
Z á p i s

z 61. jednání Rady městského obvodu Střekov,
dne 5. 5. 2021

Přítomni Radní MO Střekov:
Mgr. Peterka
Mgr. Kymličková
JUDr. Dunaj
Mgr. Železný
Ing. Přibyl

Přítomni zaměstnanci ÚMO Střekov:
Ing. Mgr. Slapnička, Ph.D., tajemník
pí Přibylová, servis vedení
Ing. Horníková, vedoucí FO
Mgr. Pfefferová, vedoucí SO
Bc. Francová, vedoucí OSOM

Omluveni: Pozdní příchod avizoval:
Mgr. Železný - příchod 14:30

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Aleša Kymličková, 
místostarostka

Mgr. Pavel Peterka, místostarosta

Zapisovatelé: pí Přibylová
Zahájení

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. Peterka předložil členům Rady ke schválení program 61. schůze Rady.

Diskuse neproběhla .

         

         

Schválený program:

1. Návrh na provedení rozpočtového opatření (pojistné plnění OPISH)

2. Prostory pro JSDH Střekov (žádost o výpůjčku)
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3. Mobilní rozhlas

4. Řád ohlašovny požáru (aktualizace)

5. Dar pro JSDH Střekov (Severotisk)

6. Poskytování individuálních dotací na kulturní činnost z rozpočtu MO Střekov (1. pol. 2021)

7. Poskytování individuálních dotací na kulturní činnost ze sponzorské smlouvy (1. pol. 2021)

8. Záměr ukončení nájemních smluv - rybáři

9. Záměr prodeje pozemku p. č. 1764/2 v k. ú. Brná nad Labem

10. Záměr prodeje pozemku p. č. 347/3 v k. ú. Brná nad Labem

11. Budoucí smlouva o zřízení VB v k.ú. Střekov 

12. Záměr prodeje pozemků p.č. 1332, p.č. 1333 a p.č. 1334/1 v k.ú. Střekov 

13. Záměr prodeje pozemku p.č. 1603 v k.ú. Střekov 

14. Záměr pronájmu části pozemku p.č. 2529/8 v k.ú. Střekov

15. Různé

Hlasování: 1 pro 4, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
usnesení č. 818/61R/21

1. Návrh na provedení rozpočtového opatření (pojistné plnění OPISH)
Předkládá: Ing. Pavlína Horníková, vedoucí finančního odboru

Diskuse neproběhla.

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

819/61R/21
Návrh na provedení rozpočtového opatření (pojistné plnění OPISH)

Rada městského obvodu Střekov po projednání

A) schvaluje
  

rozpočtové opatření do rozpočtu 2021 ve znění:

zvýšení v příjmové části rozpočtu:
33.227,- Kč: PPR 502/H000103 Přijaté pojistné náhrady § 6409, pol. 2322

zvýšení ve výdajové části rozpočtu:
33.227,- Kč: 511/H000099, Nákup služeb - údržba zeleně, vzhled obce (náklady ÚMO) § 
3745, pol. 5169

2. Prostory pro JSDH Střekov (žádost o výpůjčku)
Předkládá: Ing. Mgr. Kamil Dominik Slapnička Ph. D., tajemník

Diskuse proběhla.
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JUDr. Dunaj, Mgr. Peterka. p. tajemník, Ing. Přibyl, Mgr. Pfefferová, Mgr. Kymličková

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

820/61R/21
Prostory pro JSDH Střekov (žádost o výpůjčku)

Rada městského obvodu Střekov po projednání

A) bere na vědomí
  

informaci o současném prostorovém uspořádání objektu č. 822/1 na p.p.č. 2142, a pozemků 
p.p.č. 2140/165 a 2140/153, vše v k. ú. Střekov, vše ve vlastnictví statutárního města Ústí 
nad Labem.

B) souhlasí
  

s podáním žádosti vedení statutárního města Ústí nad Labem o bezplatnou výpůjčku části 
objektu č. 822/1 (levá část budovy od "parní vodárny") na pozemku p.p.č. 2142 v k. ú. 
Střekov pro účely zabezpečení prostor pro JSDH Střekov a pozemku p.p.č. 2140/165 v k.ú. 
Střekov.

