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Z Á P I S  

 
  ze 51. schůze Rady městského obvodu ÚL - Střekov, která se konala 

dne 4. 11. 2020 od 14:15 hodin v zasedací místnosti ÚMO Střekov, 2. patro.

 

Počet přítomných členů RMO: 4 (dle prezenční listiny) 

 

Omluveni:    Mgr. Pavel Peterka 

  

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 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. 

 
Schválený program: 
1. Návrh na provedení rozpočtového opatření (dotace soc. práce) 

2. Oprava CAS 34 Tatra 815 (dotace KÚÚK) - výběr dodavatele 

3. Zrušení VZMR "Revitalizace herní plochy na p.p.č. 491/1, k.ú. Střekov, etapa 1, část A a D" 

4. Různé 

 

HLASOVÁNÍ o předloženém programu 

PRO:  4    

PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0 

Výsledek hlasování: schváleno  

 

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

Předkládá: Ing. Pavlína Horníková, vedoucí finančního odboru 

Bez diskuse. 

 

Návrh usnesení: 

Rada městského obvodu Střekov po projednání 

schvaluje 

rozpočtové opatření do rozpočtu 2020 ve znění: 

zvýšení v příjmové části rozpočtu: 

22.861,- Kč: PPR 502/H000287, pol. 4116, ÚZ 13015 

zvýšení ve výdajové části rozpočtu: 

17.086,- Kč: PPR 502/H000382, 6171/5011, ÚZ 13015 Platy prac. (úsek soc. práce) 
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4.237,- Kč: PPR 502/H000383, 6171/5031, ÚZ 13015 Soc. poj. (úsek soc. práce) 

1.538,- Kč: PPR 502/H000384, 6171/5032, ÚZ 13015 Zdr. poj. (úsek soc. práce) 

 

HLASOVÁNÍ o předloženém návrhu 

PRO:  4    

PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0 

Výsledek hlasování: schváleno  

Usnesení č.:688/51R/20 

 

 

2. Oprava CAS 34 Tatra 815 (dotace KÚÚK) - výběr dodavatele 

Předkládá: Mgr. Romana Pfefferová, vedoucí správního odboru 

Bez diskuse. 

 

Návrh usnesení: 

Rada městského obvodu Střekov po projednání 

 

A) bere na vědomí 

výsledek hodnocení nabídek na opravu vozidla CAS 34 Tatra 815 doručených do 23. 10. 2020, uvedený v 

příloze č. 1. 

 

B) schvaluje 

zadání opravy vozidla CAS 34 Tatra 815 dodavateli Stavební stroje Ústí nad Labem, a. s., IČ 49903349, za 

cenu 104.500,- Kč bez DPH (tj. 126.445,- Kč vč. DPH). 

 

C) souhlasí 

s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci opravy vozidla CAS 34 Tatra 815 s dodavatelem Stavební stroje 

Ústí nad Labem, a. s., IČ 49903349, za cenu 104.500,- Kč bez DPH (tj. 126.445,- Kč vč.DPH). 

 

D) pověřuje 

Mgr. Pavla Peterku, 1. místostarostu MO Střekov, k podpisu smlouvy o dílo dle bodu C) usnesení. 

 
HLASOVÁNÍ o předloženém návrhu 

PRO:  3    

PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 1 (Mgr. Dunaj) 

Výsledek hlasování: schváleno  

Usnesení č.: 689/51R/20 

 

 

3. Zrušení VZMR "Revitalizace herní plochy na p. p. č. 491/1, k. ú. Střekov, etapa 1, část A a D" 

Předkládá: Mgr. Pavel Peterka, místostarosta 

V diskusi vystoupili:  

Mgr. Kymličková – seznámila radní s průběhem jednání s vedením SMÚL (26. 10.), za přítomnosti Mgr. 

Peterky, Mgr. Kymličkové, PhDr. Ing. Nedvědického, Ing. Nechybové, na kterém byla prezentována 

kompletní projektová dokumentace, včetně předpokládané ceny. Celkové finanční krytí ze strany MO Střekov 

není reálné, vedení SMÚL se vyjádřilo, že v tuto chvíli nebude navyšovat již přidělenou účelovou dotaci. Dále 

vedení SMÚL doporučilo zrušit aktuální VZ a revokovat usnesení k žádosti o navýšení dotace magistrátu o 

500 tis. Kč 
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Mgr. Dunaj – těch 500 tisíc, co nám bylo MmÚL přislíbeno od MmÚL nedostaneme? Mgr. Kymličková – 

dle výsledku jednání a s ohledem na finanční situaci MmÚL, ne. Mgr. Dunaj – na minulých jednání RMO 

bylo řečeno, že peníze jsou přislíbeny a že budou. Mgr. Kymličková – na tomto jednání (26. 10.) se již o 

žádných slíbených penězích nemluvilo. Mluvilo se o tom, že zadávat stavbu v tuto chvíli je svým způsobem 

nesmysl, protože bude nepříjemné počasí, které bude stavbu prodlužovat a zároveň tedy, protože nemáme 

krytí, máme pouze v rozpočtu 1 milion od MmÚL a další 1 milion je z našeho rozpočtu, takže to je málo a 

v okamžiku, kdybychom začali stavbu a neměli bychom finanční krytí tak se v podstatě dostaneme do velkých 

problémů a to nejen politických ale i trestně právních.  

