Městský obvod Střekov

Zápis
z 76. jednání Rady městského obvodu Střekov,
dne 12. 1. 2022
Přítomni Radní MO Střekov:
Mgr. Kymličková
JUDr. Dunaj
Ing. Přibyl
Mgr. Železný
Přítomni zaměstnanci ÚMO Střekov:
Ing. Mgr. Slapnička, Ph.D. MPA, tajemník
pí Doškářová, servis vedení
pí Berounská, servis vedení
pí Čechová, vedoucí OPISH
Bc. Francová, vedoucí OSOM
Omluveni:

Mgr. Peterka

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

pí Doškářová

V úvodu schůze předsedající místostarostka Mgr. Aleša Kymličková přivítala přítomné,
konstatovala, že schůze rady byla řádně svolána a je přítomna nadpoloviční většina členů RMO
Střekov a tím je schůze usnášeníschopná.
Schválení programu
Místostarostka Mgr. Kymličková předložila členům Rady ke schválení program 76. schůze Rady.
Diskuse neproběhla

.

Schválený program:
1.

Mimořádná událost ve společnosti Viterra Czech s.r.o.

2.

Dodatek k příkazní smlouvě (Ochrana oznamovatelů - Metropolnet, a.s.)

3.

Převod drobné sakrální stavby (křížek Sebuzín) - STAŽENO Z PROGRAMU
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4.

Žádost o plnou moc primátora (dotace na opravy památek 2022)

5.

Žádost o snížení nájmu

6.

Ukončení nájemní smlouvy u bytu

7.

Nabytí pozemku p. č. 2411/3 v k. ú. Střekov

8.

Revokace usnesení č. 925/68R/21 a 1008/73R/21

9.

Revokace usnesení č. 973/70R/21

10.

Budoucí smlouva o zřízení VB v k.ú. Střekov

11.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení VB

12.

Různé

Hlasování:

1 pro 4, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Usnesení č.: 1038/76R/22
Hlasování o upraveném programu.

