Městský obvod Střekov

Zápis
z 74. jednání Rady městského obvodu Střekov,
dne 24. 11. 2021
Přítomni Radní MO Střekov:
Mgr. Peterka
Mgr. Kymličková
Mgr. Dunaj
Ing. Přibyl
Mgr. Železný
Ing. Mgr. Slapnička, Ph.D. MPA, tajemník
pí Přibylová, servis vedení
Ing. Horníková, vedoucí FO
pí Čechová, vedoucí OPISH
Bc. Francová, vedoucí OSOM
Omluveni:

--Pozdní příchod avizoval:
Mgr. Železný

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Pavel Peterka, místostarosta
Zapisovatelé:
Zahájení

Mgr. Aleša Kymličková,
místostarostka

pí Hana Přibylová

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 74. schůze Rady. Oproti
původnímu programu navrhl zařadit body:
10. Návrh na provedení rozpočtového opatření (Participativní rozpočet - Doplnění a renovace DH
na Střekovském nábřeží),
(materiál na stůl)
11. Změna Nařízení SMÚL "placené stání motorových vozidel" (materiál na stůl)
Diskuse neproběhla

.
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Schválený program:
1.

Organizační řád k 1. 1. 2022

2.

Stipendium starosty Střekova 2021

3.

Směrnice o zadávání veřejných zakázek

4.

Návrh na provedení rozpočtového opatření (dotace sociální práce)

5.

Rozpočet MO Střekov pro rok 2022 (návrh rozpočtového provizoria k 1. 1. 2022)

6.

Návrh na provedení rozpočtového opatření (Participativní rozpočet - Doplnění a renovace
DH na Střekovském nábřeží) (materiál na stůl)

7.

Parkování v ulici Železničářská a okolí

8.

Ukončení nájemní smlouvy č. 1009/2018/NS a záměr pronájmu části pozemku p. č. 256 v k.
ú. Střekov

9.

Výměna oken v objektu Kubelíkova 1231/1, Ústí nad Labem

10.

Pronájem části pozemku p. č. 268/1 v k. ú. Nová Ves

11.

Změna Nařízení SMÚL "placené stání motorových vozidel" (materiál na stůl)

12.

Různé

Hlasování:

1 pro 4, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Usnesení č. 1014/74R/21

1. Organizační řád k 1. 1. 2022
Předkládá: Ing. Mgr. Kamil Dominik Slapnička Ph.D., MPA, tajemník
Diskuse proběhla.
JUDr. Dunaj, p. tajemník, Ing. Přibyl, Mgr. Kymličková, Mgr. Peterka
Hlasování o usnesení: 1. pro 4, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1015/74R/21
Organizační řád k 1. 1. 2022
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje
v souladu s § 102 odst. 2 písm. f), j), m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, Organizační řád Úřadu městského obvodu ÚL - Střekov s
celkem 37 stálými funkčními místy ve znění dle přílohy č. 1, a to s účinností k 1. 1. 2022.
2. Stipendium starosty Střekova 2021
Předkládá: Ing. Mgr. Kamil Dominik Slapnička Ph.D., MPA, tajemník
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Diskuse proběhla.
JUDr. Dunaj, Mgr. Kymličková, Ing. Přibyl, p. tajemník, Mgr. Peterka
Hlasování o usnesení: 1. pro 4, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1016/74R/21
Stipendium starosty Střekova 2021
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) neschvaluje
přiznání peněžitého daru (stipendia starosty MO Střekov) Bc. Šárce Lukešové za
zpracování bakalářské práce na téma "Prostorová analýza dopadů činnosti Ústecké
komunitní nadace" v akademickém roce 2020/2021 v rámci studijního programu Geografie
na PřF UJEP Ústí nad Labem.
3. Směrnice o zadávání veřejných zakázek
Předkládá: Ing. Mgr. Kamil Dominik Slapnička Ph.D., MPA, tajemník
Diskuse proběhla.
Mgr. Peterka, Mgr. Kymličková, JUDr. Dunaj
Hlasování o usnesení: 1. pro 4, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1017/74R/21
Směrnice o zadávání veřejných zakázek
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje
interní dokument Směrnice o zadávání veřejných zakázek, dle přílohy č. 1, s účinností od 1.
12. 2021.
4. Návrh na provedení rozpočtového opatření (dotace sociální práce)
Předkládá: Ing. Pavlína Horníková, vedoucí finančního odboru
Diskuse neproběhla.
Hlasování o usnesení: 1. pro 4, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1018/74R/21
Návrh na provedení rozpočtového opatření (dotace sociální práce)
Rada městského obvodu Střekov po projednání
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A) schvaluje
rozpočtové opatření do rozpočtu 2021 v tomto znění:
zvýšení v příjmové části rozpočtu:
3.720,- Kč: PPR 502/H000287 Neinvestiční účelová dotace-příspěvek na výkon sociální
práce, ÚZ 13015, pol. 4116
zvýšení ve výdajové části rozpočtu:
2.780,- Kč: PPR 502/H000382 Platy ÚMO (dotace soc. práce), ÚZ 13015, § 6171, pol.
5011
690,- Kč: PPR 502/H000383 Soc. poj. ÚMO (dotace soc. práce), ÚZ 13015, § 6171, pol.
5031
250,- Kč: PPR 502/H000384 Zdr. poj. ÚMO (dotace soc. práce), ÚZ 13015, § 6171, pol.
5032
5. Rozpočet MO Střekov pro rok 2022 (návrh rozpočtového provizoria k 1. 1. 2022)
Předkládá: Ing. Pavlína Horníková, vedoucí finančního odboru
Diskuse proběhla.

