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Z Á P I S  
ze 33. schůze Rady městského obvodu ÚL - Střekov, která se konala 

dne 18. 3. 2020 od 11:30 hodin v zasedací místnosti ÚMO Střekov, 4. patro.

 

Počet přítomných členů RMO: 4 (dle prezenční listiny) 

 

Omluveni:    Mgr. Želený 

  

Zapisovatelka:    Hana Přibylová 

 

Stálý host:    Miroslava Lazarová (omluvena) 

 

 

Z A H Á J E N Í  –  Ú V O D N Í  Č Á S T  

 
V úvodu schůze předsedající starosta Petr Vinš přivítal přítomné, konstatoval, že schůze rady byla řádně 

svolána a je přítomna nadpoloviční většina členů RMO Střekov a tím je schůze usnášeníschopná. 

 
PROGRAM: 

1. Návrh na provedení rozpočtového opatření (dotace na kulturní akce) 

2. Návrh na provedení rozpočtového opatření (zapojení příjmů ze Střekovského plesu) 

3. Vyhlídka Švabinského - participativní rozpočet 

4. Pronájem prostor - Žukovova ÚL 

5. Ukončení NS 

6. Pacht části pozemku p. č. 2122 v k. ú. Střekov 

7. Revokace usnesení č. 323/20R/19 

8. Aplikace Hlášení rozhlasu 

 

 

HLASOVÁNÍ o upraveném programu 

PRO:   4   

PROTI:  0 

ZDRŽEL SE:  0 

Výsledek hlasování: schváleno  

Usnesení č.:  490/33R/20 

 

1.  Návrh na provedení rozpočtového opatření (dotace na kulturní akce) 

Předkládá: Ing. Mgr. Kamil Dominik Slapnička Ph.D., tajemník 

Bez diskuse. 

 

Návrh usnesení: 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 18. 3. 2020 

 

schvaluje 
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rozpočtové opatření do rozpočtu 2020 v tomto znění: 

navýšení v příjmové části (přijaté transfery): 

PPR502/H000326 Převody mezi SM a MO Střekov (dotace na kulturu), odd§. 6330, pol. 4137,  

ÚZ _01_0393, 300.000,- Kč 

navýšení ve výdajové části (SO): 

PPR508/H000395 Služby – kulturní akce ÚMO (dotace MmÚL), odd§. 3319, pol. 5169, ÚZ  

_01_0393, 210.000,- Kč 

PPR508/H000396 Nákup materiálu – kulturní akce ÚMO (dotace MmÚL), odd§. 3319, pol. 5139,  

ÚZ _01_0393, 10.000,- Kč 

PPR508/H000397 Občerstvení – kulturní akce ÚMO (dotace MmÚL), odd§. 3319, pol. 5175, ÚZ  

_01_0393, 46.000,- Kč 

PPR508/H000399 Nájemné – kulturní akce ÚMO (dotace MmÚL), odd§. 3319, pol. 5164, ÚZ  

_01_0393, 34.000,- Kč 

 

HLASOVÁNÍ o předloženém návrhu 

PRO:  4 

PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0 

Výsledek hlasování:  schváleno 

Usnesení č.:  491/33R/20 

 

 

2. Návrh na provedení rozpočtového opatření (zapojení příjmů ze Střekovského plesu) 

Předkládá: Ing. Mgr. Kamil Dominik Slapnička Ph.D., tajemník 

Bez diskuse. 

 

Návrh usnesení: 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 18. 3. 2020 

 

schvaluje 

 

rozpočtové opatření do rozpočtu 2020 v tomto znění: 

navýšení v příjmové části: 

PPR502/H000027 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků, odd§. 6171, pol. 2111, 60.918,- 

PPR502/H000267 Převody z vlastních fondů VHČ, odd§. 6330, pol. 4131, 150.000,- Kč 

PPR502/H000006 Přijaté finanční dary, odd§. 6171, pol. 2321, 10.000,- Kč 

navýšení ve výdajové části (SO): 

PPR508/H000416 Služby – kulturní akce ÚMO, odd§. 3319, pol. 5169, 220.918,- Kč 

 

HLASOVÁNÍ o předloženém návrhu 

PRO:  4 

PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0 

Výsledek hlasování:  schváleno 

Usnesení č.:  492/33R/20 

 

 

3. Vyhlídka Švabinského - participativní rozpočet 

Předkládá: Martina Čechová, vedoucí OPISH 

Bez diskuse. 

