pololetí roku 2022 od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2021
b) pro II. pololetí roku 2022 od 1. 4. 2022 do 31. 5. 2022
2. na celoroční činnost v roce 2022 od 15. 10. 2021 do 31. 12. 2021.
B) ukládá
Mgr. Romaně Pfefferové, vedoucí správního odboru
zajistit zveřejnění termínů na webových stránkách ÚMO Střekov a sociálních sítích.
Termín: 1. 11. 2021
7. Participativní rozpočet
Předkládá: Martina Čechová, vedoucí odboru PISH
Diskuse proběhla.
V diskusi vystoupili: Mgr. Peterka
Hlasování o usnesení: 1. pro 3, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

985/72R/21
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Participativní rozpočet
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) souhlasí
s realizací projektu "Doplnění a renovace dětského hřiště na Střekovském nábřeží " v rámci
participativního rozpočtu Ústečané společně prostřednictvím ÚMO Střekov ve finančním
plnění takto :
325.000 Kč - neinvestiční výdaje,
175.000 Kč - investiční výdaje.
8. Umístění informačních tabulí
Předkládá: Martina Čechová, vedoucí odboru PISH
Diskuse proběhla.
V diskusi vystoupili: Mgr. Kymličková
Hlasování o usnesení: 1. pro 3, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Ing. Přibyl příchod v 14:56.

986/72R/21
Umístění informačních tabulí
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) souhlasí
s umístěním informačních tabulí "Vítá Vás Městský obvod Ústí nad Labem Střekov" při
vjezdech na území MO Střekov:
- Most Dr. Edvarda Beneše, ulice Národního odboje
- Mariánský most, Ulice Nová
- Svádov, silnice č. 261
- Církvice, silnice 261
- Silnice z Tlučně do Sebuzína
- Silnice z Malečova ú Březí do Kojetic
- Silnice z Březí doOlešnice
- Silnice z Valtířova do Olešnice
B) ukládá
Martině Čechové, vedoucí odboru PISH
zajistit administrativní úkony vedoucí k realizaci umístění informačních cedulí "Vítá Vás
Městský obvod Ústí nad Labem Střekov" dle bodu A) usnesení.
Termín: 31. 3. 2022
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9. Dodávka elektrické energie pro vánoční výzdobu
Předkládá: Martina Čechová, vedoucí odboru PISH
Diskuse neproběhla.
Hlasování o usnesení: 1. pro 4, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

987/72R/21
Dodávka elektrické energie pro vánoční výzdobu
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o podnájmu na dodávku elektrické energie pro vánoční výzdobu MO
Střekov 2021 s Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s., IČ 25013891, Revoluční
26, 401 11 Ústí nad Labem.
Nájemné je sjednáno na celkovou částku ve výši 31.069,80 Kč bez DPH (37.594,46 Kč vč.
DPH).
B) pověřuje
Mgr. Pavla Peterku, místostarostu, k podpisu smlouvy dle bodu A) usnesení.
10. Revokace usnesení RMO Střekov č. 847/62R/21
Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku
Diskuse proběhla.
V diskusi vystoupili: Mgr. Železný, Bc. Francová
Hlasování o usnesení: 1. pro 4, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

988/72R/21
Revokace usnesení RMO Střekov č. 847/62R/21
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje revokaci usnesení
č. 847/62R/21 v celém znění, a to z důvodu záporného stanoviska Magistrátu města Ústí
nad Labem a z důvodu odstoupení žadatelky od záměru odkoupení pozemku p.č. 152 v k.ú.
Nová Ves.
B) ukládá
Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku
ve věci revokace usnesení RMO Střekov informovat žadatelku, paní *************.
Termín: 29. 10. 2021
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11. Prodloužení nájemních smluv u bytových jednotek
Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku
Diskuse neproběhla.
Hlasování o usnesení: 1. pro 4, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

