Městský obvod Střekov

Zápis
z 57. jednání Rady městského obvodu Střekov,
dne 10. 3. 2021
Přítomni Radní MO Střekov:
Mgr. Peterka
Mgr. Kymličková
Mgr. Železný
Ing. Přibyl
Přítomni zaměstnanci ÚMO Střekov:
Ing. Mgr. Slapnička, Ph.D., tajemník
Mgr. Pfefferová, vedoucí SO
pí Čechová, vedoucí OPISH
Ing. Tomanová, zastupující vedou OSOM
pí Přibylová, servis vedení
Omluveni:

JUDr. Dunaj

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

Mgr. Pavel Peterka, místostarosta

pí Přibylová, servis vedení

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. Pavel Peterka předložil členům Rady ke schválení program 57. schůze Rady.
Diskuse neproběhla

.

Schválený program:
1.

Změna účelu poskytnutých finančních prostředků (hřiště Truhlářova)

2.

Žádost o účelovou investiční dotaci (hřiště Truhlářova)

3.

Záměr bezúplatného převodu majetku (vozidlo VW Transporter)
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4.

EIA "Doplnění sítě přístavišť OLD v Ústeckém kraji"

5.

Jmenování hodnotící komise

6.

Parkoviště Tolstého - podnět k přezkumu závazného stanoviska

7.

Pronájem pozemku p.č. 336 v k.ú. Střekov

8.

Záměr prodeje části pozemku p.č. 1905/1 v k.ú. Střekov

9.

Záměr pronájmu částí pozemků p.č. 3293/1 a p.č. 3291/88 v k.ú. Střekov

10.

Záměr prodeje pozemku p.č. 1477 v k.ú. Střekov

11.

Záměr prodeje části pozemku p.č. 3717/2 v k.ú. Střekov

12.

Záměr prodeje části pozemku p.č. 1106/1 v k.ú. Střekov

13.

Záměr pachtu pozemku p.č. 1066 v k.ú. Střekov

14.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku č. 1015/2009/NS

15.

Prodloužení nájemní smlouvy u bytové jednotky

16.

Budoucí smlouva o zřízení VB v k.ú. Střekov

17.

Záměr ukončení nájemních smluv - rybáři

18.

Záměr prodeje pozemku p. č. 372/5 v k. ú. Církvice

19.

Revokace usnesení č. 612/43R/20

20.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku 1006/2008/NS

21.

Záměr prodeje pozemku p.č. 3629/1a části pozemku p.č. 3641 v k.ú. Střekov

22.

Záměr prodeje částí pozemků p.č. 268/1 a p.č. 269/1 v k.ú. Nová Ves

23.

Záměr uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 1017/2016/NS

24.

Změna termínu ZMO Střekov

25.

Cenová nabídka pronájmu prostor pro JSDH Střekov

26.

Různé

Hlasování:

1 pro 4, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
usnesení č. 750/57/21

1. Změna účelu poskytnutých finančních prostředků (hřiště Truhlářova)
Předkládá: Ing. Mgr. Kamil Dominik Slapnička Ph. D., tajemník
Diskuse neproběhla.
Hlasování o usnesení: 1. pro 4, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

751/57R/21
Změna účelu poskytnutých finančních prostředků (hřiště Truhlářova)
Rada městského obvodu Střekov po projednání
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A) schvaluje
podání žádosti adresované Radě města Ústí nad Labem o změnu účelu využití a změnu
názvu akce u poskytnutých finančních prostředků na akci Revitalizace hřiště Truhlářova v
roce 2020 a ponechaných na základě usnesení RM Ústí nad Labem č. 1528/64R/20 ze dne
21. 12. 2020 MO Střekov do rozpočtu roku 2021 ve výši 1 mil. Kč, a to:
1. změna z neinvestiční třídy 5 (Revitalizace hřiště Truhlářova) na investiční třídu 6
(Rekonstrukce hřiště Truhlářova),
2. změna názvu akce z „Revitalizace hřiště Truhlářova“ na „Rekonstrukce hřiště
Truhlářova“.
B) pověřuje
Mgr. Pavla Peterku, místostarostu, k podpisu žádosti dle bodu A) usnesení.
C) ukládá
Mgr. Pavlu Peterkovi, místostarostovi
zaslat žádost dle bodu A) usnesení Radě města Ústí nad Labem.
Termín: 31. 3. 2021
2. Žádost o účelovou investiční dotaci (hřiště Truhlářova)
Předkládá: Ing. Mgr. Kamil Dominik Slapnička Ph. D., tajemník
Diskuse neproběhla.
Hlasování o usnesení: 1. pro 4, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

