
Z á p i s

z 2. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Střekov,
dne 14. 12. 2022

Přítomni Zastupitelé MO Střekov:
Mgr. Peterka Pavel
Mgr. Kymličková Aleša
Ing. Přibyl Jakub
Ing. Outlá Eva
Mgr. Železný Jiří
Ing. Bc. Bandas Petr
pí Hieková Romana
Ing. Hůla Jaroslav
Mgr. Krois Jiří
Bc. Růžička Tomáš
p. Schneberger Miroslav
p. Urbánek Jiří

Dřívější odchod avizovali: Ing. Outlá (16:30 hod.)

Přítomni zaměstnanci ÚMO Střekov:
Ing. Mgr. Slapnička, Ph.D., tajemník
Ing. Horníková Pavlína, vedoucí FO
Bc. Francová Šárka, vedoucí SO
Mgr. Pfefferová Romana, vedoucí SO
Ing. Vodvářková, vedoucí OPVO
pí Bublová, servis vedení
pí Přibylová, servis vedení
Mgr. Němeček Tomáš, zástupce AK

Přítomno: 12 členů Zastupitelstva městského obvodu Střekov

Omluveni: Mgr. Krsek Martin
p. Vinš Petr
PhDr. Ing. Nedvědický Petr

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Aleša Kymličková Jiří Urbánek

Zapisovatelé: pí Martina Bublová
Zahájení

V úvodní části předsedající upozornil přítomné, že ze zasedání je pro účely zápisu pořizován audio 
a video záznam. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem o obcích, 
zároveň bylo zveřejněno na úřední desce a následně ve vývěskách na území obvodu Střekov.
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Předsedající konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva a tím 
pádem je zasedání usnášeníschopné.

Konstatuji, že zápis z 1. zasedání ZMO Střekov, které se konalo dne 19. 10. 2022, byl řádně ověřen 
a k dnešnímu dni nebyly k tomuto zápisu doručeny ze strany členů ZMO Střekov žádné 
připomínky.

Schválení návrhové a volební komise

Předsedající navrhuje následující složení návrhové komise, která na dnešním zasedání plní zároveň 
funkci komise volební: jako předsedu Mgr. Jiřího Železného, jako člena Miroslava Schnebergera, z 
řad zaměstnanců Ing. Pavlínu Horníkovou.

Hlasování:  pro 12, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Usnesení č.: 12/2Z/22

Schválení programu

Předsedající předložil členům zastupitelstva ke schválení návrh programu 2. zasedání 
Zastupitelstva.

Program 2. zasedání ZMO Střekov byl dne 6. 12. 2022 zveřejněn, včetně navrženého programu, na 
úřední desce ÚMO Střekov a následně na vývěskách v rámci městského obvodu.

Předsedající vznesl dotaz, zda přítomní členové ZMO mají návrhy na doplnění programu zasedání.

Občané se k programu vyjádřili .
Ing. Outlá: žádá o zařazení mimořádného bodu řešení problematiky zdražení THMÚ. Došlo k 
rozdělení ceníku, na obvod Střekov a městský obvod. Cena výrazně dopadá na obyvatelstvo 
Střekova. Dříve byla podstatně nižší, než spotřebitelé platili.

Mgr. Železný: děkuji tímto za tento podnět ing. Outlé. Jsme si toho vědomi. Řešíme to už několik 
dní, chceme ho otevřít v bodě různé. Nepovažuji za nutné, řešit toto jako samostatný bod. Určitě se 
k němu vrátíme v různém.

Ing. Outlá: nesouhlasí se zařazením v bodě různé vzhledem k avizovanému dřívějšímu odchodu.

