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Městský obvod Ústí nad Labem – Střekov 

Rada MO Střekov 

 

 

Z Á P I S 

z 19. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 18. 9. 2018 od 13.00 hodin 

v zasedací místnosti (II. patro) ÚMO Střekov 

 

1. Zahájení  

 
Přítomni:  dle prezenční listiny, 5 členů RMO 
 
Zapisovatelka: Jana Vladyková 
 
Přítomni zaměstnanci úřadu: Ing. Mgr. Kamil D. Slapnička, tajemník ÚMO Střekov 
      Ing. Pavlína Horníková, vedoucí finančního odboru 
      Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku 
     
Ing. Eva Outlá, starostka, zahájila 19. jednání Rady MO Střekov v 13.00 hodin  

 

 

Program jednání dle pozvánky: 

 

1. Zahájení 

2. Materiály předložené starostkou, místostarostou, tajemníkem 

2.1 Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo (Monika Glöcknerová) – materiál na stůl 

3. Materiály finančního odboru 

3.1 Návrh na provedení rozpočtového opatření (konsolidace rozpočtu) 

3.2 Pohledávky MO Střekov – materiál na stůl 

3.3 Návrh na provedení rozpočtového opatření (dotace na výkon soc. práce) – materiál na stůl 

4. Materiály správního odboru 

4.1 - Nebyl předložen žádný materiál 

5. Materiály odboru péče o vzhled obce, investic a silničního hospodářství 

5.1 – Nebyl předložen žádný materiál 

6. Materiály odboru správy obecního majetku 

6.1 Záměr prodeje části pozemku p. č. 3297/1 v k. ú. Střekov 

6.2 Nájem částí pozemku p. č. 2287/1  v k. ú. Střekov 

6.3 Souhlasné prohlášení o uznání vlastnického práva k nemovité věci 

6.4 Záměr prodeje pozemku p. č. 1032 v k. ú. Střekov 

7. Kontrola plnění usnesení 

7.1 - Nebyl předložen žádný materiál 

8. Různé 

9. Závěr 
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Ing. Outlá – navrhuji doplnit program o bod č. 2.1 Dodatek ke smlouvě o dílo (Monika Glöcknerová), 

bod č. 3.2 Pohledávky MO Střekov a bod č. 3.3 Návrh na provedení rozpočtového opatření (dotace na 

výkon soc. práce). 

 

Hlasováno o doplněném programu. 

 

Přítomno 5 členů RMO Střekov: 
pro  (5) 

proti  (0)  

zdržel se  (0) 

 

Doplněný program jednání byl schválen. 

 

 

2. Materiály předložené starostkou, místostarostou, tajemníkem 

 

K bodu programu 2.1 

Dodatek ke smlouvě o dílo (Monika Glöcknerová) 

Předkládá: Ing. Eva Outlá, starostka ÚMO Střekov a uvedla materiál 

Paní starostka Ing. Outlá sdělila, že se p. Glöcknerové prodlouží smlouva do konce roku. P. Glöcknerová 

předložila poslední materiál, ve kterém měla vytipované české spolky, které projevily zájem o spolupráci 

s německou stranou. Dále by vytipovala subjekty na německé straně, např. k Hudebním Církvicím má tři 

subjekty.  

 

 

Bez diskuse. 

 

Návrh na usnesení: 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 18. 9. 2018 

 

A) schvaluje  
 

dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 3007/2018, uzavřené mezi MO Střekov a p. Monikou 

Glöcknerovou, kterým se mění termín plnění smlouvy, a to do 31. 12. 2018. 

 

B) pověřuje 

 

Ing. Evu Outlou, starostku MO Střekov, k podpisu dodatku smlouvy dle bodu A usnesení. 

 

 

Hlasováno o předloženém návrhu usnesení. 

 

Přítomno 5 členů RMO Střekov:   
pro  (5) 

proti  (0) 

zdržel se  (0) 

 

Návrh usnesení byl schválen. 
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3. Materiály finančního odboru 

 

K bodu programu 3.1 

Návrh na provedení rozpočtového opatření (konsolidace rozpočtu) 

Předkládá: Ing. Mgr. Kamil D. Slapnička, tajemník ÚMO Střekov a uvedl materiál 

 

Bez diskuse. 