C) žádá
  

primátora statutárního města Ústí nad Labem PhDr. Ing. Petra Nedvědického o projednání 
bezplatné výpůjčky části objektu č. 822/1 (levá část budovy od "parní vodárny") na 
pozemku p.p.č. 2142 v k. ú. Střekov pro účely zabezpečení prostor pro JSDH Střekov a 
pozemku p.p.č. 2140/165 v k.ú. Střekov v orgánech města.

D) pověřuje
  

Mgr. Pavla Peterku, místostarostu, k zaslání žádosti o bezplatnou výpůjčku části objektu č. 
822/1 (levá část budovy od "parní vodárny") na pozemku p.p.č. 2142 v k. ú. Střekov pro 
účely zabezpečení prostor pro JSDH Střekov a pozemku p.p.č. 2140/165 v k.ú. Střekov., 
včetně jejího podpisu.

E) ukládá
  

Mgr. Pavlu Peterkovi, místostarostovi

zaslat žádost dle bodu C) usnesení vedení statutárního města Ústí nad Labem (Žádost o 
výpůjčku prostor pro JSDH).

 Termín: 31. 5. 2021

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

Diskuse proběhla.
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JUDr. Dunaj, p. tajemník, Mgr. Kymličková, Ing. Přibyl, Mgr. Pfefferová, p. tajemník

14:30 - přišel Mgr. Železný

Hlasování o usnesení: 1. pro 5, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

821/61R/21
Mobilní rozhlas

Rada městského obvodu Střekov po projednání

A) schvaluje
  

zavedení služby Mobilní rozhlas pro MO Střekov ode dne 1. 6. 2021 dle nabídky 
vyplývající z Aktivačního formuláře uvedeného v příloze č. 1.

B) souhlasí
  

s podpisem Aktivačního formuláře komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas uvedeného 
v příloze č. 1.

C) pověřuje
  

Mgr. Pavla Peterku, místostarostu, k podpisu Aktivačního formuláře ekosystému Mobilní 
Rozhlas

4. Řád ohlašovny požáru (aktualizace)
Předkládá: Mgr. Romana Pfefferová, vedoucí správního odboru

Diskuse proběhla.

Ing. Přibyl, Mgr. Pfefferová

Hlasování o usnesení: 1. pro 5, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

822/61R/21
Řád ohlašovny požáru (aktualizace)

Rada městského obvodu Střekov po projednání

A) schvaluje
  

Řád ohlašovny požárů, dle přílohy č. 1, s účinností od 1. 6. 2021.

B) ukládá
  

Mgr. Romaně Pfefferové
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zveřejnit Řád ohlašovny požárů na webových stránkách ÚMO Střekov a zaslat jej 
ohlašovně požárů pro MO Střekov (Městská policie, Varšavská 44).

 Termín: 31. 5. 2021

5. Dar pro JSDH Střekov (Severotisk)
Předkládá: Mgr. Romana Pfefferová, vedoucí správního odboru

Diskuse proběhla.

JUDr. Dunaj, Mgr. Pfefferová, p. tajemník

Hlasování o usnesení: 1. pro 5, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o upraveném návrhu 

823/61R/21
Dar pro JSDH Střekov (Severotisk)

Rada městského obvodu Střekov po projednání

A) souhlasí
  

s přijetím finančního daru ve výši 10.000,- Kč na podporu činnosti Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Střekov s dárcem SEVEROTISK s.r.o. (IČ 28223152).

B) schvaluje
  

uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč na podporu 
činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Střekov s dárcem SEVEROTISK s.r.o. (IČ 
28223152).

C) pověřuje
  

Mgr. Pavla Peterku, 1. místostarostu, k podpisu darovací smlouvy dle bodu B) usnesení.

6. Poskytování individuálních dotací na kulturní činnost z rozpočtu MO Střekov (1. pol. 2021)
Předkládá: Mgr. Romana Pfefferová, vedoucí správního odboru

Diskuse proběhla.

