Městský obvod Střekov

Zápis
z 39. jednání Rady městského obvodu Střekov,
dne 20. 5. 2020
Přítomni Radní MO Střekov:
p. Vinš
Mgr. Peterka
Mgr. Kymličková
Mgr. Dunaj
Mgr. Železný - přišel ve 13:38
Přítomni zaměstnanci ÚMO Střekov:
Ing. Mgr. Slapnička, Ph.D., tajemník
Ing. Horníková, vedoucí FO
Mgr. Pfefferová, vedoucí SO
pí. Čechová, vedoucí OPISH
Bc. Francová, vedoucí OSOM
pí. Doškářová, servis vedení
pí. Přibylová, servis vedení
Omluveni:

Stálý host
pí. Lazarová

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Pavel Peterka, místostarosta
Zapisovatelé:

Kateřina Doškářová - servis vedení
Hana Přibylová - servis vedení

Pravidelné body
Zahájení
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
Schválení programu
Starosta Petr Vinš předložil členům Rady ke schválení program 39. schůze Rady.
Diskuse neproběhla

.

Dodatečně byly zařazeny body:
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Na stůl byly předloženy body:
Bezúplatný převod majetku (vozidlo CAS)
V kolovadle:

Schválený program:
Blok 1 materiály finančního odboru
1.

Vyúčtování akce "Rekonstrukce PČR Truhlářova"

2.

Návrh na provedení rozpočtového opatření (pojistné plnění OPISH)

3.

Změna plánu VHČ na rok 2020

Blok 2 materiály odboru péče o vzhled obce, investic a silničního hospodářství
4.

Opravy a rekonstrukce chodníků pro rok 2020 - výběr zhotovitele

Blok 3 materiály odboru správy obecního majetku
5.

Odstoupení od Smlouvy č. 1019/2010/NS

6.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 216/1 a pozemku p. č. 216/3 oba v k. ú. Olešnice u
Svádova

7.

Pacht části pozemku p. č. 186/1 v k. ú. Brná nad Labem

8.

Prodej části pozemku p. č. 597/1 v k. ú. Svádov

9.

Záměr nájmu části pozemku p. č. 268/5 v k. ú. Svádov

10.

Záměr prodeje pozemku p.č. 732 v k.ú. Střekov

11.

Revokace usnesení č. 38/32R/20

12.

Úprava nájemného v podnikatelských prostorách

13.

Záměr pachtu/prodeje pozemku p.č. 3285/1 v k.ú. Střekov

14.

Návrh na slevu z nájemného

15.

Bezúplatný převod majetku (vozidlo CAS)

Hlasování:

pro 4, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Usnesení č. 549/39R/20

materiály finančního odboru
1. Vyúčtování akce "Rekonstrukce PČR Truhlářova"
Předkládá: Ing. Mgr. Kamil Dominik Slapnička Ph. D., tajemník
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V diskusi vystoupili:
p. Vinš
Hlasování o usnesení: pro 4, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

550/39R/20
Vyúčtování akce "Rekonstrukce PČR Truhlářova"
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) bere na vědomí
informaci o vyúčtování investiční akce "MO Střekov - Rekonstrukce objektu Truhlářova
1592/32", která proběhla následovně:
Příjmy:
4.000.000,- Kč přijatá účelová dotace MmÚL v roce 2018
Výdaje:
3.880.840,59 Kč, z toho meziročně:
5.000,- Kč (rok 2018: úhrada správního poplatku MV ČR)
2.424.117,42 Kč (rok 2019: bourací práce, stavební úpravy, VZT, elektro, dozor)
1.451.723,17 Kč (rok 2020: stavební úpravy, VZT, EZS, elektro, kanalizace)
Rozdíl dotace vs. výdaje:
119.159,41 Kč
B) schvaluje
podání žádosti vedení statutárního města Ústí nad Labem o ponechání nevyčerpaných
finančních prostředků z investiční dotace "MO Střekov - Rekonstrukce objektu Truhlářova
1592/32" ve výši 119.159,41 Kč v rozpočtu MO Střekov na rok 2020 se změnou účelu na
neinvestiční dotaci "Odstranění havarijního stavu kanalizačního potrubí v objektu
Truhlářova 1592/32".
C) ukládá
zaslat žádost vedení statutárního města Ústí nad Labem o ponechání nevyčerpaných
finančních prostředků z investiční dotace "MO Střekov - Rekonstrukce objektu Truhlářova
1592/32" ve výši 119.159,41 Kč v rozpočtu MO Střekov na rok 2020 se změnou účelu na
neinvestiční dotaci "Odstranění havarijního stavu kanalizačního potrubí v objektu
Truhlářova 1592/32".
2. Návrh na provedení rozpočtového opatření (pojistné plnění OPISH)
Předkládá: Ing. Pavlína Horníková, vedoucí finančního odboru
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V diskusi vystoupili:
p. Vinš, Ing. Horníková, Mgr. Peterka, Mgr. Kymličková, Mgr. Dunaj, tajemník
Hlasování o usnesení: pro 4, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