 

Návrh na usnesení: 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 18. 9. 2018 

 

schvaluje 
 

A) rozpočtové opatření do rozpočtu 2018 v tomto znění: 

 

navýšení ve výdajové části (OF): 

PPR502/H000171 Finanční vypořádání minulých let (Vratka – Volby Parlament 2017) 

      odd§ 6402 pol. 5367 ÚZ 98071 40.136,16 Kč 

navýšení v příjmové části: 
PPR502/H000021  FR – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 

     odd.§ 0000 pol. 8115   40.136,16 Kč 

 

 

B) rozpočtové opatření do rozpočtu 2018 v tomto znění: 

 

navýšení ve výdajové části (OF): 

PPR502/H000375 Finanční vypořádání minulých let (Vratka – Vítání občánků) 

      odd§ 6402 pol. 5367 ÚZ _01_0313 259.617,50 Kč 

navýšení v příjmové části: 
PPR502/H000021  FR – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 

     odd.§ 0000 pol. 8115   259.617,50 Kč 

 

 

Hlasováno o předloženém návrhu usnesení. 

 

Přítomno 5 členů RMO Střekov:   
pro  (5) 

proti  (0) 

zdržel se  (0) 

 

Návrh usnesení byl schválen. 

 

K bodu programu 3.2 

Pohledávky MO Střekov 

Předkládá: Ing. Pavlína Horníková, vedoucí FO Střekov a uvedla materiál 

 

Diskuse:  

Ing. Outlá – Takže pohledávky, které tu teď máme, nejsou všechny? Berme ty po splatnosti. Ptám se 

tedy, jestli je to konečný přehled. 

Ing. Horníková – Tady co máme v tabulkách, je vše, tzn. stav tak, jak je. Jsou tu nedoplatky, které jsou 

ve splatnosti i po splatnosti. To tam rozlišené není s tím, že další pohledávky se řeší. Je to tam trochu 
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komplikované, např. dlužník za psa – dluží za x let, takže něco se bude muset odepsat, ale něco stále 

vymáhat. Jsme v kontaktu s Mgr. Němečkem, abychom postupovali správně.   

Ing. Outlá – Já bych prosila, až to budeme předkládat ZMO, aby bylo vidět, čeho se to týká, po 

jednotlivých položkách.   

Ing. Horníková – Je to rozepsáno v příloze.  

Ing. Outlá – Ten materiál musí být jednoznačný, pro vás je to možná srozumitelné, ale chci k tomu 

doplnění, nějakou tabulku, aby bylo jasné, co se odepisuje. Pak tedy ty pohledávky po splatnosti, jsme 

schopni dopracovat?  

Ing. Horníková – Podívám se na to. 

Ing. Outlá – Dříve se dělaly tabulky v Excelu, byla tam pohledávka do splatnosti, po splatnosti, co se s ní 

dělalo. Myslím si, že těch částek není tolik, abyste to nemohli ZMO předložit, ať to máme vyřešené. 

Ing. Horníková – Myslím si, že u těch psů tam bude těch položek dost. Bude tam spousta položek, které 

se tváří, že jsou po splatnosti, ale lidé to v reálu zaplatí, např. u psů to měli zaplatit v březnu, ale zaplatí to 

nyní.  

Ing. Outlá – Jestliže mám poplatek, který mám zaplatit do března a nezaplatím ho, tak je přece už po 

splatnosti. Tady mám např. 8 000 Kč a to je po 500 Kč?  

Ing. Horníková – Ne, těch 8 000 Kč je k téhle tabulce, kde je tedy 6 položek. To je k 31. 12. 2017. 

Ing. Outlá – Takže vy tu máte inventurní soupis z roku 2017 a teď pracujete stále s datem k 31. 12. 

2017? Pohledávky, které dáváte k odpisu, jsou neuhrazeny, po splatnosti a nedobytné.   