1. Mimořádná událost ve společnosti Viterra Czech s.r.o.
Předkládá: Ing. Mgr. Kamil Dominik Slapnička Ph.D., MPA, tajemník
Diskuse proběhla.
HLASOVÁNÍ o přítomnosti hostů: Ing. Jan Konrád - manažer bezpečnosti a životního prostředí,
Ing. Ondřej Libánský - senior procesní inženýr lisovny a extrakce (společnost Viterra Czech s.r.o.).
PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
p. tajemník:
Jak jsem již informoval členy RMO Střekov, na dnešní jednání byl zařazen materiál, a to na
základě informace MP, která nám zaslala úřední záznam, ve kterém nás informuje o tom, že došlo
k oznámení podnětu občana dne 1. 1. 2022 o tom, že došlo k mimořádné situaci společnosti
Viterra, respektive, že na část Střekova na Kamenný Vrch se začal snášet žlutý poprašek. Následně
jsme byli já a paní místostarostka kontaktováni panem ředitelem Reilem, že se opravdu stala
mimořádná událost, bylo to v neděli 2. 1. 2022. Následně jsem hovořil s paní Ing. Břízovou z
ČIŽP, která nám potvrdila, že navštívila provoz a probíhá tam šetření. Požádal jsem firmu Viterra,
aby nám jejich zástupci o dané situaci pohovořili a tímto bych předal slovo.
p. Konrád, Viterra Czech s.r.o.:
Mimořádná situace došla na úseku extrakce lisovny. Já musím za společnost Viterra bohužel
potvrdit, že jsme registrovali tuto nešťastnou událost a za to se jménem společnosti i jménem pana
ředitele Reila velice omlouvám. Velice nás mrzí, co se stalo. Pan ředitel je tento týden pracovně v
zahraniční tak pověřil mě. Samotná situace nás velice překvapila. Můžu potvrdit, že došlo k ucpání
cyklonového separátoru v provozu extrakce. Cyklonový separátor je součástí systému odlučování
prachu, a toto způsobilo zvýšení koncentrace prachových částic krmné suroviny, zdůrazňuji krmné
suroviny. Tato surovina nepředstavuje žádné ohrožení na zdraví, jedná se skutečně o řepkový šrot,
je to krmivo pro dobytek. Výroba byla hned zastavena, tedy hned druhý den v ranních hodinách.
Probíhalo čištění části filtračního zařízení, tuto informaci jsme předali ČIŽPu, že bychom rádi
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obnovili provoz, měli jsme domluveno, že než budeme znovu najíždět na provoz, tak musí být vše
dáno do pořádku, paní Břízová byla u toho. Tímto bych vás chtěl informovat, že jsme byli plně v
součinnosti se všemi dotčenými orgány státní správy, tak jak nám nařizuje náš provozní řád a naše
integrované povolení. V tuto chvíli spolupracujeme se všemi relevantními institucemi a hledáme
nové cesty a technologie pro zlepšování životního prostředí. Nicméně chci podotknout, že v tuto
chvíli vyhodnocujeme veškerá rizika a technologické parametry, které jsme nashromáždili, teď
probíhá analýza šetření, v tuto chvíle nemáme ještě úplně jasno, co bylo tou prvotní příčinnou
ucpání těch cyklonů. Nikdy v historii se nám toto nestalo.
JUDr. Dunaj:
Tato porucha souvisela nějak s tím zápachem?
p. Konrád, Viterra Czech s.r.o.::
Ne.
Ing. Přibyl:
Bude nějaké případné opatření, aby se to neopakovalo, až vyhodnotíte to šetření?
p. Libánský, Viterra Czech s.r.o.:
V tuto chvíli jsme zavedli zvýšenou kontrolu, tak jak nám nařizuje ČIŽP a zároveň připravujeme
nápravná opatření. Na provozu extrakce se můžou větší práce nebo úpravy dělat pouze jednou
během roku. Počítáme s tím, že nějaká opatření proběhnou nejdříve, co to půjde.
Mgr. Železný:
Kdy jste zaregistrovali tento problém poprvé?
p. Konrád, Viterra Czech s.r.o.::
My jsme tento problém zaregistrovali asi ve stejnou dobu, jako se nám ozvala MP, protože musím
podotknout, že to bylo za tmy. Byl to sled rychlých událostí. Reagovali jsme téměř okamžitě,
jakmile nám MP řekla, že se něco děje. Udělali jsme v danou chvíli šetření, zjistili jsme, že je
mimořádná událost na světě a začali jsme okamžitě odstavovat provoz. To odstavování provozu
trvalo do ranních hodin. Kompletně odstaveno bylo v 6 hodin ráno. Samozřejmě nejde vypnout
extrakci na „čudlík“. To bychom vyhodili provoz do vzduchu. Ventilace, která způsobila ten prach,
který lítal po Střekově, tak ta se vypíná z bezpečnostních důvodů jako poslední. Proto jsme museli
jet až do rána, museli jsme všechno vyjet a vychladit, abychom mohli zastavit provoz. To prostě
trvá, když jde všechno jak má, tak to trvá cca 8 hodin, nejdelší časová prodleva je cca 12 hodin,