752/57R/21
Žádost o účelovou investiční dotaci (hřiště Truhlářova)
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje
podání žádosti adresované Radě města Ústí nad Labem o navýšení účelové investiční
dotace na akci „Rekonstrukce hřiště Truhlářova“ ve výši 500 tis. Kč.
B) pověřuje
Mgr. Pavla Peterku, místostarostu, k podpisu žádosti dle bodu A) usnesení.
C) ukládá
Mgr. Pavelu Peterkovi, místostarostovi
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zaslat žádost dle bodu A) usnesení Radě města Ústí nad Labem.
Termín: 31. 3. 2021
3. Záměr bezúplatného převodu majetku (vozidlo VW Transporter)
Předkládá: Mgr. Romana Pfefferová, vedoucí správního odboru
Diskuse proběhla.
Mgr. Peterka, Mgr. Pfefferová, Ing. Přibyl
Hlasování o usnesení: 1. pro 4, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

753/57R/21
Záměr bezúplatného převodu majetku (vozidlo VW Transporter)
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje
záměr bezúplatného převodu vozidla VW Transportér (RZ ULA 54-68) od vlastníka
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Územní odbor Ústí nad Labem, do majetku
statutárního města Ústí nad Labem pro využití JSDH Střekov.
4. EIA "Doplnění sítě přístavišť OLD v Ústeckém kraji"
Předkládá: Martina Čechová, vedoucí odboru PISH
Diskuse proběhla.
Ing. Přibyl, pí Čechová
Hlasování o usnesení: 1. pro 4, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

754/57R/21
EIA "Doplnění sítě přístavišť OLD v Ústeckém kraji"
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) bere na vědomí
informaci o zahájení zjišťovacího řízení záměru zařazeného do kategorie II "Doplnění sítě
přístavišť OLD v Ústeckém kraji" Krajským úřadem ústeckého kraje podle zákona č.
100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
B) ukládá
Martině Čechové, vedoucí odboru PISH
zaslat vyjádření Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a
zemědělství k zahájenému řízení dle bodu A) usnesení, a to s ohledem na dotčené území
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přívozu v k.ú. Svádov.
Termín: 19. 3. 2021
5. Jmenování hodnotící komise
Předkládá: Martina Čechová, vedoucí odboru PISH
Diskuse neproběhla.
Hlasování o usnesení: 1. pro 4, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

755/57R/21
Jmenování hodnotící komise
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) jmenuje
hodnoticí komisi pro hodnocení nabídek v rámci vyhlášené nadlimitní veřejné zakázky
"Údržba zeleně ve správě města Ústí nad Labem - MO Střekov (2021 - 2025) v tomto
složení :
Předseda : Mgr. Pavel Peterka
Členové : Mgr. Aleša Kymličková, Viktor Malinkovič, Ing. Jakub Přibyl, Martina Čechová
Administrátor VZ: Mgr. Jan Kučera
Náhradníci : JUDr. Stanislav Dunaj, Mgr. Jiří Železný, Mgr. Zdeňka Mottlová, Ing. Eva
Outlá, Milan Löbel
Administrátor VZ: Bc. Daniel Sarközi
6. Parkoviště Tolstého - podnět k přezkumu závazného stanoviska
Předkládá: Martina Čechová, vedoucí odboru PISH
Diskuse proběhla.
Mgr. Železný, pí Čechová, Mgr. Peterka
Hlasování o usnesení: 1. pro 4, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

756/57R/21
Parkoviště Tolstého - podnět k přezkumu závazného stanoviska
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje
zaslání podnětu Krajskému úřadu Ústeckého kraje k přezkumnému řízení Závazného
stanoviska orgánu územního plánování (Magistrátu města Ústí nad Labem, odbor územního
plánování a stavebního řádu) vydaném pod č. j. MM/OUPSR/ZS/467/2020 dne 11. 1. 2021.
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B) ukládá
Mgr. Pavlu Peterkovi, místostarostovi
zaslat podnět k přezkumnému řízení dle bodu A) usnesení Krajskému úřadu Ústeckého
kraje.
Termín: 31. 3. 2021
7. Pronájem pozemku p.č. 336 v k.ú. Střekov
Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku
Diskuse proběhla.
Mgr. Peterka
Hlasování o usnesení: 1. pro 4, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

