Městský obvod ÚL – Střekov

ZÁPIS
z mimořádné 17. schůze Rady městského obvodu ÚL - Střekov, která se konala
dne 13. 8. 2019 od 9:00 hodin v zasedací místnosti ÚMO Střekov, 2. patro.
Počet přítomných členů RMO:

4 (dle prezenční listiny)

Omluveni:

Mgr. Železný

Zapisovatelka:

Hana Přibylová

Stálý host:

Miroslava Lazarová

ZAHÁJENÍ – ÚVODNÍ ČÁST
V úvodu schůze předsedající starosta Petr Vinš přivítal přítomné, konstatoval, že schůze rady byla řádně
svolána a že je přítomna nadpoloviční většina členů RMO Střekov a tím je schůze usnášeníschopná.
PROGRAM:
1. Zahájení – úvodní část
2. Materiály předložené starostou, místostarosty, tajemníkem
2.1
Partnerství v rámci projektu - Charita
3. Materiály finančního odboru
4. Materiály správního odbor
5. Materiály odboru péče o vzhled obce, investic a silničního hospodářství
6. Materiály odboru správy obecního majetku
6.1
Veřejná zakázka – výběr zhotovitele (PČR Truhlářova)
7. Různé, diskuze
8. Závěr
Starosta – navrhl vyjmout bod 6.1
PROGRAM:
1. Zahájení – úvodní část
2. Materiály předložené starostou, místostarosty, tajemníkem
2.1
Partnerství v rámci projektu - Charita
3. Materiály finančního odboru
4. Materiály správního odbor
5. Materiály odboru péče o vzhled obce, investic a silničního hospodářství
6. Materiály odboru správy obecního majetku
7. Různé, diskuze
8. Závěr
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HLASOVÁNÍ o upraveném programu jednání
PRO:
4
PROTI:
0
ZDRŽEL SE: 0
Výsledek hlasování: schváleno
Usnesení č.:
272/17R/19
2.1 Partnerství v rámci projektu – Charita
Předkládá: Mgr. Pavel Peterka, místostarosta
V diskusi vystoupili: Peterka, Kymličková, Vinš
Dunaj – je to aktivita, která je na území Střekova vítána, ale není zde předložen projekt, ke kterému se mám
vyjádřit, který si můžu prostudovat a poté případně schválit.
Vinš – v žádosti nám předložili prohlášení o podmínkách, vycházím tedy z toho, o co ta charita žádá. Pojďme
o těchto třech bodech hlasovat.
Dunaj – nemám smlouvu, nemůžu zhodnotit a tudíž hlasovat. Žádám, ať sem přijede pan Ing. Domorák,
(ředitel oblastní charity Ústí nad Labem) a předloží nám smlouvu, projektovou dokumentaci a můžeme
hlasovat.
Vinš – telefonicky kontaktoval Ing. Domoráka, který čerpá dovolenou, přijde jím pověřená Bc. Andrea
Marksová, vedoucí pobočky Oblastní charity Ústí nad Labem
Dunaj – navrhuji hlasovat o přerušení projednávaného bodu a pokračování bodem RŮZNÉ
HLASOVÁNÍ o přerušení projednávaného bodu 2.1 pokračování bodem RŮZNÉ
PRO:
4
PROTI:
0
ZDRŽEL SE: 0
Výsledek hlasování: schváleno
Usnesení č.: 273/17R/19