Hlasování o usnesení: 1. pro 4, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Předřazení bodu č. 10
HLASOVÁNÍ o předřazení bodu č. 10
PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Výsledek hlasování: schváleno

1019/74R/21
Rozpočet MO Střekov pro rok 2022 (návrh rozpočtového provizoria k 1. 1. 2022)
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) souhlasí
s vyhlášením rozpočtového provizoria ke dni 1. 1. 2022, v souladu s § 13 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
a to do doby schválení rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov pro rok
2022.
B) doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu ÚL - Střekov vyhlásit s účinností od 1. 1. 2022, v souladu
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s § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, rozpočtové provizorium pro rok 2022, a to do doby schválení rozpočtu
Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov pro rok 2022.
C) doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu ÚL - Střekov schválit pravidla rozpočtového provizoria
Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov, platná od 1. 1. 2022 do doby schválení
rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov pro rok 2022, a to následovně:
1. stanovením maximální částky na běžné výdaje ve výši 3.642.400,- Kč měsíčně,
2. kapitálové výdaje budou čerpány na investiční akce zahájené v předchozím roce a na
platby vyplývající z uzavřených smluv.
6. Návrh na provedení rozpočtového opatření (Participativní rozpočet - Doplnění a renovace
DH na Střekovském nábřeží) (materiál na stůl)
Původní číslo materiálu: 10
Předkládá: Ing. Pavlína Horníková, vedoucí finančního odboru
Diskuse proběhla.
Mgr. Peterka, Ing. Přibyl, Mgr. Kymličková
Hlasování o usnesení: 1. pro 4, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1020/74R/21
Návrh na provedení rozpočtového opatření (Participativní rozpočet - Doplnění a
renovace DH na Střekovském nábřeží) (materiál na stůl)
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje
rozpočtové opatření do rozpočtu 2021 ve znění:
zvýšení příjmové části rozpočtu:
175.000,- Kč: PPR 503/H000112, DH Střekovské nábřeží - investiční dotace MmÚL participativní rozpočet, ÚZ _01_1762, § 6330, pol. 4251
325.000,- Kč: PPR 503/H000113, DH Střekovské nábřeží - Neinvestiční dotace MmÚL participativní rozpočet, ÚZ _01_1762, § 6330, pol. 4137
zvýšení výdajové části rozpočtu:
175.000,- Kč: PPR 511/H000128, DH Střekovské nábřeží - investiční dotace MmÚL participativní rozpočet, ÚZ _01_1762, § 3421, pol. 6122
325.000,- Kč: PPR 511/H000129, DH Střekovské nábřeží - Neinvestiční dotace MmÚL participativní rozpočet, ÚZ _01_1762, § 3421, pol. 5171
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7. Parkování v ulici Železničářská a okolí
Původní číslo materiálu: 6
Předkládá: Martina Čechová, vedoucí odboru PISH
Diskuse proběhla.
JUDr. Dunaj, pí Čechová, Ing. Přibyl, p. tajemník, Mgr. Kymličková, Mgr. Peterka
Hlasování o usnesení: 1. pro 4, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1021/74R/21
Parkování v ulici Železničářská a okolí
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) bere na vědomí
1. podnět paní Jaroslavy Hrabákové ze dne 21.10.2021 dle přílohy č. 1,
2. otevřený dopis paní Gabriely Černé ze dne 27.10.2021 dle přílohy č. 2 (ve věci
problematického parkování a nedostatku parkovacích míst v ulici Železničářská a okolí).
B) souhlasí
s předáním podnětu paní Jaroslavy Hrabákové ze dne 21.10.2021 a otevřeného dopisu paní
Gabriely Černé ze dne 27.10.2021, ve věci problematického parkování a nedostatku
parkovacích míst v ulici Železničářská a okolí, správci komunikace Železničářská: Správě a
údržbě silnic Ústeckého kraje a správci okolních komunikací: Odboru dopravy a majetku
Magistrátu města Ústí nad Labe, který je zároveň příslušným silničním správním orgánem
na dotčených komunikacích.
C) ukládá
Mgr. Pavlu Peterkovi, místostarostovi