757/57R/21
Pronájem pozemku p.č. 336 v k.ú. Střekov
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje
pronájem pozemku p. č. 336, o výměře 727 m2 v k. ú. Střekov na dobu neurčitou, s
výpovědní lhůtou 6 měsíců, s účinností od 1. 4. 2021.
Účel nájmu: zřízení dětského hřiště a odpočinkové plochy.
Celkové roční nájemné: 7.270,- Kč.
Nájemce: SPORTFIGHTCLUB UL z.s., IČ 06460461, se sídlem na adrese Revoluční
206/8, 400 01 Ústí nad Labem.
B) ukládá
Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku
zabezpečit uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 336, o výměře 727 m2 v
k. ú. Střekov se spolkem SPORTFIGHTCLUB UL z.s.
Termín: 31. 3. 2021
8. Záměr prodeje části pozemku p.č. 1905/1 v k.ú. Střekov
Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku
Diskuse proběhla.
Mgr. Peterka, Ing. Tomanová, Mgr. Železný
Mgr. Železný – nahlašuje podjatost k projednávanému bodu
Stránka 6 z 17

Městský obvod Střekov

Hlasování o usnesení: 1. pro 4, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

758/57R/21
Záměr prodeje části pozemku p.č. 1905/1 v k.ú. Střekov
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje
záměr prodeje části pozemku p. č. 1905/1 o výměře cca 50 m2 v k. ú. Střekov.
B) ukládá
Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku
o usnesení RMO Střekov ve věci záměru prodeje části pozemku p. č. 1905/1 v k. ú. Střekov
informovat pana ******************.
Termín: 31. 3. 2021
9. Záměr pronájmu částí pozemků p.č. 3293/1 a p.č. 3291/88 v k.ú. Střekov
Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku
Diskuse proběhla.
Mgr. Peterka
Hlasování o usnesení: 1. pro 4, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

759/57R/21
Záměr pronájmu částí pozemků p.č. 3293/1 a p.č. 3291/88 v k.ú. Střekov
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje
záměr pronájmu částí pozemků p. č. 3293/1 o výměře cca 39 m2 a p. č. 3291/88 o výměře
cca 16 m2 oba v k. ú. Střekov, za těchto podmínek:
a) nájem bude sjednán na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců,
b) nájemné za pozemek bude sjednáno v min. výši 10,- Kč/m2/rok,
c) pozemek bude pronajat za účelem zřízení terasy u rodinného domu,
d) žadatel předloží čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči Statutárnímu městu Ústí nad
Labem.
B) ukládá
Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku
o záměru pronájmu částí pozemků p. č. 3293/1 a p.č. 3291/88 v k. ú. Střekov informovat
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pana ***********.
Termín: 31. 3. 2021
10. Záměr prodeje pozemku p.č. 1477 v k.ú. Střekov
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

760/57R/21
Záměr prodeje pozemku p.č. 1477 v k.ú. Střekov
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje
záměr prodeje pozemku p. č. 1477 o výměře 194 m2 v k. ú. Střekov.
B) ukládá
Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku
o usnesení RMO Střekov ve věci záměru prodeje pozemku p. č. 1477 v k. ú. Střekov
informovat manžele **********.
Termín: 31. 3. 2021
11. Záměr prodeje části pozemku p.č. 3717/2 v k.ú. Střekov
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

761/57R/21
Záměr prodeje části pozemku p.č. 3717/2 v k.ú. Střekov
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje
záměr prodeje části pozemku p. č. 3717/2, o výměře cca 60 m2, v k. ú. Střekov.
B) ukládá
Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku
o záměru prodeje části pozemku p. č. 3717/2, o výměře cca 60 m2, v k. ú. Střekov
informovat žadatelku, paní *************.
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Termín: 31. 3. 2021
12. Záměr prodeje části pozemku p.č. 1106/1 v k.ú. Střekov
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

762/57R/21
Záměr prodeje části pozemku p.č. 1106/1 v k.ú. Střekov
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje
záměr prodeje části pozemku p. č. 1106/1 o výměře cca 120 m2 v k. ú. Střekov.
B) ukládá
Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku
o usnesení RMO Střekov ve věci záměru prodeje části pozemku p. č. 1106/1 v k. ú. Střekov
informovat žadatelku, paní ************.
Termín: 31. 3. 2021
13. Záměr pachtu pozemku p.č. 1066 v k.ú. Střekov
Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku
Diskuse proběhla.
Mgr. Kymličková – nahlásila podjatost k projednávání bodu
14:47 – odešla Mgr. Kymličková
Hlasování o usnesení: 1. pro 3, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