proto natvrdo se odstavilo až ráno.
Mgr. Železný:
Já se ptám proto, že pan Zákon se v mailu zmiňuje, že údajně někdo zaznamenal tento spad už 23.
12. 2021, já tedy ne.
Mgr. Kymličková:
Jak je ten prach těžký? To asi spadlo lidově „kolem komína“?
p. Konrád, Viterra Czech s.r.o.::
Dá se to tak říci, jde o to i jaký je směr větru. Neumím to posoudit. Všichni jsme v tu dobu měli
dovolenou, bylo to na Nový rok, tak byl problém si informace předat, bylo to v sobotu a neděli,
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kdy byl i omezený provoz operátorů ve výrobě. Bylo omezená produkce mezi svátky.
Mgr. Železný:
Časová linka od toho 1. 1. 2022, to všechno sedí. Mě zajímalo, jestli jste zaznamenali ten spad
dřív, já jsem to také nezaznamenal. Je to pouze informace od pana Zákona, která není nijak
podložena.
p. Konrád, Viterra Czech s.r.o.:
Můžu za nás říci, že hned jak nás kontaktovala MP, tak jsme začali aktivně konat.
JUDr. Dunaj:
Zeptám se k tomu žlutému prachu, co to je za částice? Je to zdraví škodlivé?
p. Konrád, Viterra Czech s.r.o.::
Je to krmná směs, je to řepkový šrot, nejsou tam žádné chemické úpravy. Neobsahuje to žádnou
chemickou látku, je to čistě krmivo pro dobytek.
Mgr. Železný:
To je to, co vám zbyde z řepky, když se to vylisuje.
p. Konrád, Viterra Czech s.r.o.:
Ano, dá se to tak říci.
Mgr. Železný:
Bylo by dobré, kdyby to bylo zveřejněno na webových stránkách úřadu.
Mgr. Kymličková:
Bude pořízen doslovný přepis, který samozřejmě bude zveřejněn. Možná by firma Viterra mohla
napsat článek do Střekovinek, ale to je ještě v jednání.
Mgr. Kymličková:
Poděkovala zástupcům společnosti Viterra Czech s.r.o. za účast a zodpovězení otázek.
p. tajemník:
Já bych se zpět vrátil k tomu projednávanému materiálu a k tomu emailu, který pan Zákon rozeslal
všem radním. Na naší výzvu nabídky osobní setkání, abychom si nemuseli dopisovat přes maily,
tak pan Zákon souhlasil s osobní schůzkou, setkali jsme se s ním já a paní místostarostka v pátek 7.
1. 2022. Zazněl tu i dotaz, který řekl i pan Železný, rezonoval tady ten datum 22. 12. a 23. 12., ptal
jsem se ho napřímo, proč někdo nekontaktoval firmu Viterra nebo MP, neuměl na to odpovědět. Já
jsem opravdu požádal o zařazení tohoto materiálu, protože tady vznikla opět mediální smršť, na
téma toho, že úřad nekonal nebo nečinil. Všem tady garantuji to, co jsem do toho mailu napsal.
Úřad opravdu postupoval dle svých pravomocí, v rámci časového hlediska, které bylo jasně dané.
Mgr. Železný:
Já jenom, doplním tuto informaci. Část lidí je i zvyklá se obrat na nás v rámci skupiny Zápach
Střekov a ani tam jsme nezaznamenali žádnou zprávu či podnět, vše se začalo hýbat až toto 1. 1.
2022.
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p. tajemník:
Za úřad to můžu uzavřít, že jsme opravdu konali, dělali jsme opravdu, co jsme mohli. Z firmy
Viterra došlo k jasné deklaraci nezávadnosti, jak od pana ředitele, tak od paní Břízové z ČIŽPu.
Hlasování o přerušení jednání RMO Střekov do 15:00.
PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽEL SE:0
Hlasování o usnesení: 1. pro 4, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1039/76R/22
Mimořádná událost ve společnosti Viterra Czech s.r.o.
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) bere na vědomí
informaci o mimořádné události ve společnosti Viterra Czech s.r.o. a postupu ÚMO
Střekov.
2. Dodatek k příkazní smlouvě (Ochrana oznamovatelů - Metropolnet, a.s.)
Předkládá: Ing. Mgr. Kamil Dominik Slapnička Ph.D., MPA, tajemník
Diskuse proběhla.
p. tajemník:
Upozorňuji na změnu ceny v přiloženém dodatku smlouvy, která je nižší. Ve článku 3, odst. 5.1.1
se suma mění na 875 Kč bez DPH měsíčně a v článku 3, odst. 5.1.2 je částka 825 Kč bez DPH
měsíčně.
Hlasování o usnesení: 1. pro 4, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1040/76R/22
Dodatek k příkazní smlouvě (Ochrana oznamovatelů - Metropolnet, a.s.)
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 k příkazní smlouvě na úplatný výkon oprávnění a povinností
Pověřence pro ochranu osobních údajů uzavřené se společností Metropolnet, a. s., se sídlem
Mírové náměstí č. p. 3097/37, PSČ 400 01, IČ: 254 39 022, uvedeným v příloze č. 1.
B) pověřuje
Mgr. Pavla Peterku, místostarostu, k podpisu smlouvního vztahu dle bodu A) usnesení.
Stránka 5 z 11