HLASOVÁNÍ o protinávrhu ing. Outlé, předřazení na bod č. 1: zdražení THMÚ
PRO: 2
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 10 (Ing. Bandas, Hieková, Ing. Hůla, Mgr. Krois, Mgr. Kymličková, Mgr. Peterka, 
Bc. Růžička, Schneberger, Urbánek Mgr. Železný)
Výsledek hlasování: neschváleno

Mgr. Pavel Peterka, starosta dal hlasovat o celém upraveném programu.
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ZDRŽEL SE: 1 (Ing. Outlá)

Usnesení č.: 13/2Z/22

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 1 Návrh byl přijat

Schválený program:

1. Termíny RMO a ZMO Střekov v roce 2023

2. Pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům ZMO Střekov

3. Jednací řád výborů ZMO Střekov

4. Statut sociálního fondu (návrh změny)

5. Návrh rozpočtového provizoria k 1. 1. 2023

6. Prodej části pozemku p. č. 1950 v k. ú. Střekov

7. Prodej pozemku p. č. 3291/52 v k. ú. Střekov

8. Prodej pozemku p. č. 382 v k. ú. Brná nad Labem

9. Prodej části pozemku p. č. 1601 v k. ú. Střekov

10. Zpráva o činnosti FV a Plán činnosti na rok 2023

11. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMO Střekov a Plán činnosti Kontrolního výboru 
ZMO Střekov pro rok 2023

12. Různé

1. Termíny RMO a ZMO Střekov v roce 2023
Předkládá: Mgr. Pavel Peterka, starosta

Diskuse neproběhla.

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

Hlasování o usnesení: 1. pro 12, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

14/2Z/22
Termíny RMO a ZMO Střekov v roce 2023

Zastupitelstvo městského obvodu Střekov po projednání

A) bere na vědomí
  

termíny jednání ZMO Střekov v roce 2023 následovně:

18. 1.
29. 3.
28. 6.
27. 9.
13. 12.
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B) bere na vědomí
  

termíny schůzí RMO Střekov v roce 2023 následovně:

Leden: 11., 25.,
Únor: 8., 22.,
Březen: 8., 22.,
Duben: 5., 19.,
Květen: 10., 24.,
Červen: 7., 21.,
Červenec: 12.
Srpen: 9.
Září: 6., 20.
Říjen: 4., 18.
Listopad: 1., 22.
Prosinec: 6.

2. Pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům ZMO Střekov
Předkládá: Mgr. Pavel Peterka, starosta

Diskuse neproběhla.

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

Hlasování o usnesení: 1. pro 12, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

15/2Z/22
Pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům ZMO Střekov

Zastupitelstvo městského obvodu Střekov po projednání

A) schvaluje
  

interní dokument "Pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům ZMO Střekov" dle 
přílohy č. 1, a to s účinností k 1. 1. 2023.

3. Jednací řád výborů ZMO Střekov
Předkládá: Mgr. Pavel Peterka, starosta

Diskuse neproběhla.

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

Hlasování o usnesení: 1. pro 12, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

16/2Z/22
Jednací řád výborů ZMO Střekov

Zastupitelstvo městského obvodu Střekov po projednání

A) schvaluje
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Jednací řád výborů ZMO Střekov dle přílohy č. 1, a to s účinností k 15. 12. 2022.

4. Statut sociálního fondu (návrh změny)
Předkládá: Mgr. Pavel Peterka, starosta

Diskuse proběhla.

Ing. Outlá: upozornila, že s navýšením sociální fondu nesouhlasí; nedávno došlo k navyšování 
mzdových tarifů; tudíž toto nemůže považovat v souladu s péčí řádné hospodáře.

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

Hlasování o usnesení: 1. pro 11, proti 1, zdržel se 0 Návrh byl přijat
PROTI: 1 (Ing. Outlá)

17/2Z/22
Statut sociálního fondu (návrh změny)

Zastupitelstvo městského obvodu Střekov po projednání

A) schvaluje
  

interní dokument "Statut sociálního fondu" dle přílohy č. 1, a to s účinností k 1. 1. 2023.

5. Návrh rozpočtového provizoria k 1. 1. 2023
Předkládá: Mgr. Pavel Peterka, starosta

Diskuse neproběhla.