předat podnět a otevřený dopis dle bodu A) usnesení (situace s parkováním v ul.
Železničářská a okolí) orgánům uvedeným v bodě B) usnesení.
Termín: 22. 12. 2021
8. Ukončení nájemní smlouvy č. 1009/2018/NS a záměr pronájmu části pozemku p. č. 256 v k.
ú. Střekov
Původní číslo materiálu: 7
Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku
Diskuse proběhla.
p. tajemník, Bc. Francová, Mgr. Kymličková, Mgr. Peterka, Ing. Přibyl, JUDr. Dunaj
Hlasování o usnesení: 1. pro 4, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
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1022/74R/21
Ukončení nájemní smlouvy č. 1009/2018/NS a záměr pronájmu části pozemku p.
č. 256 v k. ú. Střekov
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje
ukončení Nájemní smlouvy č. 1009/2018/NS, uzavřené se společností Online4all s. r. o., na
pronájem části pozemku p. č. 256 o výměře 7,5 m2 v k. ú. Střekov, dohodou, ke dni 31. 12.
2021.
B) schvaluje
záměr pronájmu části pozemku p. č. 256 o výměře 7,5 m2 v k. ú. Střekov, na jméno Ing.
Lukáš Kovač, IČ: 867 539 59, sídlo: Tolstého 1277/21, 400 03 Ústí nad Labem, za těchto
podmínek:
a) nájemné bude sjednáno v min. výši 6 Kč/m2/den,
b) nájem bude sjednán na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
c) účel nájmu: pozemek pod stavbou – umístění a provoz prodejního zařízení (noviny,
časopisy, tabákové výrobky, občerstvení),
d) žadatel předloží česné prohlášení o bezdlužnosti vůči Statutárnímu městu Ústí nad
Labem,
e) nájemce bude povinen zároveň hradit poplatek za užívání veřejného prostranství dle
OZV č. 2/2020 čl. 5 odst. 1 písm. b) ve výši 10 Kč/m2/den.
C) schvaluje
nájem části pozemku p. č. 256 o výměře 7,5 m2 v k. ú. Střekov, po uplynutí zákonné lhůty
pro zveřejnění, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíců, s účinností od 1. 1. 2022.
Účel nájmu: pozemek pod stavbou - umístění a provoz prodejního zařízení (noviny,
časopisy, tabákové výrobky, občerstvení).
Celkové roční nájemné: 16 425,- Kč.
Nájemce: Ing. Lukáš Kovač, IČ: 867 539 59, sídlo: Tolstého 1277/21, 400 03 Ústí nad
Labem.
D) ukládá
Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku
o usnesení RMO Střekov ve věci ukončení Nájemní smlouvy č. 1009/2018/NS informovat
společnost Online4all s. r. o. a ve věci schválení záměru nájmu informovat Ing. Kovače.
Termín: 31. 12. 2021
9. Výměna oken v objektu Kubelíkova 1231/1, Ústí nad Labem
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Původní číslo materiálu: 8
Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku
Diskuse proběhla.
Mgr. Peterka, Ing. Přibyl, Bc. Francová, Mgr. Kymličková, p. tajemník, JUDr. Dunaj
Hlasování o usnesení: 1. pro 4, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1023/74R/21
Výměna oken v objektu Kubelíkova 1231/1, Ústí nad Labem
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) bere na vědomí
výsledek jednání hodnotící komise ze dne 10. 11 2021 k veřejné zakázce malého rozsahu
"Výměna oken v objektu Kubelíkova 1231/1, Ústí nad Labem", dle přílohy č. 1.
B) schvaluje
zadání realizace zakázky malého rozsahu "Výměna oken v objektu Kubelíkova 1231/1,
Ústí nad Labem" firmě MATRIX a.s., IČ 25947672, Třebešov 1, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou v ceně: 630.595,- Kč bez DPH (763.020,- Kč vč. DPH).
C) souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci zakázky malého rozsahu "Výměna oken v objektu
Kubelíkova 1231/1, Ústí nad Labem" s firmou MATRIX a.s., IČ 25947672, Třebešov 1,
516 01 Rychnov nad Kněžnou v ceně: 630.595,- Kč bez DPH (763.020,- Kč vč. DPH).
D) pověřuje
Mgr. Pavla Peterku, místostarostu MO Střekov k podpisu smlouvy o dílo dle bodu C)
usnesení.
10. Pronájem části pozemku p. č. 268/1 v k. ú. Nová Ves
Původní číslo materiálu: 9
Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku
Diskuse neproběhla.
Hlasování o usnesení: 1. pro 4, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
14:58 přišel – Mgr. Železný