989/72R/21
Prodloužení nájemních smluv u bytových jednotek
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje
uzavření Dodatku č. 1/2021 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 1/2019 s paní
******************, narozenou ************, trvale bytem Varšavská 764/44, Ústí nad
Labem, na jehož základě se Smlouva o nájmu bytu č. 1/2019 prodlužuje na dobu určitou do
30.11.2023.
B) schvaluje
uzavření Dodatku č. 1/2021 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 1/2019 s paní
******************, narozenou ***********, trvale bytem Zeyerova 763/7, Ústí nad
Labem, na jehož základě se Smlouva o nájmu bytu č. 1/2019 prodlužuje na dobu určitou do
30.9.2023.
C) schvaluje
uzavření Dodatku č. 5/2021 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 07/2015 s paní
*********************, narozenou ***********, trvale bytem Zeyerova 763/7, Ústí
nad Labem, na jehož základě se Smlouva o nájmu bytu č. 07/2015 prodlužuje na dobu
určitou do 30.10.2023.
D) ukládá
Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku
informovat žadatele a nájemce bytových jednotek a zabezpečit uzavření dodatků nájemních
smluv s paní ***********, paní *********** a s paní *************.
Termín: 31. 10. 2021
12. Částečná revokace usnesení č. 926/68R/21
Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku
Diskuse neproběhla.
Hlasování o usnesení: 1. pro 4, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

990/72R/21
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Částečná revokace usnesení č. 926/68R/21
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje částečnou revokaci usnesení
č. 926/68R/21 ze dne 30. 8. 2021 v bodě C).
B) schvaluje
trvalý záměr pachtu části pozemku p. č. 141/1 o výměře 55 m2 a části pozemku p. č. 175/1
o výměře 145 m2 oba v k. ú. Svádov, za těchto podmínek:
a) pachtovné bude sjednáno v min. výši 10,- Kč/m2/rok,
b) pacht bude sjednán na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců,
c) pozemky budou využity za účelem zahrady,
d) zájemce doručí k žádosti o pacht pozemku nabídkovou cenu za 1 m2/rok v zalepené
obálce označené " PACHT POZEMKU 141/1 a 175/1 - NEOTVÍRAT", s uvedením jména,
příjmení a adresy žadatele,
e) záměr pachtu bude zveřejněn do doby propachtování pozemků,
f) žadatel předloží čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči Statutárnímu městu Ústí nad
Labem.
13. Záměr Dodatku č. 2 k Pachtovní smlouvě č. 1019/2019/PS
Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku
Diskuse neproběhla.
Hlasování o usnesení: 1. pro 4, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

991/72R/21
Záměr Dodatku č. 2 k Pachtovní smlouvě č. 1019/2019/PS
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje
záměr uzavření Dodatku č. 2 k Pachtovní smlouvě č. 1019/2019/PS, z důvodu výpovědi
stávající smlouvy pachtýřkou, paní ********************* s tím, že jedinou pachtýřkou
zůstane paní ****************.
B) schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 k Pachtovní smlouvě č. 1019/2019/PS, ze dne 26. 11. 2019, s
účinností od 1. 12. 2021, po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění, na základě kterého
bude jedinou pachtýřkou paní ****************.
C) ukládá
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Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku
o usnesení RMO Střekov ve věci schválení záměru Dodatku č. 2 k Pachtovní smlouvě č.
1019/2019/PS informovat pachtýřky, paní ********************* a paní **********.
Termín: 12. 11. 2021
14. Ukončení Pachtovní smlouvy č. 1015/2021/PS a záměr pachtu části pozemku p. č. 175/1 v
k. ú. Svádov
Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku
Diskuse proběhla.
V diskusi vystoupili: Mgr. Kymličková, Bc. Francová, Mgr. Peterka
Hlasování o usnesení: 1. pro 4, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

992/72R/21
Ukončení Pachtovní smlouvy č. 1015/2021/PS a záměr pachtu části pozemku p.
č. 175/1 v k. ú. Svádov
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) bere na vědomí
ukončení Pachtovní smlouvy č. 1015/2021/PS, uzavřené dne 30. 9. 2021, na pacht části
pozemku p. č. 175/1 o výměře 435 m2 v k. ú. Svádov se šestiměsíční výpovědní lhůtou, tj.
k 30. 4. 2022.
B) schvaluje
trvalý záměr pachtu části pozemku 175/1 o výměře 435 m2 v k. ú. Svádov, za těchto
podmínek:
a) pachtovné bude sjednáno v min. výši 10,- Kč/m2/rok,
b) pacht bude sjednán na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců,
c) pozemek bude využit za účelem zahrady,
d) pozemek je možné rozdělit a propachtovat po částech,
e) zájemce doručí k žádosti o pacht pozemku nabídkovou cenu za 1 m2/rok v zalepené
obálce označené "PACHT POZEMKU 175/1 - NEOTVÍRAT", s uvedením jména, příjmení
a adresy žadatele,
f) záměr pachtu bude zveřejněn do doby propachtování celé části pozemku,
g) žadatel předloží čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči Statutárnímu městu Ústí nad
Labem.
C) ukládá
Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku
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o usnesení RMO Střekov ve věci ukončení Pachtovní smlouvy č. 1015/2021/PS informovat
manžele *********.
Termín: 12. 11. 2021
15. Výpověď z nájmu bytu nájemcem
Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku
Diskuse neproběhla.
Hlasování o usnesení: 1. pro 4, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