551/39R/20
Návrh na provedení rozpočtového opatření (pojistné plnění OPISH)
Rada městského obvodu Střekov po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření do rozpočtu 2020 ve znění:
zvýšení v příjmové části rozpočtu:
109.246,- Kč: PPR 502/H000103 Přijaté pojistné náhrady § 6409 pol. 2322
zvýšení ve výdajové části rozpočtu:
90.252,- Kč: 511/H000099, 3745/5169 Nákup služeb - údržba zeleně, vzhled obce (náklady
ÚMO)
18.994,- Kč: 507/H000095, 6171/5171 Opravy a údržba budovy ÚMO
3. Změna plánu VHČ na rok 2020
Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku
V diskusi vystoupili:
Mgr. Dunaj, Ing. Horníková
Mgr. Železný - přišel ve 13:38
Hlasování o usnesení: pro 4, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Mgr. Železný - nehlasoval

552/39R/20
Změna plánu VHČ na rok 2020
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) bere na vědomí
informaci o celkové částce odpuštěného nájemného VHČ v objektech ve správě MO
Střekov v roce 2020 ve výši 105.786,- Kč.
B) schvaluje
Stránka 4 z 14

Městský obvod Střekov

změnu plánu VHČ MO Střekov na rok 2020 následovně:
- (mínus) 106.000,- Kč položka PŘÍJEM nájemné VHČ nebytové prostory (účet 603611),
- (mínus) 106.000,- Kč položka VÝDEJ opravy nebytové prostory (účet 511611).
C) ukládá
administrativně zapracovat změnu plánu VHČ MO Střekov pro rok 2020 (snížení příjmů účet 603611, snížení výdajů - účet 511611).

materiály odboru péče o vzhled obce, investic a silničního hospodářství
4. Opravy a rekonstrukce chodníků pro rok 2020 - výběr zhotovitele
Předkládá: Martina Čechová, vedoucí odboru PISH
Hlasování o usnesení: pro 5, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

553/39R/20
Opravy a rekonstrukce chodníků pro rok 2020 - výběr zhotovitele
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) bere na vědomí
výsledek jednání hodnotící komise ze dne 4.5.2020 k veřejné zakázce malého rozsahu
"Opravy a rekonstrukce chodníků pro rok 2020 v rámci obvodu Ústí nad Labem - Střekov",
dle příloh č. 1 a 2.
B) schvaluje
zadání realizace zakázky malého rozsahu "Opravy a rekonstrukce chodníků pro rok 2020 v
rámci obvodu Ústí nad Labem - Střekov" společnosti JV Stavby s.r.o., IČ 072 39 807,
B.Němcové 309, 435 13 Meziboří v ceně:
1.097,-Kč/m2 bez DPH (varianta A)
858,-Kč/m2 bez DPH (varianta B)
C) souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci zakázky "Opravy a rekonstrukce chodníků pro rok
2020 v rámci obvodu Ústí nad Labem - Střekov" se společností JV Stavby s.r.o., IČ 072 39
807, B.Němcové 309, 435 13 Meziboří v ceně:
1.097,-Kč/m2 bez DPH (varianta A)
858,-Kč/m2 bez DPH (varianta B)
D) pověřuje
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Petra Vinše, starostu MO Střekov
k podpisu smlouvy o dílo dle bodu C) usnesení.
E) ukládá
zajistit administrativní kroky k uzavření smlouvy o dílo: Opravy a rekonstrukce chodníků
pro rok 2020 v rámci MO Střekov.