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

Hlasování o usnesení: 1. pro 12, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

18/2Z/22
Návrh rozpočtového provizoria k 1. 1. 2023

Zastupitelstvo městského obvodu Střekov po projednání

A) vyhlašuje
  

v souladu s § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, rozpočtové provizorium pro rok 2023 s účinností od 1. 1. 2023, 
a to do doby schválení rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov pro rok 
2023.

B) schvaluje
  

pravidla rozpočtového provizoria Městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov, platná od 
1. 1. 2023 do doby schválení rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov pro rok 
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2023, a to stanovením maximální částky na běžné výdaje ve výši 4.383.000,- Kč měsíčně,

6. Prodej části pozemku p. č. 1950 v k. ú. Střekov
Předkládá: Mgr. Jiří Železný, místostarosta

Diskuse proběhla.

Občanka Studihradová: informovala, že je ochotna za pozemek uhradit danou částku (370.000,- 
Kč); nevyužívá pozemek k podnikání, pouze pro soukromé účely; byla by ráda za oboustrannou 
dohodu.

Mgr. Železný: konstatoval, že cena pozemku je řádově jinde, proto nemůže prodej podpořit; na 
prodeji není shoda.

Ing. Hůla: konstatoval, že současný trend je pozemky neprodávat, ale pronajímat; prodej 
nepodpoří.

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

Hlasování o usnesení: 1. pro 11, proti 1, zdržel se 0 Návrh byl přijat
ZDRŽEL SE: 1 (Ing. Outlá)

19/2Z/22
Prodej části pozemku p. č. 1950 v k. ú. Střekov

Zastupitelstvo městského obvodu Střekov po projednání

A) neschvaluje
  

prodej části pozemku p. č. 1950, dle GP č. 2780-53/2022 označené jako p. p. č. 1950/1 o 
výměře 558 m2 v k. ú. Střekov.

B) ukládá
  

Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku

o usnesení ZMO Střekov ve věci prodeje části pozemku p. č. 1950 v k.ú. Střekov 
informovat žadatelku, paní ***************.

 Termín: 31. 1. 2023

7. Prodej pozemku p. č. 3291/52 v k. ú. Střekov
Předkládá: Mgr. Jiří Železný, místostarosta

Diskuse neproběhla.

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

Hlasování o usnesení: 1. pro 11, proti 0, zdržel se 1 Návrh byl přijat
NEHLASOVAL: 1 (Ing. Přibyl)
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20/2Z/22
Prodej pozemku p. č. 3291/52 v k. ú. Střekov

Zastupitelstvo městského obvodu Střekov po projednání

A) schvaluje
  

prodej pozemku p. č. 3291/52 o výměře 89 m2 v k. ú. Střekov, za cenu 30 300 Kč,

kupující:
pan 
*************************************************************************
*****************

B) ukládá
  

Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku

o usnesení ZMO Střekov ve věci prodeje pozemku p. č. 3291/52 v k. ú. Střekov informovat 
žadatele, ************* a uzavřít s ním kupní smlouvu.

 Termín: 31. 1. 2023

8. Prodej pozemku p. č. 382 v k. ú. Brná nad Labem
Předkládá: Mgr. Jiří Železný, místostarosta

Diskuse proběhla.

Občan Hoskovec: jen chci informovat, je to nevhodný, svažitý pozemek.

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

Hlasování o usnesení: 1. pro 12, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

21/2Z/22
Prodej pozemku p. č. 382 v k. ú. Brná nad Labem

Zastupitelstvo městského obvodu Střekov po projednání

A) schvaluje
  

prodej pozemku p. č. 382 o výměře 221 m2 v k. ú. Brná nad Labem, za cenu 51 700 Kč,

kupující:
*************************************************************************
*******.

B) ukládá
  

Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku
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zabezpečit uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 382 o výměře 221 m2 v k. ú. 
Brná nad Labem, s panem ********************.