993/72R/21
Výpověď z nájmu bytu nájemcem
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) bere na vědomí
výpověď z bytu nájemcem, panem *********************, narozeným **********, ke
dni 31.10.2021 a ukončením nájmu ke dni 31.1.2022.
B) ukládá
Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku
informovat nájemce a zabezpečit ukončení nájemního vztahu a předání bytové jednotky s
nájemcem panem *************.
Termín: 31. 1. 2022
16. Žádost o pozastavení plateb nájemného, příp. jeho snížení (materiál na stůl)
Předkládá: Ing. Mgr. Kamil Dominik Slapnička Ph.D., MPA, tajemník
Diskuse proběhla.
V diskusi vystoupili: Mgr. Železný, p. tajemník, Mgr. Kymličková, Bc. Francová
Mgr. Železný:
Pana Barančíka je mi nesmírně líto, nicméně není to žádná mimořádná událost, takovéto lhůty jsou
v dnešní době naprosto normální.
Hlasování o usnesení: 1. pro 4, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

994/72R/21
Žádost o pozastavení plateb nájemného, příp. jeho snížení (materiál na stůl)
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) bere na vědomí
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žádost pana ***************** ze dne 18. 10. 2021 o pozastavení plateb nájemného,
příp. jeho snížení v návaznosti na Nájemní smlouvu č. 1007/2021/NS ze dne 30. 7. 2021.
B) nesouhlasí
s pozastavením plateb nájemného, příp. jeho snížením, v návaznosti na Nájemní smlouvu č.
1007/2021/NS (***************), a to z důvodu nesouhlasného stanoviska AK HK ze
dne 18. 10. 2021.
17. Smlouva o centralizovaném zadávání mobilních telekomunikačních služeb pro město Ústí
nad Labem (materiál na stůl)
Předkládá: Ing. Mgr. Kamil Dominik Slapnička Ph.D., MPA, tajemník
Diskuse proběhla.
V diskusi vystoupili: Mgr. Železný, Mgr. Peterka, Mgr. Kymličková
Hlasování o usnesení: 1. pro 4, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

995/72R/21
Smlouva o centralizovaném zadávání mobilních telekomunikačních služeb pro
město Ústí nad Labem (materiál na stůl)
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) bere na vědomí
informaci o připravené Smlouvě o centralizovaném zadávání mobilních telekomunikačních
služeb pro město Ústí nad Labem, připravené dle § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
B) pověřuje
Mgr. Pavla Peterku, místostarostu, k podpisu Smlouvy o centralizovaném zadávání
mobilních telekomunikačních služeb pro město Ústí nad Labem uvedené v příloze č. 1.
18. Různé
Diskuse proběhla.
Mgr. Železný: Vznesl dotaz k pozemkům v Olešnici (točna), zvážit schválení návrhu změny ÚP, pí
Čechová: Jedná se o pozemky, které jsou vedeny jako veřejná zeleň, na které není možné parkovat.
Muselo by dojít ke změně využití pozemků v ÚP, radní: Doporučujeme podání oficiální žádosti od
občanů zde žijících.
Mgr. Železný: Vznesl dotaz k REKO hřiště Truhlářova, zda dle původního projektu? Mgr. Peterka:
rekonstrukce není dle projektu, jedná se o samostatnou opravu bez PD; finančně bychom původní
projekt nemohli zvládnout.
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Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Aleša Kymličková, místostarostka
Mgr. Pavel Peterka, místostarosta

Mgr. Pavel Peterka
1. místostarosta
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