materiály odboru správy obecního majetku
5. Odstoupení od Smlouvy č. 1019/2010/NS
- STAŽENO Z PROGRAMU
6. Záměr prodeje části pozemku p. č. 216/1 a pozemku p. č. 216/3 oba v k. ú. Olešnice u
Svádova
- STAŽENO Z PROGRAMU
7. Pacht části pozemku p. č. 186/1 v k. ú. Brná nad Labem
Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku
Hlasování o usnesení: pro 5, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

554/39R/20
Pacht části pozemku p. č. 186/1 v k. ú. Brná nad Labem
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje
pacht části pozemku p. č. 186/1 (č. 7) o výměře 381 m2 a části pozemku p. č. 186/1 (č. 8) o
výměře 339 m2 v k. ú. Brná nad Labem na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 6 měsíců, s
účinností od 1. 6. 2020.
Účel pachtu: zahrada.
Celkové roční pachtovné: 6.120,- Kč.
Pachtýřka: ******************, narozena ************, bytem
**************************** Ústí nad Labem.
B) ukládá
zabezpečit uzavření pachtovní smlouvy dle bodu A) usnesení s paní ************.
8. Prodej části pozemku p. č. 597/1 v k. ú. Svádov
Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku
V diskusi vystoupili:
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Mgr. Dunaj, Bc. Francová
Hlasování o usnesení: pro 4, proti 0, zdržel se 1 Návrh byl přijat
Zdržel se: Mgr. Dunaj

555/39R/20
Prodej části pozemku p. č. 597/1 v k. ú. Svádov
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) doporučuje
Zastupitelstvu MO Ústí nad Labem – Střekov schválit
prodej části pozemku p. č. 597/1, dle geometrického plánu č. 894-34/2020, označené jako
pozemek p. č. 597/1 o výměře 475 m2 v k. ú. Svádov, za cenu 60.900,- Kč,
kupující:
****************, narozen ************, bytem ******************** Ústí nad
Labem.
B) ukládá
předložit návrh prodeje části pozemku p. č. 597/1 v k. ú. Svádov Zastupitelstvu MO
Střekov k projednání.
C) ukládá
o usnesení Rady MO Střekov informovat žadatele, pana ***********.
9. Záměr nájmu části pozemku p. č. 268/5 v k. ú. Svádov
Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku
Hlasování o usnesení: pro 4, proti 0, zdržel se 1 Návrh byl přijat
Zdržel se: Mgr. Dunaj

556/39R/20
Záměr nájmu části pozemku p. č. 268/5 v k. ú. Svádov
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje
záměr nájmu části pozemku p. č. 268/5 o výměře cca 90 m2, v k. ú. Svádov, za těchto
podmínek:
a) nájemné bude sjednáno v min. výši 10,- Kč/m2/rok,
b) nájem bude sjednán na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců,
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c) pozemek nebude oplocený a bude pronajat za účelem údržby zeleně, čistoty pozemku a
sezónního umístění pivních setů,
d) žadatel předloží čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči Statutárnímu městu Ústí nad
Labem.
B) ukládá
o usnesení RMO Střekov informovat žadatelku, paní *************.
10. Záměr prodeje pozemku p.č. 732 v k.ú. Střekov
Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku
Hlasování o usnesení: pro 5, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

557/39R/20
Záměr prodeje pozemku p.č. 732 v k.ú. Střekov
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje
záměr prodeje části pozemku p. č. 732 o výměře cca 150 m2, v k. ú. Střekov.
B) ukládá
o usnesení RMO Střekov informovat žadatele.
11. Revokace usnesení č. 38/32R/20
Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku
Hlasování o usnesení: pro 5, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

558/39R/20
Revokace usnesení č. 38/32R/20
Rada městského obvodu Střekov po projednání
schvaluje revokaci usnesení
č. 464/32R/20.
12. Úprava nájemného v podnikatelských prostorách
Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku
V diskusi vystoupili:
Bc. Francová, Mgr. Dunaj, Mgr. Kymličková
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Hlasování o usnesení: pro 5, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