 Termín: 31. 1. 2023

9. Prodej části pozemku p. č. 1601 v k. ú. Střekov
Předkládá: Mgr. Jiří Železný, místostarosta

Diskuse proběhla.

Ing. Hůla: konstatoval, že o směně by se mohlo jednat; prodej pozemku pro účel parkování nikoliv.

Mgr. Železný: doplnil informaci, že se jedná o bezproblémový objekt i majitele, kteří zhodnocují 
majetek a zajišťují občanskou vybavenost.

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

Hlasování o usnesení: 1. pro 12, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

22/2Z/22
Prodej části pozemku p. č. 1601 v k. ú. Střekov

Zastupitelstvo městského obvodu Střekov po projednání

A) bere na vědomí
  

nesouhlasné stanovisko Magistrátu města Ústí nad Labem, ze dne 4. 11. 2021.

B) neschvaluje
  

prodej části pozemku p. č. 1601, dle GP č. 2770-41/2022 označené jako 1601/2 o výměře 
199 m2 v k. ú. Střekov.

C) ukládá
  

Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku

o usnesení ZMO Střekov ve věci neschválení prodeje části pozemku p. č. 1601 v k. ú. 
Střekov informovat žadatele.

 Termín: 31. 1. 2023

10. Zpráva o činnosti FV a Plán činnosti na rok 2023
Předkládá: Mgr. Pavel Peterka, starosta

Diskuse proběhla.

Materiál představil Ing. Hůla.

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.
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Hlasování o usnesení: 1. pro 12, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

23/2Z/22
Zpráva o činnosti FV a Plán činnosti na rok 2023

Zastupitelstvo městského obvodu Střekov po projednání

A) bere na vědomí
  

zápis a usnesení z 1. jednání Finančního výboru ZMO Střekov za období prosinec 2022 
uvedené v příloze č.1.

B) schvaluje
  

předložený Plán kontrolní činnosti FV ZMO Střekov pro rok 2023 dle přílohy č. 2.

11. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMO Střekov a Plán činnosti Kontrolního výboru 
ZMO Střekov pro rok 2023

Předkládá: Mgr. Pavel Peterka, starosta
Diskuse proběhla.

Materiál představila Bc. Francová.

Mgr. Železný – dotlumočím vzkaz od omluveného p. Vinše. Do plánu činnosti byly doplněny 
kontroly hřišť, sportovišť…veškerý mobiliář, který máme v majetku.

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

Hlasování o usnesení: 1. pro 12, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

24/2Z/22
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMO Střekov a Plán činnosti 
Kontrolního výboru ZMO Střekov pro rok 2023

Zastupitelstvo městského obvodu Střekov po projednání

A) bere na vědomí
  

zápis a usnesení z jednání Kontrolního výboru ZMO Střekov za měsíc listopad 2022 
uvedené v příloze č. 1.

B) schvaluje
  

předložený Plán činnosti Kontrolního výboru ZMO Střekov pro rok 2023 dle přílohy č. 2.
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12. Různé
Diskuse proběhla.

Ing. Outlá: informovala o situaci se zvýšením cen tepla na Střekově pro rok 2023; pro Střekov je 
cena 1.132,25 Kč (bez DPH) a pro město 816,82 Kč (bez DPH); konstatovala, že město 
nezareagovalo správně a nevyžádalo si správné informace; bylo by vhodné přijmout usnesení pro 
vedení města, aby jednali s teplárnou.

Občan Dunaj: informoval, že problém je na straně dodavatele Energy, se kterým probíhala jednání, 
ale bez většího úspěchu.
Ing. Outlá: předložila tabulku s vývojem cen tepla od roku 2013; upozornila, že vzřdy byl rozdíl v 
řádu desetikorun, nyní v řádu stovek Kč.
Mgr. Železný: konstatoval, že nárůst cen je špatně odůvodněný a že bude chtít znát podrobnosti, 
kdo za město jednal na valné hromadě a kdo hlasoval; s vedením Střekova nikdo jednání nevedl.