763/57R/21
Záměr pachtu pozemku p.č. 1066 v k.ú. Střekov
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje
záměr pachtu pozemku p. č. 1066 o výměře 813 m2 v k. ú. Střekov, za těchto podmínek:
a) pacht bude sjednán na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců,
b) pachtovné za pozemek bude sjednáno v min. výši 10,- Kč/m2/rok,
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c) pozemek bude propachtován za účelem zahrady,
d) žadatel předloží čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči Statutárnímu městu Ústí nad
Labem.
B) ukládá
Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku
o záměru pachtu pozemku p. č. 1066 v k. ú. Střekov informovat manžele ************.
Termín: 31. 3. 2021
14. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku č. 1015/2009/NS
Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku
Diskuse neproběhla.
Hlasování o usnesení: 1. pro 3, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

764/57R/21
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku č. 1015/2009/NS
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) bere na vědomí
informaci o úmrtí nájemce pana ******************, který měl uzavřenou Smlouvu o
nájmu pozemku č. 1015/2009/NS, na pronájem části pozemku p.č. 3291/1 v k.ú. Střekov.
B) schvaluje
záměr uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku č. 1015/2009/NS z důvodu
úmrtí nájemce.
C) schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku č. 1015/2009/NS, po uplynutí
zákonné lhůty pro zveřejnění, na základě kterého se mění smluvní strana č. 2 takto:
Nájemce *****************
Bytem: ***************, 400 03 Ústí nad Labem
Dat. nar.: **************.
15. Prodloužení nájemní smlouvy u bytové jednotky
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
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765/57R/21
Prodloužení nájemní smlouvy u bytové jednotky
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje
uzavření Dodatku č. 5/2021 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 1/2014 s panem
*********************, narozeným **********, bytem
********************************, na jehož základě se Smlouva o nájmu bytu číslo
1/2014 ze dne 21.3.2014 prodlužuje na dobu určitou do 31.3.2023.
B) ukládá
Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku
informovat žadatele a nájemce bytové jednotky a zabezpečit uzavření dodatku nájemní
smlouvy s panem **********.
Termín: 26. 3. 2021
16. Budoucí smlouva o zřízení VB v k.ú. Střekov
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

766/57R/21
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 částem
pozemků p. č. 344/5, p.č. 344/6 a p.č. 344/12 v k.ú. Střekov za účelem umístění vodovodní
přípojky v rámci stavby „Vodovodní přípojka pro venkovní sportoviště p.p.č. 337/4, k.ú.
Střekov."
Budoucí oprávněný:
*****************************, 400 03 Ústí nad Labem.
B) ukládá
Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku
zabezpečit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB – služebnosti inženýrské sítě
k částem pozemků p. č. 344/5, p.č. 344/6 a p.č. 344/12 v k. ú. Střekov s panem
***********.
Stránka 11 z 17

Městský obvod Střekov

Termín: 30. 4. 2020
18. Záměr prodeje pozemku p. č. 372/5 v k. ú. Církvice
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

767/57R/21
Záměr prodeje pozemku p. č. 372/5 v k. ú. Církvice
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) ukládá
Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku
o usnesení RMO Střekov ve věci záměru prodeje pozemku p. č. 372/5 v k. ú. Církvice
informovat žadatele, pana *******.
Termín: 9. 4. 2021
19. Revokace usnesení č. 612/43R/20
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

768/57R/21
Revokace usnesení č. 612/43R/20
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje revokaci usnesení
č. 612/43R/20 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, pana *********.
Termín: 9. 4. 2021
20. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku 1006/2008/NS
Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku
Diskuse neproběhla.
Stránka 12 z 17

Městský obvod Střekov

Hlasování o usnesení: 1. pro 4, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

769/57R/21
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku 1006/2008/NS
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje
záměr uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku 1006/2008/NS, z důvodu
přistoupení nového nájemce do stávající smlouvy.
B) schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku 1006/2008/NS, ze dne 18. 2. 2008, s
účinností od 1. 5. 2021 po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění, na základě kterého se
doplňuje smluvní strana č. 2 o:
Nájemce: *****************
Bytem: ********************* Ústí nad Labem
Dat. nar.: **************
C) ukládá
Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku
o usnesení RMO Střekov ve věci schválení záměru Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu
pozemku 1006/2008/NS informovat žadatelku, paní ************ a nájemkyni paní
**********.
Termín: 9. 4. 2021
21. Záměr prodeje pozemku p.č. 3629/1a části pozemku p.č. 3641 v k.ú. Střekov
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