 

Návrh usnesení: 
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Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 18. 3. 2020 

 

A) bere na vědomí 

informace o výsledku hodnocení nabídek na realizaci zakázky MR "Vybudování vyhlídky  

Švabinského" ze dne 11. 3. 2020. 

 

B) schvaluje 

zadání realizace zakázky MR „Vybudování vyhlídky Švabinského“ společnosti Truhlářství a  

podlahářství, Piskáček Milan, IČ 00723550, Šrámkova 3213/12, 400 11 Ústí nad Labem v ceně  

177.200,- Kč bez DPH (214.412,- Kč vč. DPH).  

 

C) souhlasí 

s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci zakázky MR „Vybudování vyhlídky Švabinského“  

společnosti Truhlářství a podlahářství, Piskáček Milan, IČ 00723550, Šrámkova 3213/12, 400 11  

Ústí nad Labem v ceně 177.200,- Kč bez DPH (214.412,- Kč vč. DPH). 

 

D) pověřuje 

Mgr. Pavla Peterku, místostarostu MO Střekov 

k podpisu smlouvy o dílo dle bodu C) usnesení. 

 

E) ukládá 

Martině Čechové, vedoucí odboru PISH 

administrativně zabezpečit uzavření smlouvy dle bodu C) usnesení. 

T: 31. 3. 2020 

 

HLASOVÁNÍ o předloženém návrhu 

PRO:  4 

PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0 

Výsledek hlasování: schváleno   

Usnesení č.:  493/33R/20 

 

 

4. Pronájem prostor - Žukovova ÚL 

Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí OSOM 

Bez diskuse. 

 

Návrh usnesení: 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 18. 3. 2020 

 

A) schvaluje 

záměr pronájmu prostor v suterénu budovy o výměře 17m2 v objektu Žukovova 546/15, Ústí nad  

Labem – Střekov.  

 

B) schvaluje 

uzavření nájemní smlouvy na prostory v suterénu budovy v objektu Žukovova 546/15, ÚL, o  

výměře 17m2, na dobu neurčitou s účinností od 1. 5. 2020, po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění.  

 

účel nájmu: umístění, instalace a provozování telekomunikačního zařízení 

nájemné: 57,- Kč/m2/měsíc, tj. 969,- Kč/měsíc 

nájemce: CETIN a.s. 

sídlo: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 

 



Městský obvod ÚL – Střekov 

Zápis ze schůze RMO  č. 33 dne 18. 3. 2020 Stránka 4 z 7 

C) ukládá 

Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku 

informovat žadatele (CETIN) a FO ÚMO Střekov o bodu B) usnesení. 

T: 20. 4. 2020 

 

HLASOVÁNÍ o předloženém návrhu 

PRO:  4 

PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0 

Výsledek hlasování:  schváleno 

Usnesení č.:  494/33R/20 

 

 

5. Ukončení NS 

Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí OSOM 

Bez diskuse. 

 

Návrh usnesení: 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 18. 3. 2020 

 

A) bere na vědomí 

ukončení Smlouvy o nájmu bytu číslo 47/2001 na byt číslo 12 o velikosti 0+1 na adrese Zeyerova  

763/7, ÚL, výpovědí ze strany nájemce s tříměsíční výpovědní lhůtou, tj. ke dni 31. 5. 2020. 

 

B) ukládá 

Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku 

informovat žadatele o usnesení RMO Střekov a zabezpečit ukončení NS dle bodu A) usnesení. 

T: 30. 4. 2020 

 

HLASOVÁNÍ o předloženém návrhu 

PRO:  4 

PROTI: 0 

ZDRŽEL SE:  0  

Výsledek hlasování:  schváleno 

Usnesení č.: 495/33R/20 

 

  

6. Pacht části pozemku p. č. 2122 v k. ú. Střekov 

Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí OSOM 

Bez diskuse. 