Mgr. Kymličková, Mgr. Peterka, Ing. Přibyl, JUDr. Dunaj, Mgr. Železný

Podjatost k projednávanému bodu nahlásila Mgr. Kymličková
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Hlasování o usnesení: 1. pro 4, proti 0, zdržel se 1 Návrh byl přijat
Zdržela se: Mgr. Kymličková

Hlasování o upraveném návrhu.

824/61R/21
Poskytování individuálních dotací na kulturní činnost z rozpočtu MO Střekov 
(1. pol. 2021)

Rada městského obvodu Střekov po projednání

A) schvaluje
  

poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov na 
podporu projektu "Mezi dvorci 2021" a následné uzavření smlouvy se subjektem Petr 
Barančík (nar. *************) na částečnou úhradu nákladů spojených s projektem ve 
výši 30 000,- Kč.

B) schvaluje
  

poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov na 
podporu projektu "Našim dětem" a následné uzavření smlouvy se subjektem Veselá Brná z. 
s. (IČ: 04411307) na částečnou úhradu nákladů spojených s projektem ve výši 14 000,- Kč.

C) souhlasí
  

s případným prodloužení termínu konání akcí dle bodu A) a B) usnesení do 30. 9. 2021, a 
to v návaznosti na aktuálně platná epidemiologická opatření.

D) neschvaluje
  

poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov na 
podporu celoroční činnosti "Linka bezpečí pro děti a mládež z MO Ústí nad Labem - 
Střekov" subjektu Linka bezpečí, z. s. (IČ: 61383198).

E) ukládá
  

Mgr. Romaně Pfefferové, vedoucí SO

administrativně zabezpečit přípravu a podepsání smluv se subjekty Petr Barančík (nar. 
*************) a Veselá Brná z. s. (IČ: 04411307) dle bodů A) a B) usnesení.

 Termín: 19. 5. 2021

F) pověřuje
  

Mgr. Pavla Peterku, 1. místostarostu, k podpisu smluv se subjekty Petr Barančík (nar. 
*************) a Veselá Brná z. s. (IČ: 04411307).
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7. Poskytování individuálních dotací na kulturní činnost ze sponzorské smlouvy (1. pol. 2021)
Předkládá: Mgr. Romana Pfefferová, vedoucí správního odboru

Diskuse neproběhla.

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

Hlasování o upraveném návrhu.

825/61R/21
Poskytování individuálních dotací na kulturní činnost ze sponzorské smlouvy (1. 
pol. 2021)

Rada městského obvodu Střekov po projednání

A) souhlasí
  

s čerpáním finančních prostředků ze Smlouvy o sponzorování s Viterra Czech s. r. o. 
(uzavřené dne 24. 7. 2018) na 1. pol. 2021 pro subjekt Centrum podpory zdraví, z. ú. (IČ: 
22608389) na částečnou úhradu projektu "Léto na Střekovské náplavce" ve výši 16 000,- 
Kč.

B) souhlasí
  

s čerpáním finančních prostředků ze Smlouvy o sponzorování s Viterra Czech s. r. o. 
(uzavřené dne 24. 7. 2018) na 1. pol. 2021 pro subjekt Ing. Josef Vejlupek - Agentura 
MONIA (IČ: 13328565) na částečnou úhradu projektu "Folk a country v Zahradě" ve výši 
14 000,- Kč.

C) souhlasí
  

s čerpáním finančních prostředků ze Smlouvy o sponzorování s Viterra Czech s. r. o. 
(uzavřené dne 24. 7. 2018) na 1. pol. 2021 pro subjekt Za Sebuzín krásnější, z. s. (IČ: 
22672729) na částečnou úhradu projektu "Divadelní představení pod širým nebem" ve výši 
10 000,- Kč.

D) souhlasí
  

s čerpáním finančních prostředků ze Smlouvy o sponzorování s Viterra Czech s. r. o. 
(uzavřené dne 24. 7. 2018) na 1. pol. 2021 pro subjekt Miroslav Schneberger (nar. 
*************) na částečnou úhradu projektu "Dětské sportovní odpoledne pro děti a 
jejich rodiče" ve výši 10 000,- Kč.