559/39R/20
Úprava nájemného v podnikatelských prostorách
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje
prominutí nájemného odpovídající 1/12 ročního nájmu fyzické podnikající osobě, jejichž
činnost je omezena nebo přerušena vlivem nařízení vlády k nouzovému stavu, a tato je
spojena s předmětem nájmu, za podmínek předložení čestného prohlášení o přerušení
živnosti u nájemce: *******************, bytem ****************** Ústí nad Labem.
B) souhlasí
s neuplatněním inflační doložky nájemní smlouvy pro rok 2021 u fyzicky podnikající
osoby, jejichž činnost je omezena nebo přerušena vlivem nařízení vlády k nouzovému
stavu, a tato je spojena s předmětem nájmu.
C) ukládá
informovat nájemce ******************* o prominutí nájemného odpovídající 1/12
ročního nájmu a s neuplatněním inflační doložky nájemní smlouvy pro rok 2021.
13. Záměr pachtu/prodeje pozemku p.č. 3285/1 v k.ú. Střekov
Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku
V diskusi vystoupili:
Mgr. Dunaj, Bc. Francová
Hlasování o usnesení: pro 5, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

560/39R/20
Záměr pachtu/prodeje pozemku p.č. 3285/1 v k.ú. Střekov
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje
záměr prodeje pozemku p. č. 3285/1 o výměře 630 m2, v k. ú. Střekov.
B) schvaluje
záměr pachtu pozemku p. č. 3285/1 o výměře 630 m2, v k. ú. Střekov za těchto podmínek:
a) pachtovné bude sjednáno v min. výši 10,- Kč/m2/rok
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b) pacht bude sjednán na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců,
c) předmětný pozemek bude využit za účelem zahrady,
d) žadatel předloží čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči Statutárnímu městu Ústí nad
Labem.
C) ukládá
o usnesení RMO Střekov informovat žadatele.
14. Návrh na slevu z nájemného
Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku
Hlasování o usnesení: pro 5, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

561/39R/20
Návrh na slevu z nájemného
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) neschvaluje
návrh společnosti MOL Česká republika, s.r.o. na slevu z nájemného ve výši 30 % po dobu
od 13. 3. 2020 do 30. 6. 2020.
B) ukládá
o usnesení RMO Střekov informovat žadatele.
15. Bezúplatný převod majetku (vozidlo CAS)
Předkládá: Petr Vinš, starosta
V diskusi vystoupili:
Mgr. Dunaj, p. Vinš, Mgr. Kymličková, Mgr. Peterka, tajemník
Hlasování o usnesení: pro 3, proti , zdržel se 2 Návrh byl přijat
Zdrželi se:
Mgr. Kymličková, Mgr. Dunaj

562/39R/20
Bezúplatný převod majetku (vozidlo CAS)
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) souhlasí
s bezúplatným převodem vozidla CAS T 815 (VIN TNU85PR26KK093294) od vlastníka
Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje do majetku statutárního města
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Ústí nad Labem pro využití JSDH Střekov.
B) bere na vědomí
informace o stavu nabývaného majetku, získané od zástupců PČR:
Vozidlo neprošlo poslední STK, díky závadám:
- stav brzd a jejich nastavení
- stav ruční brzdy
- netěsnost motoru
- netěsnost převodovky
- netěsnost nábojů kol
- stav vzduchové a brzdové soustavy
- netěsnost vstřikovacího čerpadla
- stav podvozku a karoserie (rez)
Rok výroby vozidla 1989.
Stav tachometru: 44.793 km.
Generální oprava motoru provedena v roce 2011, dále v roce 2013 střední oprava motoru.
Pro případné získání STK jsou odhadované náklady ve výši 133.050,- Kč (dle přiloženého
rozpočtu PČR ze dne 11. 2. 2020 uvedeného v příloze č. 2).
C) schvaluje
uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku s předmětem smlouvy: vozidlo CAS T
815 (VIN TNU85PR26KK093294) od vlastníka Česká republika - Krajské ředitelství
policie Ústeckého kraje do majetku statutárního města Ústí nad Labem pro využití JSDH
Střekov, uvedené v příloze č. 1.
D) schvaluje
předpokládané náklady související s dopravou (odtah) darovaného vozidla z Teplic do Ústí
nad Labem ve výši cca 12.000,- Kč + náklady spojené s přepisem vozidla v registru vozidel
+ evidenční kontrola vozidla cca 2.500,- Kč.
E) pověřuje
Petra Vinše, starostu MO Střekov,
k podpisu smlouvy dle bodu C) usnesení.
F) schvaluje
využití darovaného vozidla CAS T 815 (VIN TNU85PR26KK093294) pouze pro získání
náhradních dílů k opravě stávajícího vozidla CAS T 815 v užívání JSDH Střekov, s jeho
následnou ekologickou likvidací.
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16. Různé - Referendum Lidl
p. Vinš:
Vznesl dotaz ohledně uskutečnění referenda Lidl – realizaci materiálu do RMO a ZMO,
doporučuje jej uskutečnit; tajemník: nutno přesně definovat otázku; Mgr. Železný: o otázce bych
promluvil s Mgr. Němečkem (AK RHK), má zkušenosti. Tajemník: pokud se má referendum
uskutečnit v termínu krajských voleb, možno jej vyhlásit až po termínu 3. 7. 2020, aby byl dodržen
zákonný termín.