770/57R/21
Záměr prodeje pozemku p.č. 3629/1a části pozemku p.č. 3641 v k.ú. Střekov
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje
záměr prodeje pozemku p. č. 3629/1 o výměře 461 m2 a částí pozemku p.č. 3641 o výměře
cca 250 m2 oba v k. ú. Střekov.
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B) ukládá
Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku
o záměru prodeje pozemku p. č. 3629/1 o výměře 461 m2 a částí pozemku p.č. 3641 o
výměře cca 250 m2 oba v k. ú. Střekov informovat žadatele, manžele **********.
Termín: 31. 3. 2021
22. Záměr prodeje částí pozemků p.č. 268/1 a p.č. 269/1 v k.ú. Nová Ves
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

771/57R/21
Záměr prodeje částí pozemků p.č. 268/1 a p.č. 269/1 v k.ú. Nová Ves
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje
záměr prodeje části pozemků p. č. 268/1 o výměře 17 m2 a p.č. 269/1 o výměře 4 m2, v k.
ú. Nová Ves.
B) ukládá
Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku
o záměru prodeje části pozemků p. č. 268/1 o výměře cca 17 m2 a p.č. 269/1 o výměře 4
m2, v k. ú. Nová Ves informovat manžele ***********.
Termín: 31. 3. 2021
23. Záměr uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 1017/2016/NS
Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku
Diskuse proběhla.
Ing. Přibyl, Mgr. Kymličková, p. tajemník, Ing. Tomanová, Mgr. Železný
Hlasování o upraveném hlasování.
Hlasování o usnesení: 1. pro 3, proti 0, zdržel se 1 Návrh byl přijat
ZDRŽEL SE: Mgr. Kymličková

772/57R/21
Záměr uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 1017/2016/NS
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Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje
záměr uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 1017/2016/NS, z důvodu rozšíření
předmětu nájmu o 75m2 plochy pozemku p.p.č. 3440 v k. ú. Střekov.
B) ukládá
Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku
o usnesení RMO Střekov ve věci schválení záměru Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č.
1017/2016/NS informovat žadatele, manžele ************.
Termín: 31. 3. 2021
24. Změna termínu ZMO Střekov
Předkládá: Ing. Mgr. Kamil Dominik Slapnička Ph. D., tajemník
Diskuse proběhla.
Ing. Přibyl
Hlasování o usnesení: 1. pro 4, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

773/57R/21
Změna termínu ZMO Střekov
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje
změnu termínu konání ZMO Střekov, a to následovně:
a) ruší se termín 28. 4. 2021,
b) stanovuje se termín 31. 3. 2021.
25. Cenová nabídka pronájmu prostor pro JSDH Střekov
Předkládá: Ing. Mgr. Kamil Dominik Slapnička Ph. D., tajemník
Diskuse proběhla.
Mgr. Peterka, Ing. Přibyl, Mgr. Železný, Mgr. Kymličková, p. tajemník, Mgr. Pfefferová
Hlasování o usnesení: 1. pro 4, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

774/57R/21
Cenová nabídka pronájmu prostor pro JSDH Střekov
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Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) bere na vědomí