E) ukládá
  

Mgr. Romaně Pfefferové, vedoucí SO

zaslat firmě Viterra Czech s. r. o. na vědomí body A) až D) usnesení a základní údaje 
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jednotlivých subjektů pro následné finanční operace, a dále informovat jednotlivé subjekty 
o poskytnutí dotace dle bodu A) až D) usnesení.

 Termín: 19. 5. 2021

8. Záměr ukončení nájemních smluv - rybáři
Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku

Diskuse proběhla.

Mgr. Peterka, Mgr. Kymličková, Bc. Francová, Ing. Přibyl, JUDr. Dunaj, p. tajemník, Mgr. 
Železný

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

826/61R/21
Záměr ukončení nájemních smluv - rybáři

Rada městského obvodu Střekov po projednání

A) bere na vědomí
  

doporučení Magistrátu města Ústí nad Labem, doručené dne 8. 9. 2020, ve věci pronájmů 
příbřežních pozemků podél řeky Labe.

B) schvaluje
  

výpověď nájemních smluv uvedených v příloze č. 1 usnesení, dle čl. III. odst. 3.1. těchto 
smluv s výpovědní lhůtou šest měsíců, tj. k 31. 12. 2021.

C) schvaluje revokaci usnesení
  

č. 585/41R/20 ze dne 17. 6. 2020 v celém znění, a to na základě doporučení Magistrátu 
města Ústí nad Labem.

D) ukládá
  

Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku

zabezpečit doručení výpovědí všem dotčeným nájemcům, dle
 přílohy usnesení RMO Střekov.

 Termín: 30. 6. 2021

9. Záměr prodeje pozemku p. č. 1764/2 v k. ú. Brná nad Labem
Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku

Diskuse neproběhla.
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Hlasování o usnesení: 1. pro 5, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

827/61R/21
Záměr prodeje pozemku p. č. 1764/2 v k. ú. Brná nad Labem

Rada městského obvodu Střekov po projednání

A) schvaluje
  

záměr prodeje pozemku p. č. 1764/2 o výměře 225 m2 v k. ú. Brná nad Labem, za účelem 
zahrady.

B) ukládá
  

Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku

o usnesení RMO Střekov ve věci záměru prodeje pozemku p. č. 1764/2 v k. ú. Brná nad 
Labem informovat žadatele, pana ********.

 Termín: 31. 5. 2021

10. Záměr prodeje pozemku p. č. 347/3 v k. ú. Brná nad Labem
Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku

Diskuse proběhla.

JUDr. Dunaj, Mgr. Kymličková

15:13 odešel Mgr. Železný

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

828/61R/21
Záměr prodeje pozemku p. č. 347/3 v k. ú. Brná nad Labem

Rada městského obvodu Střekov po projednání

A) neschvaluje
  

záměr prodeje pozemku p. č. 347/3 o výměře 54 m2 v k. ú. Brná nad Labem, neboť je dle 
Územního plánu města Ústí nad Labem tento pozemek veden jako veřejné prostranství, tzn. 
veřejně přístupný bez omezení.

B) ukládá
  

Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku

o usnesení RMO Střekov ve věci záměru prodeje pozemku p. č. 347/3 v k. ú. Brná nad 
Labem informovat žadatele, *********************.
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 Termín: 31. 5. 2021

11. Budoucí smlouva o zřízení VB v k.ú. Střekov 
Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku

Diskuse proběhla.

Mgr. Kymličková

JUDr. Dunaj - nahlašuje podjatost k projednávanému bodu

Hlasování o usnesení: 1. pro 3, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Nehlasoval: JUDr. Dunaj - nahlášená podjatost

829/61R/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 liniové stavby k částem 
pozemků p. č.3241/88, p.č. 520/2, p.č. 528/4, p.č. 3083, p.č. 1669, p.č. 1269, p.č. 2815/1, 
p.č. 2798/2 a p.č. 1926 vše v k. ú. Střekov za účelem realizace plynárenského zařízení v 
rámci stavby "Ústí nad Labem, PK, číslo stavby:8800091209" včetně jeho součástí, 
příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů.

budoucí oprávněný:
GasNet, s.r.o., IČ 27295567, Klišská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem.