Ing. Horníková – Ano, nedobytné. Některé se řeší s poplatníky, myslím si, že nyní nastane ten systém 

lepší, bude se to hlídat a vymáhat. Určitě se na vše podívám, bude to pracné, ale tabulku pohledávek po 

splatnosti k 31. 12. 2017 doděláme.   

Ing. Outlá – Aby to bylo přehledné, po jednotlivých položkách.   

Ing. Horníková – Je to rozlišené i co se vede v Agendiu a mimo Agendio.  

Ing. Outlá – Co se vede mimo Agendio? 

Ing. Horníková – Např. sociální dávky, kde se dodal špatný podklad, také dluh na mzdě. To jsou takové 

ty hroby.  

Mgr. Železný – Jestli bych do toho mohl vstoupit, vy se tu odborně bavíte a já tomu nerozumím. Pro mě 

ten materiál je nesrozumitelný od začátku do konce. O čem je ten materiál?  

Ing. Outlá – Nejdříve bychom měli vyřešit ty nedobytné pohledávky.  

Mgr. Železný – Chtěl bych položit svůj dotaz. Pochopil jsem, že tu máme pohledávku za pánem, 89 000 

Kč, který zemřel. Nevím, jestli je správné uvádět, že zemřel. Bylo by lepší napsat, že zemřel nemajetný, 

protože může mít dědice, který by pohledávku za pána převzal. Tady se můžeme domnívat, že pán neměl 

nikoho, vzhledem k jeho exekucím. Takže bod B chápu. Absolutně nerozumím bodu A. Mate mě, že se tu 

sčítají a odečítají pohledávky a přeplatky.  

Ing. Horníková – V účetnictví i sestavě máte obě dvě čísla. A v účetnictví se musíme v tomto sejít. Ten 

bod A je jen na vědomí, to je věc, kterou my musíme udělat, abyste věděli, že se s těmi pohledávkami 

snažíme něco dělat.   

Mgr. Železný – Měl by být tedy přehled, co odepisujeme a z jakého důvodu.  

Ing. Outlá – Tady je třeba pohledávka z roku 2007 a nevidíme, co se s ní dělo. 

Ing. Horníková – To už je stejně jedno, protože teď už s nimi pracovat nemůžeme, musíme je odepsat z  

účetnictví.  

Ing. Outlá – Já bych chtěla jen vědět, co FO za celou tu dobu udělal.  

Ing. Horníková – My tu máme nějaké spisy, kde uvidím, že se něco s nimi dělo, ale většinou se jen 

vyměřovalo, ale nevymáhalo.  

Ing. Outlá – Takže máme ke každé pohledávce spis? 

Ing. Horníková – Ano.  

Ing. Outlá – Nedoplatky za 127 000 Kč jsou jen za pejsky? To znamená 127 pejsků? 

Ing. Horníková – Ano, to je jen za pejsky. To určitě ne, poplatky jsou různé od 200 – 1000 Kč.  

Ing. Outlá – Já se chci jen dobrat k tomu, kolik máme položek. Prosím, aby tam tedy ještě zaznělo, že 

inventarizace k 31. 12. 2017 nebyla udělána dobře. Mělo by tedy být i jasné, proč když dlužník zemře, je 

pohledávka nedobytná. Dlužník opravdu může mít nějaký majetek a my to můžeme vymáhat.  
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Návrh na usnesení: 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 18. 9. 2018 

 

A) bere na vědomí 

informaci o pohledávkách ve správě Finančního a Správního odboru ÚMO Střekov ve výši 

193.221,90 Kč uvedených v příloze č. 1 a 2. 

 

B) doporučuje ZMO Střekov schválit 

vzdání se práva a prominutí dluhu ve správě Odboru správy obecního majetku ÚMO Střekov ve 

výši 89.304,50 Kč dle přílohy č. 3. 

 

 

Hlasováno o předloženém návrhu usnesení. 

 

Přítomno 5 členů RMO Střekov:   
pro  (4) 

proti  (0) 

zdržel se  (1)  Ing. Dunaj 

 

Návrh usnesení byl schválen. 