 

Návrh usnesení: 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 18. 3. 2020 

 

A) schvaluje 

pacht části pozemku p. č. 2122, o výměře 350 m2 v k. ú. Střekov na dobu neurčitou, s výpovědní  

lhůtou 6 měsíců, s účinností od 1. 4. 2020. 

Účel pachtu: zahrada. 

Celkové roční pachtovné: 3.500,-- Kč. 

Pachtýřka: MA, Ústí nad Labem. 

 

B) ukládá 
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Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku 

administrativně zabezpečit uzavření pachtovní smlouvy dle bodu A) usnesení s: MA, bytem Ústí nad Labem. 

T: 31. 3. 2020 

 

HLASOVÁNÍ o předloženém návrhu 

PRO:  4 

PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0 

Výsledek hlasování:  schváleno 

Usnesení č.: 496/33R/20 

 

  

7. Revokace usnesení č. 323/20R/19 

Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí OSOM 

Bez diskuse. 

 

Návrh usnesení: 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 18. 3. 2020 

 

A) schvaluje revokaci usnesení 

v celém znění, a to z důvodu záporného stanoviska Magistrátu města Ústí nad Labem. 

 

B) ukládá 

Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku 

o usnesení informovat žadatelku, paní H. 

T: 17. 4. 2020 

 

HLASOVÁNÍ o předloženém návrhu 

PRO:  4 

PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0 

Výsledek hlasování:  schváleno 

Usnesení č.:  497/33R/20 

 

 

8. Aplikace Hlášení rozhlasu 

Předkládá: Mgr. Pavel Peterka, místostarosta 

Diskuse:  

Mgr. Peterka – předat provoz aplikace úředníkům, p. Vinš – jakou část? Rozesílání zpráv? To už jsem udělal. 

p. tajemník – v usnesení je napsáno, že provoz, administraci a obsluhu aplikace HLÁŠENÍ ROZHLASU 

zajistí výhradně zaměstnanci ÚMO Střekov pověření tajemníkem. p. Vinš – tak to upravíme, pouze zasílání 

zpráv. Mgr. Kymličková – ne, předáme všechno. p. Vinš – všechno ne. Mgr. Peterka – ano všechno. Mgr. 

Kymličková – ano všechno, nebudeme potom zase poslouchat, že se tady někdo utrhl.  

p. Vinš – kdo se utrhl? Mgr. Kymličková – no vy jste se utrhl. p. Vinš – a čím jsem se utrhl? Že rozesílám 

usnesení vlády, paní Kymličková? Usnesení vlády jsem rozeslal nic jiného. Mgr. Kymličková – to nebylo 

usnesení vlády. Dále jste tam rozeslal, to co dělá šéf krizového štábu. p. Vinš – no, to jsem já! Podle zákona 

o obcích, to jsem já na Střekově. Mgr. Dunaj – podle zákona to nejsi, protože my máme statut města. p. Vinš 

– to je jedno, podle zákona a podle JUDr. Němečka jsem to já, a jsem povinný rozesílat krizové zprávy. 

Konzultoval jsem to s naší advokátní kanceláří a tam mi potvrdili, že jsem povinný tyto zprávy rozesílat. 

Respektoval jsem přání pana primátora Mgr. Nedvědického, a to i přes to, že mi zákon ukládá, abych tyto 

zprávy distribuoval, což mám potvrzené do AK, tak jsem to předal panu primátorovi a panu tajemníkovi, aby 

zde nebyly nějaké politické třenice. Teď pane tajemníku potvrdíte, že jste pověřený rozesíláním zpráv. Takže 

i přes to, že to zákon neukládá, jsem respektoval přání pana primátora a už jsem porušil zákon, že jsem 
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nerozeslal krizovou zprávu, přesto, že jsem dostal z Ministerstva vnitra zprávu o tom, že je vyhlášená 

karanténa, tak jsem tuto informaci nerozeslal. Dost se to ve mně pere, že jsem toto neudělal, protože jako 

starosta jsem povinen tuto zprávu rozeslat. Říkám znova, toto vše jsem konzultoval s JUDr. Němečkem, a ten 

mi potvrdil, že já jsem povinen distribuovat informace občanům svého obvodu. Jo, takže je to takhle. Nemám 

s tím problém, já to klidně předám. 