B) ukládá
  

Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku

zabezpečit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB – služebnosti liniové stavby 
k částem pozemků p. č.3241/88, p.č. 520/2, p.č. 528/4, p.č. 3083, p.č. 1669, p.č. 1269, p.č. 
2815/1, 2798/2 a p.č. 1926 vše v k. ú. Střekov se společností GasNet, s.r.o.

 Termín: 31. 5. 2021

12. Záměr prodeje pozemků p.č. 1332, p.č. 1333 a p.č. 1334/1 v k.ú. Střekov 
Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku

Diskuse proběhla.

15:18 - přišel Mgr. Železný

p. tajemník, Mgr. Kymličková, Mgr. Peterka

Hlasování o usnesení: 1. pro 5, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
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830/61R/21
Záměr prodeje pozemků p.č. 1332, p.č. 1333 a p.č. 1334/1 v k.ú. Střekov 

Rada městského obvodu Střekov po projednání

A) neschvaluje
  

záměr prodeje pozemků p. č. 1332 o výměře 629 m2, p.č. 1333 o výměře 845 m2 a p.č. 
1334/1 o výměře 1654 m2, v k. ú. Střekov, neboť MO Ústí nad Labem - Střekov má zájem 
si tyto pozemky ponechat v majetku.

B) ukládá
  

Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku

o usnesení RMO Střekov ve věci záměru prodeje pozemků p. č. 1332, p.č. 1333 a p.č. 
1334/1 v k. ú. Střekov informovat manžele ************.

 Termín: 31. 5. 2021

13. Záměr prodeje pozemku p.č. 1603 v k.ú. Střekov 
Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku

Diskuse neproběhla.

Hlasování o usnesení: 1. pro 5, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

831/61R/21
Záměr prodeje pozemku p.č. 1603 v k.ú. Střekov 

Rada městského obvodu Střekov po projednání

A) neschvaluje
  

záměr prodeje pozemku p. č. 1603 o výměře cca 1307 m2 v k. ú. Střekov, neboť MO Ústí 
nad Labem - Střekov má zájem si tento pozemek ponechat v majetku.

B) ukládá
  

Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku

o usnesení RMO Střekov ve věci záměru prodeje pozemku p. č. 1603 v k. ú. Střekov 
informovat žadatele, kterými jsou ************* a ***************.

 Termín: 31. 5. 2021

14. Záměr pronájmu části pozemku p.č. 2529/8 v k.ú. Střekov
Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku

Diskuse proběhla.
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Mgr. Železný, Mgr. Kymličková, Ing. Přibyl, Mgr. Peterka, p. tajemník, JUDr. Dunaj, Bc. 
Francová

Hlasování o usnesení: 1. pro 5, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

832/61R/21
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 2529/8 v k.ú. Střekov

Rada městského obvodu Střekov po projednání

A) bere na vědomí
  

stanovisko Odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem ze dne 22. 4. 
2021, ve které nesouhlasí s nájmem části pozemku p.č. 2529/8 v k.ú. Střekov.

B) trvá
  

na záměru nájmu části pozemku p. č. 2529/8 o výměře cca 540 m2, v k. ú. Střekov, za 
těchto podmínek:

a) nájem bude sjednán na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc,
b) nájemné za pozemek pod stavbou - stánek bude sjednáno ve výši 6,- Kč/m2/den,
c) nájemné za pozemek pod stavbou - terasa bude sjednáno ve výši 20,- Kč/m2/rok,
d) nájemné za zbývající část pozemku bude sjednáno v min. výši 10,- Kč/m2/rok,
e) pozemek bude pronajat za účelem umístění a provozování mobilního stánku s 
občerstvením s venkovním posezením a dětským koutkem,
f) žadatel předloží čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči Statutárnímu městu Ústí nad 
Labem.

C) souhlasí
  

s podáním návrhu, v souladu s čl. 24 odst. 2c) Statutu Statutárního města Ústí nad Labem, 
Radě města Ústí nad Labem rozhodnout ve prospěch MO Ústí nad Labem - Střekov tak, 
aby byl záměr nájmu části pozemku p. č. 2529/8 o výměře cca 540 m2, v k. ú. Střekov 
schválen.