1024/74R/21
Pronájem části pozemku p. č. 268/1 v k. ú. Nová Ves
Rada městského obvodu Střekov po projednání
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A) schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 268/1 o výměře 17 m2 v k. ú. Nová Ves, na dobu neurčitou, s
výpovědní lhůtou 6 měsíců, s účinností od 1. 1. 2022.
Účel nájmu: příjezd a přístup na pozemek p. č. 270 v k. ú. Nová Ves.
Celkové roční nájemné: 136,- Kč.
Nájemkyně: ****************, narozena *************, bytem
********************** Chabařovice.
B) ukládá
Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku
zabezpečit uzavření nájemní smlouvy s paní ************, na pronájem části pozemku p.
č. 268/1 v k. ú. Nová Ves.
Termín: 31. 12. 2021
11. Změna Nařízení SMÚL "placené stání motorových vozidel" (materiál na stůl)
Předkládá: Ing. Mgr. Kamil Dominik Slapnička Ph.D., MPA, tajemník
Diskuse proběhla.
Ing. Přibyl, Mgr. Peterka, JUDr. Dunaj, p. tajemník, Mgr. Kymličková
Hlasování o usnesení: 1. pro 5, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1025/74R/21
Změna Nařízení SMÚL "placené stání motorových vozidel" (materiál na stůl)
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) bere na vědomí
informaci o navržené změně "Nařízení SMÚL o vymezení místních komunikací na
katastrálním území města Ústí nad Labem k placenému stání motorových vozidel", a to
doplnění jeho přílohy č. 1 o zpoplatnění komunikací v průmyslové zóně Severní předlice.
B) souhlasí
se schválením navržené změny "Nařízení SMÚL o vymezení místních komunikací na
katastrálním území města Ústí nad Labem k placenému stání motorových vozidel" dle
přílohy č. 1 v orgánech města, a to bez výhrad.
12. Různé
Diskuse proběhla.
Mgr. Železný: vznesl dotaz na Mgr. Kymličkovou, jak dopadly výsledky monitoringu zápachu
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prováděné firmou ODOUR,
Mgr. Kymličková: seznámila radní s výsledky měření firmy ODOUR, dále informovala, že je
zveřejněn k tomuto tématu článek v radničním zpravodaji Střekovinky, závěrečná zpráva ještě není
k dispozici (dr. Auterská je na dovolené).
Mgr. Železný: vznesl dotaz ke kontejnerovým stání, v ul. Truhlářova, (naproti restauraci), proč
bylo kontejnerové stání přesunuto na druhou stranu, dále se dotazuje na stavebně technický stav,
proč se staví z kopce, proč není stavba ve vodováze. p. tajemník: vysvětlil důvod přesunutí
kontejnerového stání a na jednání přizval pí Čechovou.
pí Čechová: oznámila, že se dnes začalo s realizací, zítra tj. 25. 11. 2021 v 10 hodin proběhne
kontrola na místě, kde si vše ujasní.
JUDr. Dunaj: vznesl dotaz, jak bude realizováno rozsvícení Vánočního stromu 27. 11. 2021. Mgr.
Kymličková: podala vyčerpávající informace o organizačním zabezpečení akce, ujistila radní, že
vše proběhne v souladu s aktuálním nařízením vlády.

Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Pavel Peterka, místostarosta
Mgr. Aleša Kymličková, místostarostka

Mgr. Pavel Peterka
1. místostarosta
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