Městský obvod Střekov
3. Převod drobné sakrální stavby (křížek Sebuzín)
- STAŽENO Z PROGRAMU
4. Žádost o plnou moc primátora (dotace na opravy památek 2022)
Předkládá: Martina Čechová, vedoucí odboru PISH
Diskuse proběhla.
V diskusi vystoupili: p. tajemník
Hlasování o usnesení: 1. pro 4, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o upraveném návrhu.

1041/76R/22
Žádost o plnou moc primátora (dotace na opravy památek 2022)
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) souhlasí
s podáním žádosti o poskytnutí dotace z dotačního titulu "Program na záchranu a obnovu
kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2022" vyhlášeného Ústeckým krajem , na
realizaci projektu "Rekonstrukce kaple v Sebuzíně".
B) souhlasí
s podáním žádosti o poskytnutí dotace z dotačního titulu "Program ORP MKCR pro rok
2022" vyhlášeného Ministerstvem kultury , na realizaci projektu "Rekonstrukce kaple v
Sebuzíně".
C) souhlasí
s podáním žádostí o udělení plných mocí primátora PhDr. Ing. Petra Nedvědického k
podání žádostí dle bodu A) a B) usnesení.
D) pověřuje
Mgr. Alešu Kymličkovou, 2. místostarostku, k podání žádostí o udělení plných mocí dle
bodu C) usnesení, včetně jejích podpisů.
5. Žádost o snížení nájmu
Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku
Diskuse proběhla.
V diskusi vystoupili: JUDr. Dunaj, Bc. Francová, Mgr. Železný
Hlasování o usnesení: 1. pro 4, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
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1042/76R/22
Žádost o snížení nájmu
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) bere na vědomí
žádost paní ************* o snížení nájemného za nebytové prostory v objektu
Truhlářova 1592/32, Ústí nad Labem.
B) neschvaluje
snížení nájemného za nebytové prostory v objektu Truhlářova 1592/32, Ústí nad Labem.
C) ukládá
Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku
o usnesená Rady MO Střekov informovat žadatelku ************.
Termín: 31. 1. 2022
6. Ukončení nájemní smlouvy u bytu
Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku
Diskuse proběhla.
V diskusi vystoupili: JUDr. Dunaj, Mgr. Železný, Bc. Francová
Hlasování o usnesení: 1. pro 4, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1043/76R/22
Ukončení nájemní smlouvy u bytu
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) bere na vědomí
žádost o ukončení nájemní smlouvy nájemcem, panem ****************,
nar.*************, dohodou ke dni 31. 1. 2022.
B) schvaluje
ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 01/2016 ze dne 1. 3. 2016 s nájemcem panem
**************** dle bodu 6.2 smlouvy, dohodou smluvních stran ke dni 31. 1. 2022.
C) ukládá
Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku
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informovat nájemce a zabezpečit ukončení nájemního vztahu a předání bytu s nájemcem
************.
Termín: 31. 1. 2022
7. Nabytí pozemku p. č. 2411/3 v k. ú. Střekov
Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku
Diskuse proběhla.
V diskusi vystoupili: Mgr. Železný, Bc. Francová, p. tajemník, JUDr. Dunaj
Bc. Francová: Materiál stahuji z projednání.
8. Revokace usnesení č. 925/68R/21 a 1008/73R/21
Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku
Diskuse proběhla.
V diskusi vystoupili: JUDr. Dunaj, Bc. Francová, Mgr. Kymličková
Mgr. Železný odešel v 15:31, přišel 15:31
Hlasování o usnesení: 1. pro 4, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1044/76R/22
Revokace usnesení č. 925/68R/21 a 1008/73R/21
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje revokaci usnesení
č. 925/68R/21 a 1008/73R/21 v celém znění, a to z důvodu záporného stanoviska
Magistrátu města Ústí nad Labem.
B) ukládá
Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku
ve věci revokace usnesení RMO Střekov informovat žadatelku, paní ***********.
Termín: 31. 1. 2022
9. Revokace usnesení č. 973/70R/21
Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku
Diskuse proběhla.
V diskusi vystoupili: JUDr. Dunaj, Bc. Francová, Ing. Přibyl, Mgr. Kymličková, Mgr. Železný
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Hlasování o usnesení: 1. pro 4, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1045/76R/22
Revokace usnesení č. 973/70R/21
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje revokaci usnesení
č. 973/70R/21 v celém znění, a to z důvodu záporného stanoviska Magistrátu města Ústí
nad Labem.
B) ukládá
Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku
ve věci revokace usnesení RMO Střekov informovat žadatele, manžele *************.
Termín: 31. 1. 2022
10. Budoucí smlouva o zřízení VB v k.ú. Střekov
Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku
Diskuse proběhla.
JUDr. Dunaj odešel 15:38, přišel 15:40.
Hlasování o usnesení: 1. pro 3, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
NEHLASOVAL: JUDr. Dunaj

