
Z á p i s

z 65. jednání Rady městského obvodu Střekov,
dne 30. 6. 2021

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

Přítomni zaměstnanci ÚMO Střekov:
Ing. Mgr. Slapnička, Ph.D. MPA, tajemník
pí Přibylová, servis vedení
Ing. Jitka Tomanová, zastupující vedoucí OSOM

Omluveni: ----

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 65. schůze Rady.

Diskuse neproběhla .

         

         

Schválený program:

1. Mobilní aplikace AirQ - měření zápachu

2. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu pozemku č. 1005/98/NS 

3. Částečná revokace usnesení č. 867/64R/21
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4. Různé

Hlasování: 1 pro 5, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
usnesení č. 877/65R/21

1. Mobilní aplikace AirQ - měření zápachu
Předkládá: Mgr. Aleša Kymličková, místostarostka

Diskuse proběhla.

V diskusi vystoupili:
Mgr. Železný, JUDr. Dunaj, Mgr. Kymličková, p. tajemník, Ing. Přibyl, Mgr. Peterka

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

878/65R/21
Mobilní aplikace AirQ - měření zápachu

Rada městského obvodu Střekov po projednání

A) souhlasí
  

s využitím a propagací systému AirQ dle nabídky zaslané společností ODOUR, s.r.o. dne 
25. 6. 2021 dle přílohy č. 1, a to pouze po dobu, kdy bude aplikace využitelná bezplatně, 
tedy po dobu projektu "Technologické zdroje znečišťování ovzduší - Sledování emisí 
pachových látek na stávajících zdrojích".

2. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu pozemku č. 1005/98/NS 
Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku

Diskuse proběhla.

V diskusi vystoupili:
JUDr. Dunaj, Ing. Tomanová

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

879/65R/21
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu pozemku č. 1005/98/NS 

Rada městského obvodu Střekov po projednání

A) schvaluje
  

záměr uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu pozemku č. 1005/98/NS, z důvodu 
ponížení předmětu nájmu a výše nájemného a z důvodu přistoupení nových nájemců do 
stávající smlouvy.

B) schvaluje
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uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu pozemku č. 1005/98/NS, ze dne 7. 7. 1998, 
uzavřené na pronájem pozemku p.č. 1203/1 v k.ú. Střekov, po uplynutí zákonné lhůty pro 
zveřejnění, ve které se s účinností od 1. 8. 2021

1. doplňuje smluvní stranu č. 2 o:

Nájemce: *********************
Bytem: ******************************* Ústí nad Labem
Dat. nar.: *************,

Nájemce: ***************
Bytem: ********************************** Ústí nad Labem
Dat. nar.: ************.

2. mění

2. Předmět smlouvy
2.1. výměra pozemku p.č. 1203/1 v k.ú. Střekov se mění ze 1349 m2 na 1222 m2.

4. Výše a placení nájemného
4.1. Celková sjednaná výše nájemného se mění z 8562,- Kč/rok na 7756,- Kč/rok.

C) ukládá
  

Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku

o usnesení RMO Střekov ve věci schválení záměru a uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o 
nájmu pozemku č. 1005/98/NS informovat žadatelky, paní 
***************************.

 Termín: 31. 7. 2021

3. Částečná revokace usnesení č. 867/64R/21
Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku

Diskuse proběhla.

V diskusi vystoupili:
JUDr. Dunaj, Ing. Tomanová

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

880/65R/21
Částečná revokace usnesení č. 867/64R/21

Rada městského obvodu Střekov po projednání

A) schvaluje částečnou revokaci usnesení
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č. 867/64R/21
v bodě B) usnesení se mění termín, s účinností od 15. 7. 2021,
v bodě C) usnesení se mění termín, s účinností od 15. 7. 2021,
v bodě D) usnesení se mění termín plnění ukládací části na 14. 7. 2021.

4. Různé
Diskuse proběhla.

Mgr. Železný – požádal o vyjádření, proč nebyl informován o konání schůzky na Krajském úřadě, 
k problematice zápachu. Mgr. Kymličková – na schůzku jsme byli pozváni pouze my dva 
místostarostové MO Střekov, nebyli jsme organizátory.

Mgr. Železný – vznesl dotaz, ke článku ve Střekovinkách „Bojová čivava“, jak to mohla redakční 
rada schválit a nechat zveřejnit, a proč se k němu nemohl vyjádřit i p. Vinš.
Mgr. Kymličková – vysvětlila, že redakční rada pouze hodnotí, zda v článku nedochází k politické 
kampani, redaktor pouze zkontroluje, zda tam nejsou gramatické chyby nebo vulgární slova. 
Nemůžeme nezveřejnit článek zastupitele v rubrice, která je pro to určena. Protistrana se může k 
článku vyjádřit v následujícím čísle Střekovinek.

Mgr. Železný – informoval o změně majitele v ubytovně „Oranžová“ a o tom, že dnes ubytovnu 
navštívil, p. tajemník – informoval o jednání se zástupcem nového majitele na ÚMO Střekov a 
zapojením sociálních pracovnic ÚMO Střekov při řešení uzavírání nových nájemních smluv na 
ubytovně. Dále tajemník požádal Mgr. Železného, aby pokud možno vždy nejdříve informoval 
sociální pracovnice ÚMO Střekov, neboť je to v jejich gesci a až následně MmÚL. Došlo k 
nepříjemné situaci, kdy byla činnost pracovnic sociálního úseku podhodnocena v očích MmÚL, 
což ale neodpovídalo skutečnosti.
JUDr. Dunaj – vnesl dotaz, zda může do tohoto vstupovat úřad, aby byly smlouvy uzavřeny na 
dobu neurčitou a ne na určitou. p. tajemník – ÚMO Střekov nemůže takto zasahovat, sociální úsek 
bude případně řešit pouze aktuálně vzniklé problémy.

Mgr. Železný – 12:05 odešel.

ZÁVĚR
Místostarosta Mgr. Pavel Peterka poděkoval všem přítomným za účast a jednání RMO Střekov 
ukončil v 12:06 hodin.

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Aleša Kymličková, místostarostka

Mgr. Pavel Peterka, místostarosta
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Mgr. Pavel Peterka
1. místostarosta

Seznam použitých zkratek:

MO město – městský obvod město
MS – městské služby
ÚMO město – úřad městského obvodu - město
ÚK – Ústecký kraj
RM – rada města
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