RŮZNÉ, DISKUZE
Dunaj – upozorňuje na černý výlep po festivalu Mezi dvorci. Pan Barančík, pořadatel festivalu, byl
pracovníky ÚMO Střekov, několikrát vyzván k odstranění výlepu – nebylo vyhověno. Čechová, vedoucí
OPISH - Výlep byl uklizen pracovníky ÚMO Střekov.
Lazarová – informovala o dohodě mezi společností T – Mobile, která provádí výstavbu nové optické sítě na
horním Střekově, a Magistrátem Ústí nad Labem, že T – Mobile zajistí opravu dotčených chodníků v celé
šíři a Magistrát města Ústí nad Labem zajistí opravu obrubníků.
Peterka – chtěl bych projednat námitku starosty k zveřejňování informací na FB s tím, že starosta chce
autorizovat všechny články – to opravdu nelze.
Dunaj – v tuto chvíli je platný organizační řád, tudíž zákaz pana starosty o zveřejňování článků na FB není
platný.
Kymličková – jsem pro zrušení FB.
Vinš – je zde kulturní referentka, která by měla zajišťovat zveřejnění věcí na FB, jak je možné, že p.
Kymličková vítá občánky, tak jste hned na FB a když starosta jede na pietu, tak to není nikde vidět.
Vinš – navrhnu změnu Organizačního řádu ÚMO Střekov
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V 9:37 - se dostavila Bc. Marksová z Oblastní charity UL, byla vyzvána členy RMO Střekov o upřesnění
podmínek spolupráce.
Marksová – v podstatě pro Vás to neznamená skoro nic, je to o tom, abychom to cítili stejně a propagovali
na venek stejnou myšlenku – chceme zacílit na Střekovské děti a rodiny. Aby se děti zařadily do vzdělávacího
proudu. Spolupráce s městem bych viděla, abych to viděli jako spojený zájem.
Vinš – chápeme fyzickou spolupráci, ale jde nám o právní formu té spolupráce. A máme obavu
Marksová – bojím se, že vám nedokážu odpovědět, my máme projektovou manažerku, která celý projekt
vypracovala. Již jsem posílala pracovní verzi panu starostovi.
Kymličková – proč pane starostu nemáme tuto verzi? Oblastní charita ÚL má do zítřka (14. 8. 2019) odeslat
žádost a nemáte finální verzi?
Marksová – je to pracovní verze, kterou zpracovala naše projektová manažerka. Mohl byste, tedy pane
starosto alespoň tu pracovní verzi vytisknout? Omlouvám se, že nemám dostatečně kompetentní informace a
na paní Novákovou nemám ani u sebe telefonní číslo.
Vinš – já tady v e-mailu samozřejmě návrh mám, ale rádi bychom měli verzi finální.
Marksová – já jenom na vysvětlenou: mám stejné informace, jako máte vy. Pokusím se sehnat projektovou
manažerku, aby vám k danému projektu více vysvětlila.
Dunaj - pokud jste schopni dodat příslušné dokumenty a projektovou dokumentaci, do dnešních 12:00 hodin,
navrhuji sejít se opět zítra tj. 14. 8. 2019 v 9:00.
HLASOVÁNÍ o přerušení jednání do 14. 8. 2019 – 9:00 hod.
PRO:
4
PROTI:
0
ZDRŽEL SE: 0
Výsledek hlasování: schváleno
Usnesení č.: 274/17R/19
Rada byla přerušena 13. 8.2019 v 10:02 hodin.