Mgr. Kymličková – kdo je krizový štáb, vy jste mi řekl, že jste šéfem krizového štábu. p. Vinš – ne to jsem 

neřekl, řekl jsem, že jsem povinen distribuovat informace svým občanům. Mgr. Kymličková – krizový štáb,  

p. Vinš – né, paní Kymličková, přečtěte si zákon o obcích a zavolejte panu JUDr. Němečkovi, ten Vám to 

potvrdí. Ale jak říkám, respektoval jsem to. Svěřil jsem to panu tajemníkovi. Teď to tedy celé zabalíme, chcete 

teď v tuto chvíli celou aplikaci předat a chcete to zneužít? Mgr. Kymličková – já to nechci zneužít, celou 

dobu říkáme, že by to měli mít na starosti úředníci, potažmo úřad. p. Vinš – já jsem pro, navrhl jsem nějaký 

systém předání, to jste mi neschválili, tak si to prostě budu dělat sám. Rozesílání zpráv, jsem předal panu 

tajemníkovi a ten to dělá. Mgr. Dunaj – ty jsi mu to nepředal, ty jsi ho pouze pověřil. Mgr. Kymličková – 

v tom je rozdíl. Mgr. Dunaj – ano v tom je velký rozdíl. Máme krizový štáb města Ústí nad Labem, kde jste 

všichni starostové. p. Vinš – tam já, ale nejsem. Mgr. Dunaj – tam jsou všichni starostové. p. Vinš – no 

právě, že nejsme, nejsme v krizovém štábu, jsme naštvaní, protože tam nejsme, nemáme informace, nemáme 

nic.  Dřív to bývalo, ale teď to tak není. V krizovém štábu teď starostové nejsou, je to poprvé, co starostové 

v krizovém štábu nejsou. Mgr. Dunaj – no v každém případě, pokud budeš chtít něco zveřejňovat, tak to 

předáš panu tajemníkovi a ten to zkonzultuje z MmUL a hodí to na Hlášení rozhlasu. Ty si tím pádem splníš 

svoji povinnost, jak nám tady tvrdíš a zároveň vyhovíme MmUL. MmUL zajistí, že to bude v rámci celého 

města stejné. Mgr. Kymličková – to je jediné o co nám tady vlastně jde. p. Vinš – no to se tak také stalo, tak 

nechápu, co tady řešíte. Mgr. Dunaj – tak já ti to tedy řeknu na rovinu. Máme tady seniory, senioři trochu 

jinak reagují na krizové zprávy, které ty rozesíláš, nemáš v tom tu empatii, ty to myslíš dobře, ale 

p. Vinš – jakou empatii chceš dávat do krizových zpráv? Proboha?  

Mgr. Dunaj – nemůžeš stresovat člověka, který je bombardovaný krizovýma zprávami 24 hodin denně.  

p. Vinš – tak ať se z toho odhlásí? Ať se odhlásí. Chápeš, to? Mgr. Dunaj – to myslíš vážně tohle to? Opravdu 

to myslíš vážně? p. Vinš – Ano, samozřejmě. Mgr. Dunaj – opravdu to myslíš vážně? p. Vinš – ano, jestliže 

je stresovaný, krizovýma zprávami, která já jsem povinný distribuovat na základě usnesení vlády ČR, tak 

„sorry“ ať se odhlásí, jestli tím je pán stresovaný. Mgr. Dunaj – toto chci dát celé do zápisu, protože se mi to 

velmi nelíbí. p. Vinš – já jsme povinný rozesílat krizové zprávy, chápeš to? Je krizový stav. Co na tom 

nechápeš? Mgr. Peterka – pokud bychom neměli aplikaci Hlášení rozhlasu, jak bys to distribuoval? p. Vinš 