1046/76R/22
Budoucí smlouva o zřízení VB v k.ú. Střekov
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB – služebnosti inženýrské sítě k části
pozemku p. č. 2605/5 v k.ú. Střekov za účelem umístění zařízení distribuční soustavy v
rámci stavby „IV-12-4020398 UL- Střekov,Kramoly, p.p.č.2605/5-OM."
Budoucí oprávněný:
ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín.
B) ukládá
Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku
zabezpečit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB – služebnosti inženýrské sítě
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k části pozemku p. č. 2605/5 v k. ú. Střekov se společností ČEZ Distribuce, a.s.
Termín: 12. 3. 2022
11. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení VB
Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku
Diskuse proběhla.
V diskusi vystoupili: JUDr. Dunaj, Bc. Francová
JUDr. Dunaj:
Nahlásil podjatost k projednávanému bodu.
Hlasování o usnesení: 1. pro 3, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
NEHLASOVAL: JUDr. Dunaj

1047/76R/22
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení VB
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. VBB
127-2020 ze dne 27. 10. 2021 z důvodu doplnění pozemku p. č. 344/5 v k. ú. Střekov do
smlouvy, v rámci stavby "Ústí nad Labem, PK, číslo stavby: 8800091209", se společností
SITEZ s.r.o.
B) ukládá
Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku
zabezpečit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene č. VBB 127-2020 se společností SITEZ s.r.o.
Termín: 12. 3. 2022
12. Různé
Diskuse proběhla.
p. tajemník:
Informoval radní, že na prosincovém ZMO Střekov vznesla Ing. Nechybová dotaz, s tím, že by
měla být všem zastupitelům podaná informace, jakým způsobem bude vypořádaný ten tendr na
velké lavice. Do 15. 1. 2022 bude ze strany úřadu odpovězeno.
Mgr. Kymličková:
Pozvala radní na vzpomínkový akt dne 31. 1. 2022, od 15:00 k nedožitým 100. narozeninám pana
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generála Jaroslava Klemeše.

Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Aleša Kymličková, místostarostka

Mgr. Aleša Kymličková
místostarostka
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