ZÁVĚR
Starosta MO Střekov, Petr Vinš poděkoval všem přítomným za účast a jednání mimořádné RMO Střekov
přerušil v 10:02 hodin, s tím, že schůze bude pokračovat 14. 8. 2019 v 9:00 hodin, ze zítřejšího jednání
omluvila paní Lazarová.
Pokračování 17. schůze RMO ze dne 13. 8. 2019 v 9:00 hod.
Starosta MO Střekov Petr Vinš zahájil pokračování mimořádné schůze RMO Střekov, přivítal přítomné a
konstatoval, že jsou přítomni členové RMO Střekova ve stejném složení jako dne 13. 8. 2019, je tedy přítomna
nadpoloviční většina členů RMO Střekov a tím je schůze usnášeníschopná.
2.1 Partnerství v rámci projektu – Charita
Předkládá: Mgr. Pavel Peterka, místostarosta
V diskusi vystoupili:
Vinš – navrhuji doplnit do usnesení do bodu B) následující:
a) jedná se o partnerství bez finančního příspěvku
b) zástupci pověřeného Radou MO Střekov bude umožněna na místě kontrola realizace projektu
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c) Oblastní charita Ústí nad Labem bude ÚMO Střekov zasílat kopie všech monitorovacích zpráv
v rámci projektu Budování a provoz Dětské skupiny Světluška, do datové schránky ÚMO Střekov.
V 9:22 se dostavili hosté – Bc. Andrea Marksová a Michaela Novotná z Oblastní charity Ústí nad
Labem
V diskusi vystoupili: Kymličková, Vinš, Peterka, Marksová, Novotná
Dunaj – vznesl dotaz, kolik budou hradit rodiče, při zapojení dítěte a na základě čeho budou vybírány rodiny
do projektu? Nováková - po rodičích nebude požadována žádná částka za dítě, maximálně za stravné. Přednost
budou mít rodiny, kdy jsou alespoň jeden z rodičů navázán na trh práce, případně je v evidenci uchazeče o
zaměstnání na ÚP.
Návrh usnesení:
Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 14. 8. 2019
A) schvaluje
uzavření dohody o partnerství se subjektem Oblastní charita Ústí nad Labem v rámci projektu
„Budování a provoz Dětské skupiny Světluška“, a to po dobu trvání projektu.
B) pověřuje
Petra Vinše, starostu MO Střekov,
k podpisu Prohlášení o partnerství bez finančního příspěvku k subjektu Oblastní charita Ústí nad
Labem v rámci projektu „Budování a provoz Dětské skupiny Světluška“.
Nedílnou součástí prohlášení o partnerství bude usnesení RMO, kde je toto prohlášení platné pouze za
níže uvedených podmínek:
a) jedná se o partnerství bez finančního příspěvku
b) zástupci pověřeného Radou MO Střekov bude umožněna na místě kontrola realizace projektu
c) Oblastní charita Ústí nad Labem bude ÚMO Střekov zasílat kopie všech monitorovacích zpráv
v rámci projektu Budování a provoz Dětské skupiny Světluška, do datové schránky ÚMO Střekov.
HLASOVÁNÍ o upraveném návrhu
PRO:
4
PROTI:
0
ZDRŽEL SE: 0
Výsledek hlasování: schváleno
Usnesení č.:
275/17R/19

RŮZNÉ, DISKUZE
Dunaj – navrhuje, aby zastupitelé MO Střekov byli na nejbližším jednání zastupitelstva MO Střekov
informování o vzniku partnerství v projektu Budování a provoz Dětské skupiny Světluška
Peterka – informuje, že dne 19. 8. 2019 proběhne výběrové řízení k projektu Truhlářova, bude-li vybrán
zhotovitel projektu, je nutné svolat mimořádnou radu. Vinš – pokud vybereme zhotovitele projektu,
operativně svoláme mimořádnou schůzi RMO Střekov.
Zápis ze schůze RMO

č. 17 dne 13. 8. 2019

Stránka 4 z 5

Městský obvod ÚL – Střekov
Vinš – informuje Radní o natáčení reklamního klipu ve dnech 24. – 27. 8. 2019 v ul. Varšavská a Žukovova,
křižovatka bude uzavřena a parkování pro občany bude zajištěno na náhradních místech.

ZÁVĚR
Starosta MO Střekov, Petr Vinš poděkoval všem přítomným za účast a jednání mimořádné RMO Střekov
ukončil v 9:52 hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina členů RMO Střekov.
2. Prezenční listina zaměstnanců ÚMO Střekov.
3. Písemné materiály, které byly navrženy k projednání.

Starosta:
Petr Vinš

______________________________

Místostarosta:
Mgr. Pavel Peterka

______________________________

Zapsala:
Hana Přibylová, asistentka
Kontroloval: Ing. Mgr. Kamil Dominik Slapnička, tajemník
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