– všemi možnými způsoby, vylepoval bych letáky a podobně. Máme na to systém, který je na to určený a já 

jsem ho využil. Mgr. Dunaj – od teď, když budeš chtít rozeslat zprávu, tak ji pošleš úředníkovi a ten to 

zkonzultuje s MmUL.  p. Vinš – Né, to je moje povinnost. Mgr. Dunaj – není, je to naše povinnost p. Vinš 

– je to moje povinnost, přečtěte si zákon i pan právník to říkal. Vy se mě teď tady chcete zbavit. Mgr. Dunaj 

– já tady v materiálu nemám žádné informace o tom, co říkal právník. p. Vinš – já jsem ten materiál 

nepřipravoval. Mgr. Dunaj – to je jedno, kdo ho připravoval, nemám zde vyjádření JUDr. Němečka. Ty ses 

ho ptal, konzultoval s to sním, já o tom nemám žádné informace. Mgr. Peterka – dostali jsme z MmUL 

vynadáno, že plašíš tímto způsobem lidi. Mgr. Dunaj – jedna věc je, důchodcům a seniorům tvrdit pomalu, 

že umřou a druhá věc je, jim říkat: dbejte prevence. Je to velký rozdíl, ty to bohužel děláš prvním způsobem. 

p. Vinš – já pouze kopíruju pouze informace z usnesení vlády ČR, žádné svoje slohové cvičení o tom, že 

někdo umře, prosím tě. Mgr. Kymličková – na rovinu, pojďme si říct, že usnesení vlády jde v televizi na ČT 

24, kde si lidé mohou všechny podrobnosti zjistit. p. Vinš – vy si snad myslíte, že všichni mají televizi, paní 

Kymličková? To si snad děláte srandu, my tady máme nějaký systém na krizové řešení a já ho budu používat, 

já jsem starosta. Co vy tady povídáte o nějaké televizi? Mgr. Kymličková – ano, j  

p. Vinš – vy si snad opravdu myslíte, že má každý televizi? Jsou lidi, který neslyší, chápete to? Neříkejte mi 

tady něco o televizi, až budete starostka, tak můžete lidem říkat, ať se koukají na televizi. Já budu používat 

systém, který je na to určený a budu rozesílat krizové zprávy, chápete to? Co tady povídáte o televizi? Mgr. 

Kymličková – tady jde o to, že rozesíláte krizové zprávy bez… p. Vinš – ok, jdeme hlasovat.   

 

Návrh usnesení:  
Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 18. 3. 2020 
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A) schvaluje 

provoz aplikace HLÁŠENÍ ROZHLASU s tím, že administraci systému a jeho obsluhu zajistí výhradně 

zaměstnanci ÚMO Střekov pověření tajemníkem. 

 

B) ukládá 

Ing. Mgr. Kamilu Dominiku Slapničkovi, Ph.D. 

organizačně a administrativně zabezpečit provoz aplikace HLÁŠENÍ ROZLASU s tím, že administraci 

systému a jeho obsluhu zabezpečí výhradně zaměstnanci ÚMO Střekov 

Termín: 23. 3. 2020 

 

HLASOVÁNÍ o předloženém návrhu 

PRO:  3 

PROTI: 1 (Vinš) 

ZDRŽEL SE: 0 

Výsledek hlasování:  schváleno 

Usnesení č.:  498/33R/20 

 

 

R Ů Z N É ,  D I S K U Z E  

Z Á V Ě R  
 

Starosta MO Střekov, Petr Vinš poděkoval všem přítomným za účast a jednání RMO Střekov ukončil v 11:53 

hodin. 

 

Přílohy zápisu: 

1. Prezenční listina členů RMO Střekov. 

2. Prezenční listina zaměstnanců ÚMO Střekov. 

3. Písemné materiály, které byly navrženy k projednání. 

 

Starosta: 

Petr Vinš     ______________________________ 

 

 

Místostarosta: 

Mgr. Pavel Peterka     ______________________________ 

 

 

 

 

Zapsala: Hana Přibylová, asistentka 

Kontroloval: Ing. Mgr. Kamil Dominik Slapnička Ph.D., tajemník 

 

 

 

 