p. Vinš:
Vznesl dotaz ohledně zahájení jednání o odkupu sálu v Setuze – zda byl záměr projednán na
ostatních koaličních klubech? Mgr. Kymličková, Mgr. Peterka, Mgr. Dunaj – vysoká cena, nejisté
podmínky. Mgr. Železný: bylo by vhodné vyslat Ing. Plichtu, aby zhotovil znalecký posudek,
abychom měli odhad ceny, Mgr. Dunaj: cenu by měl nabízet prodávající, ne abychom ji zjišťovali
my, Vinš: cenu tedy znovu prověřím a zjistím já.
p. Vinš: doslovný přepis
Chtěl bych informovat, bude trochu změna. Nebudu se účastnit všech porad vedení, je to na
základě dnešního vystoupení pana tajemníka na poradě, jehož chování považuji nadále za
neakceptovatelné, tohle chování k nadřízenému jsem ještě nezažil. Opakuje se to téměř každou
poradu, ale dneska to byl vrchol pane tajemníku. Nevím, co Vám přišlo k smíchu při mém dotazu o
úvodní slovo k podání žádosti o dotaci na hřiště Truhlářova, to je opravdu za hranicí lidské
slušnosti. Takové chování tajemníka ke starostovi je neuvěřitelné. Vaše řízení diskuse, kdy já
nemám prostor na dokončení věty mi přijde neuvěřitelný. Neustále mi skáčete do řeči, chytáte mě
za slovo, nemůžu ani nic doříct. Tolerujete, že na mě zvyšují hlas jednotlivé vedoucí odborů.
Běžně tam na mě paní Čechová křičí. To Vám přijde normální? Překrucování mých vyjádření.
Navrhoval jsem, že budu dávat úkoly přes Outlook a tak to bude. Je to porada vedení úřadu, úkoly
budete realizovat. Pokud bude nějaký problém, zastavte se určitě u mě, můžeme to prokonzultovat.
Já na některý porady budu chodit, neříkám, že ne, ale tohle to vaše chování na poradách je pro mě
ztráta času, vždy tam jen řeknu své úkoly a veškerá diskuse je potom pro mě zbytečným časem,
který tam trávím a mohu dělat něco jiného.
p. tajemník:
K tomu bych chtěl říci, že jsem se dnes smál něčemu jinému, co mi zrovna říkala kolegyně sedící
vedle mě. Chtěl bych ale požádat o vyjádření místostarostů, kteří se porad vedení také zúčastňují a
jsou svědkem toho, co se tam děje.
Mgr. Kymličková:
Jedinou pravdou na tom je, že dámy a já jsme velmi rychle nabíhající, takže když máte nějaké
nesmyslné nápady, nebo nám do našich věcí házíte vidle, tak prostě zuříme. Ubezpečuji Vás, že
takhle zuřím i na našich poradách ve škole a pan ředitel si už dávno zvyknul. Není to o tom, že
bychom Vás chtěli nějak osobně dehonestovat, je to spíše o tom, že porada je o řešení pracovních
věcí. Je to normální pracovní porada, na které to frčí, kde se můžeme dohadovat, kde se můžeme
hádat, kde můžeme mít polemiku, protože teprve z diskuse vznikají dobré nápady, nikoliv z to, že
budeme poslouchat někoho, kdo má představu, že je nejchytřejší, není. Takže dneska se tam nedělo
nic, co by nebylo mimořádné. Naopak jsem se divila panu tajemníkovi, že je stále tak klidný. Na
moji povahu, já bych už takhle dávno klidná nebyla. Já rychle naběhnu, rychle vyletím, možná s
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tímhle druhem ženské nejste zvyklý jednat, já nejsem žádný „člověk bez kuráže a odvahy“ (pozn.
korekce zapisovatele). Já si svoje vždy řeknu. To že paní Čechová vylítla, nedivte se jí. Odvádí tu
kus dobře vykonané práce, s celým odborem PISH. Výsledek je ten, že jste jim nikdy nepoděkoval,
nikdy jste neřekl, že to dělají dobře, nepamatuju si. Chodím já a děkuji za každou věc, kterou
udělají. Nepoděkoval jste paní Francové a odboru SOM, že odvádějí kus práce, že tady píšou