 

 

K bodu programu 3.3 

Návrh na provedení rozpočtového opatření (dotace na výkon soc. práce) 

Předkládá: Ing. Mgr. Kamil D. Slapnička, tajemník ÚMO Střekov a uvedl materiál 

 

Bez diskuze.  

 

Návrh na usnesení: 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 18. 9. 2018 

 

schvaluje 
 

rozpočtové opatření do rozpočtu 2018 v tomto znění: 

 

zvýšení příjmové části rozpočtu: 

 

PPR502/H000287 Neinv. účelová dotace – výkon soc. práce 

     odd§ 0000 pol. 4116 ÚZ 13015  550.000,- Kč 

 

 

navýšení ve výdajové části: 

 

PPR502/H000382 Platy ÚMO (dotace soc. práce) 

     odd§ 6171 pol. 5011 ÚZ 13015  395.015,- Kč 

PPR502/H000383 Soc. poj. ÚMO (dotace soc. práce) 

     odd§ 6171 pol. 5031 ÚZ 13015    98.754,- Kč 

PPR502/H000384 Zdr. poj. ÚMO (dotace soc. práce) 

     odd§ 6171 pol. 5032 ÚZ 13015    35.551,- Kč 

 

PPR508/H000400 Školení a vzdělávání (dotace soc. práce) 

odd§ 6171 pol. 5167 ÚZ 13015    10.990,- Kč 
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PPR508/H000403 Cestovné (dotace soc. práce) 

odd§ 6171 pol. 5173 ÚZ 13015      9.690,- Kč 

 

 

 

Hlasováno o předloženém návrhu usnesení. 

 

Přítomno 5 členů RMO Střekov:   
pro  (5) 

proti  (0) 

zdržel se  (0) 

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

 

6. Materiály odboru správy obecního majetku 

 

K bodu programu 6.1 

Záměr prodeje části pozemku p. č. 3297/1 v k. ú. Střekov 

Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí OSOM ÚMO Střekov a uvedla materiál 

 

Bez diskuze.  
 

Návrh na usnesení: 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 18. 9. 2018 

 

A) schvaluje 

záměr prodeje části pozemku p. č. 3297/1 – zahrada, o výměře cca 54 m
2
 v k. ú. Střekov. 

 

B) ukládá 

Bc. Šárce Francové, vedoucí OSOM 

1. o usnesení RMO Střekov informovat žadatele,  

2. zabezpečit zveřejnění záměru prodeje pozemku, dle schvalovací části tohoto usnesení 

v termínu do 30. 9. 2018. 
 

 

Hlasováno o předloženém návrhu usnesení. 

 

Přítomni 5 členové RMO Střekov:   
pro  (5) 

proti  (0) 

zdržel se  (0) 

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

 

K bodu programu 6.2 

Nájem částí pozemku p. č. 2287/1  v k. ú. Střekov 

Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí OSOM ÚMO Střekov a uvedla materiál 

 

Bez diskuze. 
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Návrh na usnesení: 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 18. 9. 2018 

 

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 1. 10. 2018, 

účel nájmu:        parkování osobního vozidla 

 

Minimální roční nájemné bez služeb za nájem pozemku:   

cena pro nájemce                                                                                             2.640,00 Kč 

+ 21 % DPH                                                                                                        554,00 Kč 

Celkem                                                                                                              3.194,00 Kč  

 

Nájemce:  

Pan L. P., narozen xxx,  bytem xxx, Ústí nad Labem. 

 

B) ukládá 

Bc. Šárce Francové, vedoucí OSOM 

1. o usnesení RMO Střekov informovat žadatele, 

2. 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 L. P., dle schvalovací části usnesení 

v termínu do 31. 10. 2018. 
 

 

Hlasováno o předloženém návrhu usnesení. 

 

Přítomno 5 členů RMO Střekov:   
pro  (5) 

proti  (0) 

zdržel se  (0) 

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

 

K bodu programu 6.3 

Souhlasné prohlášení o uznání vlastnického práva k nemovité věci 

Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí OSOM ÚMO Střekov a uvedla materiál 

 

Diskuse:  

Ing. Outlá – Když tu byl p. J., tak jsme mu doporučovali, aby se šel podívat na katastr. Nevím, jak to 

dopadlo, jestli mu byl ochoten katastr sdělit, jak se vyřešily všechny garáže okolo.  