 

Mgr. Želený – tato akce byla spuštěna na základě výzvy PhDr. Ing. Nedvědického a Ing. Nechybové, kdy na 

koaličních jednání nám bylo opakovaně řečeno, že finanční prostředky tady na tuto akci budou zajištěny, ať 

vyhlásíme výběrové řízení a tu akci spustíme. My jsme to udělali a výsledek teď je, že ty peníze nám nedali a 

ještě nám bylo řečeno, že nám to nedoporučují a abychom akci stáhli. 

 

Mgr. Dunaj – jedná se o to, že v příštím roce je předpoklad, že nebudou žádné peníze. Pokud tuto akci 

zrušíme, bojím se, že již žádné peníze nedostaneme. Dotace nemůžeme čerpat, neboť na to nemáme vlastní 

krytí. Pokud se tato akce dneska zruší, tak už se realizovat nebude. 

 

Mgr. Dunaj – Navrhuji rozdělené hlasování, zvlášť o bodu A); o bodu B) a bodu C) a D).  

 

Ing. Přibyl, p. tajemník 

 

Návrh usnesení: 

Rada městského obvodu Střekov po projednání 

 

A) ruší 

veřejnou zakázku malého rozsahu "Revitalizace herní plochy na p. p. č. 491/1, k. ú. Střekov, etapa1, část A a 

D". 

 

HLASOVÁNÍ o upraveném návrhu 

PRO:  3    

PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 1 (Mgr. Dunaj) 

Výsledek hlasování: schváleno  

Usnesení č.: 690/51R/20 

 

 

B) schvaluje revokaci usnesení 

č. 687/50R/20 ze dne 21. 10. 2020 (podání žádosti na MmÚL o navýšení účelové neinvestiční dotace 

"Revitalizace hřiště Truhlářova"). 

 

 

HLASOVÁNÍ o upraveném návrhu 

PRO:  0    

PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 4 (Mgr. Kymličková, Ing. Přibyl, Mgr. Dunaj, Mgr. Železný) 

Výsledek hlasování: neschváleno 

Usnesení č.:  
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C) schvaluje 

podání žádosti o převod nedočerpaných finančních prostředků do rozpočtu MO Střekov pro rok 2021, 

účelově vázaných na neinvestiční akci "Revitalizace hřiště Truhlářova" ve výši 1.000.000,-Kč 

(ÚZ_01_0398). 

 

D) ukládá 

Mgr. Pavlu Peterkovi, místostarostovi 

odeslat žádost Radě města Ústí nad Labem dle bodu C) usnesení (převod nedočerpaných finančních 

prostředků do rozpočtu MO Střekov pro rok 2021, účelově vázaných na neinvestiční akci "Revitalizace 

hřiště Truhlářova" ve výši 1.000.000,- Kč), kterého zároveň pověřuje k podání této žádosti. 

T: 30. 11. 2020 

 

HLASOVÁNÍ o upraveném návrhu 

PRO:  4    

PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0 

Výsledek hlasování: schváleno  

Usnesení č.: 692/51R/20 

 
4. Závěr/diskuse 

Tajemník – seznámil radní s obdrženou nominací UJEP pro stipendium starosty 2020 a s rozesláním 

diplomové práce e-mailem. Předloženo bude do RMO 18. 11. 

Mgr. Dunaj – vznesl podnět, zda není na zvážení, zda budeme toto stipendium, vzhledem k finančním 

prostředkům, do budoucna poskytovat.  Mgr. Kymličková + Mgr. Železný – podpora by měla být zachována. 

 

 

Z Á V Ě R  
Místostarostka MO Střekov, Mgr. Aleša Kymličková poděkovala všem přítomným za účast a jednání RMO 

Střekov ukončil v 14:43 hodin. 

 

 

Přílohy zápisu: 

1. Prezenční listina členů RMO Střekov. 

2. Prezenční listina zaměstnanců ÚMO Střekov. 

3. Písemné materiály, které byly navrženy k projednání. 

 

 

 

 

Místostarosta: 

Mgr. Pavel Peterka    ______________________________ 

 

 

Místostarostka: 

Mgr. Aleša Kymličková   ______________________________ 

 

 

 

Zapsala: Hana Přibylová 

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

 

 