projekty a dělají věci, které se později ukážou, že byly bohužel zbytečné. Bojím se toho, jestli ty
lidi odejdou, protože tady neseženete trochu slušného úředníka, z jednoho prostého důvodu,
protože nejsou. Už jednou tady padla radnice, a když padne podruhé, tak už sem nikdo nepůjde.
Rovnou nás zruší a bude po legraci. Jestli máte pocit, že se Vám nesmí nikdo nic říct, tak je to
špatný.
p. Vinš:
Já mám právě opačný pocit, že já nemůžu nic říct. To je právě ten rozdíl.
Mgr. Peterka:
Já jim taky rozumím a docela často. Na projektech dělají dlouho a ty jim pak najednou vše změníš.
Už jsem ti to říkal, že s nimi musíš jednat jinak. Já jsem zvyklý ze školy jednat s každým. Když
jsem na úřadě, chodím na konzultace k úředníkům, vedeme o tom debatu, protože jsou to věci,
které jsou prioritní.
Mgr. Dunaj:
Já sice na porady vedení nechodím, ale co se týká, protože tady padlo jméno paní Čechové. Paní
Čechová je emotivní ženská, se mnou taky jedná tak jak jsi ty naznačil, ale mě to nevadí. Jsem na
to zvyklý a ty si budeš muset taky zvyknout. Někteří lidi jsou spíše hlasitější.
p. Vinš:
Na to si zvykat nebudu.
Mgr. Peterka:
Pro mě je tady paní Čechová důležitá.
Mgr. Železný:
Jedna věc je si nenechat nic líbit, ale druhá věc je jednat na nějaké elementární úrovni, která by
měla doprovázet každé jednání. Já bohužel na porady nechodím, teď mě to zpětně trochu mrzí,
protože tohle bych docela rád viděl naživo. Možná si vzpomenete, když jsme tu seděli před rokem
a řešili jsme VŘ na vedoucí SO, a tehdy jsem poprvé veřejně vystoupil proti panu tajemníkovi, s
výtkou jakým způsobem komentuje pana starostu, jak se vyjadřuje k jeho osobě, a že takto to
prostě není přípustné. Od té doby jsem to zažil několikrát naposledy na předchozí RMO, kdy jsem
seděl bezprostředně vedle pana tajemníka a paní Horníkové, v okamžiku, kdy se tam řešily roušky,
kdy já jsem vám věcně dával za pravdu, podpořil jsem vaše stanovisko, ale způsob, jakým jste si to
tam říkali, jak jste se usmívali, jak jste zesměšňovali pana starostu, je prostě neakceptovatelné. Já v
tuhle chvíli nechci řešit, kdo za to může víc, ale vidím, že to nefunguje. Vzhledem k tomu, že
víme, že není žádná povinnost starosty chodit na porady vedení a ani se to na všech obvodech
neděje. Pojďme omezit místa, kde se toto napětí eskaluje. Pojďme to přenastavit do jiné
komunikace, dveře ke starostovi jsou otevřené, kterýkoli úředník může přijít, naopak měl by
starosta více chodit za úředníky. Vezmeme to jako věc, která přispěje ke stabilizaci úřadu.
Mgr. Kymličková:
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Pan starosta nebude chodit na všechny porady, tím pádem, ale pak nebude moci říkat, že něco neví.
p. tajemník:
K zadávání úkolů, které jsme již v minulosti řešili - tady opět narážíme na platný Organizační řád,
pokud budou úkoly zadávány e-mailem nebo Outlookem, tak já je stejně bude na poradě vedení
přenášet stejně jako tomu je dosud.
Mgr. Peterka:
Informoval o zahájení oprav chodníků park Kramoly (zámková dlažba) - realizaci zajistí OPISH.
p. tajemník:
Informoval o blížícím se termínu 30. 6. 2020 ohledně podání „přiznání střetů zájmů“ v Centrálním
registru oznámení, opět elektronicky – oznámení je za rok 2019.

Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Pavel Peterka, místostarosta

Petr Vinš
starosta
Seznam použitých zkratek:
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