Mgr. Železný – Jestli tedy mohu, tak já bych chtěl opravdu hodně poděkovat p. Francové, p. Tomanové i 

p. Mgr. Němečkovi, protože tady na tom odvedli obrovskou spoustu práce. Manželé J., měli v ruce 

dokumenty, na základě kterých se zcela legálně domnívali, že jsou vlastníky toho pozemku. Jejich chyba, 

ale spočívala v tom, že si neověřili, že to mají zapsané v katastru nemovitostí. Celých 30 let tedy žili 

v domnění, že jsou vlastníky pozemku a teď se náhodou zjistilo, že nejsou.  

Mgr. Francová – A to jen díky tomu, že nás katastr nemovitostí vyzval, že je jaká si stavba na našem 

pozemku, tak ať se to zlegalizuje.  

Mgr. Železný – Tohle jsme důkladně prověřili a není pochyb, že bychom nemohli pozemek vydat 

skutečným vlastníkům. 

Ing. Outlá – To netvrdím, jen je zajímavé, proč všem ostatním se to do katastru zapsalo a jim ne, když 

platili i daň z nemovitosti. 
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Mgr. Železný – Pozor, toto jsem si ověřoval a daň z nemovitosti platili pouze za tu garáž, nikoli za 

pozemek. Proč se to nezapsalo, to už nikdo nezjistí, protože se bavíme o 60 letech. Za mě určitě souhlas. 

 

 

Návrh na usnesení: 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 18. 9. 2018 

 

A) bere na vědomí 

stanovisko AK RHK ve věci vlastnictví k pozemku p.č. 2518, o výměře 19 m
2
 a stavby garáže na 

tomto pozemku v k.ú. Střekov  

 

       B) doporučuje Zastupitelstvu Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov schválit 

souhlasné prohlášení mezi Městem Ústí nad Labem a manželi Z. a A. J. o uznání vlastnického práva 

k pozemku p.č. 2518, o výměře 19 m
2
 a stavby garáže na tomto pozemku v k.ú. Střekov  

 

C) pověřuje 

místostarostu MO Střekov 

předložit návrh na uzavření souhlasného prohlášení Zastupitelstvu MO Střekov k projednání 

v termínu: 13. 12. 2018. 

 

  D) ukládá  

Bc. Šárce Francové, vedoucí OSOM 

o usnesení Rady MO Střekov informovat žadatele 

v termínu: 30. 9. 2018. 

 

Hlasováno o předloženém návrhu usnesení. 

 

Přítomno 5 členů RMO Střekov:   
pro  (5) 

proti  (0) 

zdržel se  (0) 

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

 

K bodu programu 6.4 

Záměr prodeje pozemku p. č. 1032 v k. ú. Střekov 

Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí OSOM ÚMO Střekov a uvedla materiál 

 

Bez diskuze.  

 

Návrh na usnesení: 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 18. 9. 2018 

 

A) schvaluje 

záměr prodeje pozemku p. č. 1032 – ostatní plocha, o výměře 101 m
2
 v k. ú. Střekov. 

 

B) ukládá 

Bc. Šárce Francové, vedoucí OSOM 

1. o usnesení RMO Střekov informovat žadatele,  

2. zabezpečit zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 1032 v k. ú. Střekov, dle schvalovací části 

tohoto usnesení 
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v termínu do 30. 9. 2018. 
 

Hlasováno o upraveném návrhu usnesení. 

 

Přítomno 5 členů RMO Střekov:   
pro  (5) 

proti  (0) 

zdržel se  (0) 

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

 

Ing. Outlá, starostka ukončila 19. jednání RMO Střekov v 14:00 hodin. 

 

 

 

 

 

Ing. Stanislav Dunaj     Ing. Eva Outlá 

místostarosta RMO Střekov    starostka MO Střekov 

Dne:        Dne: 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Vladyková 

Dokončila: Tereza Vavřinová 


