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Městský obvod Ústí nad Labem – Střekov 

Rada MO Střekov 

 

Z Á P I S 

z 22. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 30. 10. 2018 od 13.00 hodin 

v zasedací místnosti (II. patro) ÚMO Střekov 

 

1. Zahájení  

 
Přítomni:  dle prezenční listiny 5 členové RMO 
 
Omluveni:    
 
Zapisovatelka: Hana Přibylová 
 
Přítomni zaměstnanci úřadu: Ing. Mgr. Kamil D. Slapnička, tajemník ÚMO Střekov 
      Mgr Romana Pfefferová, kulturní referentka; 
      Hana Přibylová, asistentka  
     
Ing. Eva Outlá, starostka, zahájila 21. jednání Rady MO Střekov v 13.00 hodin  

 

Program jednání dle pozvánky: 

 

1. Zahájení 

2. Materiály předložené starostkou, místostarostou, tajemníkem 

2.1  - Nebyl vložen žádný materiál 

3. Materiály finančního odboru 

3.1 Návrh na provedení rozpočtového opatření (převod v rámci zeleně) – materiál na stůl 

4. Materiály správního odboru 

4.1 Stanovení termínů pro podávání žádostí o dotace na kulturní aktivity v roce 2019 

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

5.1 - Nebyl vložen žádný materiál 

6. Materiály odboru správy obecního majetku 

6.1 Územní studie Střekov – materiál na stůl 

7. Kontrola plnění usnesení 

7.1 – Nebyl předložen žádný materiál 

8. Různé 

9. Závěr 

 

Hlasováno o předloženém programu. 

 

Přítomni 5 členů RMO Střekov: 
pro  (5) 

proti  (0)  

zdržel se  (0) 

 

Program jednání byl schválen. 
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3. Materiály finančního odboru 

K bodu programu 3.1 

Návrh na provedení rozpočtového opatření (převod v rámci zeleně) 

Předkládá: Ing. Mgr. Kamil Dominik Slapnička, tajemník, který materiál uvedl 

Bez diskuze. 

 

Návrh usnesení: 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 30. 10. 2018 

 

schvaluje 
 

rozpočtové opatření do rozpočtu 2018 v tomto znění: 

 

navýšení v příjmové části: 
PPR503/H000089 Investiční dotace MmÚL (Pořízení DHM - vysavač) 

    odd.§ 0000 pol. 4221 ÚZ_05_0383  65.000,- Kč 

snížení v příjmové části: 
PPR502/H000270 Neinvestiční dotace MmÚL (údržba zeleně) 

    odd.§ 6330 pol. 4137 ÚZ_05_0383  65.000,- Kč 

 

navýšení ve výdajové části (OPISH): 

PPR511/H000086 Dotace zeleň – pořízení DHM (vysavač na psí exkrementy) 

     odd.§ 3745 pol. 6122 ÚZ_05_0383  65.000,- Kč 

snížení ve výdajové části (OPISH): 

PPR511/H000048 Dotace zeleň – nákup DDHM 

     odd.§ 3745 pol. 5137 ÚZ_05_0383  65.000,- Kč 

 

 

Hlasováno o předloženém návrhu usnesení. 

 

Přítomni 5 členů RMO Střekov:   
pro  (5) 

proti  (0) 

zdržel se  (0) 

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 
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4. Materiály správního odboru 

K bodu programu 4.1  

Stanovení termínů pro podávání žádostí o dotace z rozpočtu MO Střekov pro rok 2019 

Předkládá: Mgr. Romana Pfefferová, referent SO ÚMO Střekov a uvedla materiál 

Bez diskuze. 

 

Návrh usnesení: 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 30. 10. 2018 

 

A) schvaluje 

stanovení termínů pro podávání žádostí o dotace z rozpočtu MO Střekov pro rok 2019 následovně: 

a) pro I. pololetí od 1. 11. 2018 do 31. 12. 2018 

b) pro II. pololetí od 1. 1. 2019 do 31. 5. 2019 

 

B) ukládá 

Mgr. Haně Štrymplové, vedoucí SO 

zveřejnit termíny na webových stránkách ÚMO Střekov  

v termínu do 1. 11. 2018 

 

Hlasováno o předloženém návrhu usnesení. 

 

 

Přítomni 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 

Územní studie Střekov – materiál na stůl 

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

 

Diskuse: 

Mgr. Železný – Co, vlastně znamená, schvalujeme rozsah té územní studie? 

Ing. Outlá – tak jak nám ji předložili, že tam nejsou zapracované připomínky dotčených orgánů 

státní správy. Je to tak, jak si architekt představoval. Pak byla konzultace s místními, kdy lidé do 

toho aktivně vstupovali. Než se připravoval materiál pro studii, tak s nimi prošli území, říkali, co by 

si tam představovali. 

Mgr. Železný – tomu já rozumím, spíše mě překvapuje, že dnes budeme dávat závazné stanovisko 

za Radu. Je zde celá řada výhrad z dotčených institucí, které můžou a nemusí být jasné. Stačil jsem 

si přečíst, asi první 3. Nepřijde mi to konfliktní, oni reagují na změny architektů. Podle mého 

názoru je ta dokumentace velmi správná. Nepřijde mi, že je tam nějaký problém, ale hlavně jsem si 

to nestihl celé přečíst, v tuto chvíli nejsem schopen říct, jestli je dobře, abychom, připomínky 

mechanicky zapracovali nebo abychom se snažili změnit jejich názory. Tuším, že největší třecí 

plochy budou s policií ČR.  