D) žádá
  

primátora statutárního města Ústí nad Labem PhDr. Ing. Petra Nedvědického předložit 
návrh záměru nájmu části pozemku p. č. 2529/8 o výměře cca 540 m2, v k. ú. Střekov k 
projednání v Radě města.

E) pověřuje
  

Mgr. Pavla Peterku, místostarostu, k zaslání žádosti o projednání návrhu nájmu části 
pozemku p. č. 2529/8 o výměře cca 540 m2, v k. ú. Střekov v Radě města, včetně jejího 
podpisu. 
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F) ukládá
  

Mgr. Pavlu Peterkovi, místostarostovi

zaslat žádost o projednání návrhu nájmu části pozemku p. č. 2529/8 o výměře cca 540 m2, 
v k. ú. Střekov primátorovi města Ústí nad Labem.

 Termín: 31. 5. 2021

15. Různé
Diskuse proběhla.

Mgr. Peterka – předložil zápis z jednání s velitelem JSDH Střekov p. Šimůnkem, starostou SDH 
Střekov p. Bauerem, primátorem Města Ústí nad Labem, zastupitelem MO Střekov PhDr. Ing. 
Nedvědickým, 1. místostarostou MO Střekov Mgr. Peterkou, tajemníkem ÚMO Střekov, Ing. Mgr. 
Slapničkou, PhD., a informoval o průběhu jednání.
Ing. Přibyl – vznesl dotaz, co dělá SDH a co dělá JSDH. Mgr. Peterka odpověděl.

Mgr. Peterka – informoval, že stavba/oprava komunikace III/25841 (Mariánský most - ul. Nová) 
nebyla SÚS ÚK převzata a v současné době probíhá s dodavatelskou firmou reklamační řízení.

Mgr. Železný – vznesl dotaz, zda je v soupisu problematických silnic i ulice Třešňová alej. p. 
tajemník – prověříme.

Mgr. Peterka – informoval, že na Radě MmÚL nám byla schválena dotace 1 000 000,- Kč na 
Střekovské nábřeží.

Ing. Přibyl – vznesl dotaz, zda na vyhlídce Švabinského jsou hlášeny a řešeny stížnosti na hluk a 
ničení majetku. Zítra má jednání na Švabinského vyhlídku, tak bude informovat o daném jednání.
p. tajemník – informoval, že jsou nainstalovány foto pasti. Řešili jsme škodu na majetku. Nelze 
omezit pohyb lidí v této lokalitě.

p. tajemník – informoval o telefonickém hovoru s ředitelem společnosti Viterra Czech s.r.o. Ing. 
Jakubem Reilem o naplánování návštěvy provozu v květnu. V příštím týdnu navrhne možné 
termíny.

p. tajemník - Informoval, že JUDr. Dunaj vznesl dotaz – zda vodorovné dopravní značení umístěné 
v ulici Barrandova je v souladu se zákonem. Dle odboru dopravy a majetku MmÚL je toto značení 
nepovolené.

p. tajemník – upozornil na blížící se termín vyplnění formuláře ke střetu zájmů (do 30. 6. 2021).

Mgr. Železný – informoval o pilotní demonstraci k zápachu před společností Viterra Czech s. r. o., 
probíhá sběr podpisů na petici. Předmětem petice je, aby vedení Viterry s. r. o. s námi začalo 
jednat. Chtěli bychom, aby obvod ve chvíli, kdy dostane petici, tak kontaktoval ústředí společnosti 
Viterra Czech s. r. o., že je zde petice hojně podepsaná a že chceme jednat.
Sběr podpisů probíhá a bude probíhat cca 14 dní. Snažíme se to stavět apoliticky, nechceme to jako 
politické PR.
p. tajemník – jakmile úřad přijme petici, budeme postupovat dle petičního zákona.
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ZÁVĚR
Místostarosta Mgr. Pavel Peterka poděkoval všem přítomným za účast a jednání RMO Střekov 
ukončil v 15:52 hodin.

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Aleša Kymličková, místostarostka

Mgr. Pavel Peterka, místostarosta

Mgr. Pavel Peterka
1. místostarosta
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