cenovou nabídku společnosti STZ Development, a.s. na pronájem prostor pro JSDH
Střekov v budově na p.p.č. 1769/1 v k. ú. Střekov, s tím,
že nabídka je v předloženém znění neakceptovatelná.
26. Různé
Původní číslo materiálu: 24
Diskuse proběhla.
Ing. Tomanová – informovala, že na ÚMO přišel návrh z Mm ÚL z odboru majetku o převedení
dvou našich pozemků do vybraného majetku města ÚL. Jedná se o pozemku p.p.č. 1841/1 a 1842/1
v k.ú. Střekov. Jsou to pozemky, které má pronajaté pan ******** a pan *******.
Radní – se shodli na tom, že není zájem o směnu.
Mgr. Peterka – informoval o vytvoření databáze závad na komunikacích na dolním Střekově, v tuto
chvíli cca 65 závad, bylo odesláno Mm ÚL a bude rozesláno dnes členům rady MO Střekov.
Mgr. Železný – informoval o aktivitě P. Vinše ke znovuotevření pobočky knihovny na Střekově;
šlo o podnět lidí okolo knihovny; požádal, aby MO oslovil knihovnu, zda má zájem o objekt
Kubelíkova.
Mgr. Kymličková – informovala, že již byla ředitelka knihovny oslovena a že zájem nemá, trvají
na umístění v Kamenné. Předán e-mail od ředitelky SVKÚL.
Mgr. Železný – dobře, bereme tedy na vědomí informaci, že knihovna nemá zájem.
Ing. Přibyl – informoval, že v objektu Kubelíkova jsou dětské skupiny a není tedy vhodné prolínat
to s aktivitami knihovny (hygienické předpisy).
Mgr. Železný – požádal Mgr. Kymličkovou o sdělení, z jakého důvodu nebyl přizván k
videokonferenci s MUDr. Rychlíkovou.
Mgr. Kymličková – videokonference se zúčastnil Ing. Přibyl, pan Malinkovič, který je chemik a
dále místostarosta Peterka. Šlo o vysvětlení některých údajů z prezentace, která proběhla v říjnu
2019, na které jsme nebyli přítomni (zejména otázku limitů měřených látek). Uvedla také, že
zástupci ZLS nikdy neinformovali a nezvali nikoho jiného na svá jednání a informace se
dozvídáme až ze sociálních sítí.
Mgr. Železný – konstatoval, že problematikou zápachu se zabývá dlouhodobě, pokud získá nějaké
materiály, tak je předá (viz poslední ZMO); vznesl dotaz, zda má úřad zájem, abych se
problematice zápach věnoval? Má úřad zájem, abych dál zužitkoval svoje zkušenosti v oblasti
zápachu?
Mgr. Kymličková – konstatovala, že takto to není, že se problematikou zápachu může kdokoliv
dále zabývat.
Mgr. Železný – zopakoval, že mu vadí to, že mě k tomu nikdo nepřizve. Byl bych rád, abych byl
na příští jednání přizván.
Ing. Přibyl – konstatoval, že je dobře, aby se problematikou zápachu zabývalo více lidí; upozornil,
že mnohdy ale pan Vinš vystupuje úplně jinak, než pan Železný, což je ten problém.
Místostarostové jsou panem Vinšem nuceni, aby mu předkládali konkrétní výstupy z jednání.
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Mgr. Železný – Na základně diskuse, která proběhla dne 17. 2. 2021 na ZMO, jsem 18. 2. jsem
zaslal žádost na ÚMO Střekov o vyjádření k pořizování videozáznamů a možnosti zveřejnění
audiozáznamů. Požádal tajemníka o odpověď.
p. tajemník – odpověděl, že pořizování videozáznamů mimo prostory Žukovova 15 je nad rámec
našich finančních možností; upozornil, že bude do budoucna vždy žádat o svolání ZMO do těchto
prostor, bez ohledu na situace pandemie; připomněl, že zdroje lidské, finanční i materiální jsou na
ÚMO Střekov omezené, z rozpočtu bylo na provozní výdaje škrtnuto cca 900 tis. Kč a to se musí
nutně někde odrazit. Pokud dostanu do rozpočtu peníze, nebude nic z požadovaného problém.
Audiozáznamy: jsou mazány, bude zveřejněn ten z posledního ZMO, po podpisu zápisu.
Mgr. Železný – upozornil, že Jednací řád nepřipouští možnost, aby nebyl pořízen videozáznam,
proto zasedání bez videozáznamu byla v rozporu s Jednacím řádem.
p. tajemník – Jednací řád je podpůrný dokument pro stanovení organizačního zabezpečení zasedání
ZMO, nelze konstatovat, že bez videozáznamu by bylo ZMO v rozporu s tímto předpisem, takto to
v Jednacím řádu zaznamenáno není.
Ing. Přibyl – připomněl komunikaci ohledně spolupráce s UJEP (témata závěrečných prací) a
vznesl dotaz, zda může UJEP oslovit; MST1,2: ano.

ZÁVĚR
Místostarosta Mgr. Pavel Peterka poděkoval všem přítomným za účast a jednání RMO Střekov
ukončil v 16:10 hodin.

Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Aleša Kymličková, místostarostka
Mgr. Pavel Peterka, místostarosta

Mgr. Pavel Peterka
1. místostarosta
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