Ing. Outlá – není dobré si takto uzavírat cestu. Takto, to nebylo ani objednáno, byly dohodnuté 

pouze konzultace, a nebylo to tak, že oni zapracují i připomínky přímo do materiálu. Zatím nebyl na 

to čas, připomínky projednat s dotčenými orgány.  
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Mgr. Železný – Vím, ale my je tu v toto chvíli ani nemáme. 

Tajemník – Tady jsou, ale je to na dlouhé studování. 

Mgr. Železný – Jsem si je prolistoval.  

Ing. Outlá – na základě požadavků s místníma, vše se tam dopracovávalo, pan Ing. Šohaj měl celou 

řadu připomínek, my si třeba myslíme, že tam má být inventarizace těch pozemků, ve smyslu toho, 

že tyto studie řeší nejen veřejné prostranství na obecních pozemcích, ale řeší to i na pozemcích, 

které nejsou obce. Jde o to, že záměr nemůže být dnes zrealizován, neboť se to dotýká i 

soukromých pozemků, tak je to věc k jednání, kdy by měla být snaha docílit buď směny, nebo 

prodeje. Tak, aby bylo možné v budoucnu záměr realizovat. Připomínky tam budou přílohou, není 

to tak, že v tuto chvíli studii převezmeme, tak jak tady je. 

Mgr. Železný  - ale to tady z toho nevyplývá. 

Ing. Outlá – to jsem chtěla po panu Ing. Šohajovi, aby to do toho uvedl, on mě ubezpečil… 

Tajemník – v tuto chvíli jde o to, že pokud mi studii převezmeme v této podobě, budu mluvit za 

Úřad - úředničinu, tak ty připomínky, které jsou, což je dokument, který je v tuto chvíli bokem 

studie, ve studii o připomínkách není vůbec zmínka a tím pádem se ve studii nepromítnou. Přitom 

některé připomínky, např. Památkového Úřad nebo Policie jsou opodstatněné, ale ve studii 

zapracované nejsou a tak se tam už nikdy nepromítnou, protože to není součástí dokumentace. 

Pan Ing. Šohaj chtěl, aby připomínky byly součástí, aby byly zakomponovány. Paní starostka 

navrhla toto kompromisní řešení, schválit tak jak to je, ale dát za úkol další jednání. Za mě osobně 

by minimálně měl být součástí předávané dokumentace výčet připomínek. 

Ing. Outlá – to určitě, to tam musí být, to by mělo být přílohou. 

Tajemník – mělo by být přímo součástí studie.  

Ing. Bc. Bandas – přímo do studie napsat že součástí jsou připomínky zúčastněných stran. 

Tajemník – to bylo to, co pan Ing. Šohaj chtěl, aby se tam toto dostalo. 

Ing. Bc. Bandas – je nutné, aby součástí textové zprávy bylo, že součástí jsou vznešené požadavky 

či podmínky, které musí být splněny nebo doplněny, tak aby se daly řešit.  

Mgr. Železný – upozornění na to, že nějaký složky mají výhrady, které se musí být řešeny. 

Ing. Outlá – my jsme navrhovali přílohu, ale bude lepší, když se zapracují do textové zprávy. 

Ing. Železný – navrhuji určitě doplnit a pozměnit schvalovací část. 

Tajemník – navrhuji doplnit, že schvalujete zapracování připomínek do předložené Územní studie. 

Ing. Outlá – ne zapracování, ale uvedení připomínek jako součást předložené Územní studie, 

protože o tom ještě chceme diskutovat. Chceme, aby se hledalo řešení, aby to nebylo jako, že 

policie řekne ne, ten přechod tam nebude. A přitom ty lidé se pořád bouří a pořád se něčeho 

domáhají a my říkáme „né, policie nám to nedovolí“, to je to stejné jako nahoru na Novou Ves. 

 

 

Návrh na usnesení: 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 30. 10. 2018 

 

A/ schvaluje 
 

uvedení předložených připomínek jako součást Územní studie veřejného prostranství místních částí 

Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov, zpracovatel City Upgrade, s. r.o. dle přílohy č. 2. 

 

B/ ukládá 

 

Ing. Evě Outlé, starostce MO  

předání Územní studie Střekov do databáze územně plánovací dokumentace na Magistrátu Ústí nad 

Labem. 

v termínu do 31. 12. 2018. 
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C/ ukládá  
 

Ing. Evě Outlé, starostce MO  

projednat stanoviska získaná při pořizování Územní studie veřejného prostranství místních částí 

Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov s jejich vydavateli uvedená v příloze č. 2 s cílem 

nalezení maximální shody mezi požadavky obyvatel řešených území a vydavateli těchto stanovisek 

v termínu do 31. 12. 2018. 

 

 

Hlasováno o předloženém návrhu usnesení. 

 

Přítomni 5 členů RMO Střekov:   
pro  (5) 

proti  (0) 

zdržel se  (0) 

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

 

 

9. Různé 

 

 

 

Ing. Outlá, starostka ukončila 22. jednání RMO Střekov v 13:31 hodin. 

 

 

 

 

 

Ing. Stanislav Dunaj    Ing. Eva Outlá 

místostarosta RMO Střekov   starostka MO Střekov 

Dne:       Dne: 

 

 

 

Zapsala: Hana Přibylová 