Odchod Peterka 16:04 příchod 16:07

Ing. Outlá: konstatovala, že argumenty pro zvýšení ceny nejsou dostatečné; mělo by se dále jednat, 
jak uvedl Mgr. Železný.
Mgr. Železný: konstatoval, že je potřeba zjistit, kde došlo ke skutečnému nárůstu ceny na vstupu; 
dále uvedl, že by bylo dobré prověřit, zda jsou ceny opravdu zafixované.
Ing. Outlá: doplnila, že toto zdražení se dotkne i školských zařízení na Střekově a zopakovala, že 
by mělo být v zájmu zastupitelů přijmout usnesení, aby město v této věci dále jednalo.

Ing. Bandas odchod 16:20 příchod 16:22
Mgr. Kymličková odchod 16:21 příchod 16:24
Ing. Outlá odchod domů 16:26

Mgr. Železný: informoval, že po dohodě s radní Ing. Fialovou zde přednese návrh usnesení k VRT; 
informoval o pracovní skupině, která spolupracuje s architekty; upozornil na enormní zátěž cca 
150 nákladních vlaků denně; cílem je do centra ÚL pustit pouze osobní dopravu a nákladní 
odklonil mimo centrum; návrhy řeší Ing. arch. Charvát; SŽ již vyhlásila veřejnou zakázku na 
projektovou dokumentaci, ale není schválená změna územního plánu.

Ing. Hůla: informoval o variantě, která hovoří o tom, že VRT nepůjde na Střekov; také se přiklání k 
rozdělení nákladní a osobní dopravy VRT již za hranicemi; osobní vlaky pak na ÚL – západ, dále 
pod skálou Větruše a pokračování po levém břehu Labe.

Občanka Růžičková – předsedkyně OV Svádov děkuje za spolupráci s OV a přeje vše nejlepší do 
nového roku a těší se na další vzájemnou spolupráci.

Občan Svoboda – dotaz ohledně dopravy. Spoj č. 62 protažen k nákupní zóně Globus, jak to 
dopadlo?

Mgr. Peterka – byl jsem na jednání MHD Ústí nad Labem. Mají jen 9 parciálních trolejbusů, z toho 
7 jich je využívaných na trasu linky č. 60, tudíž tam musejí jezdit stále. Na lince č. 62, jezdí 2 
parciální trolejbusy. Nemůžou využívat všech 9 najednou. Za přibližně za rok nakoupí další a pak 
už ta možnost bude.
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Občan Svoboda – nebyla by možná dohoda, že spoj č. 61 čekala na spoj č. 62? Si pamatuji, že 
spoje na sebe navazovali. To poslední dobou opravdu není. Nešlo by domluvit, aby spoje na sebe 
čekali? Občani si přejí, aby na sebe čekali.

Bc. Růžička odchod 17:01 návrat: 17:03

Mgr. Železný zopakoval text navrhovaného znění usnesení, o kterém dal předsedající hlasovat.

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

Hlasování o usnesení: 1. pro 11, proti 0, zdržel se 1 Návrh byl přijat
NEPŘÍTOMEN: 1 (Ing. Outlá)

25/2Z/22
Různé

Zastupitelstvo městského obvodu Střekov po projednání

A) nesouhlasí
  

s předloženou koncepcí rychlého spojení RS4 návrhu investora Správy železnic s. o., Praha 
– Drážďany z důvodů negativního vlivu trasy na zastavěné území města a jeho hodnoty a 
na přírodní hodnoty labského prostoru města, a zejména z důvodu negativních dopadů 
úseku rychlého spojení přímo navazujícího na úsek RS4, procházejícího dle návrhu 
aktuálně preferovaného Správou železnic územím Městského obvodu Ústí nad Labem – 
Střekov, a považuje zásadní koncepční přepracování návrhu umístění trasy rychlého 
spojení.

B) bere na vědomí
  

výsledky a závěry práce pracovní skupiny VRT Magistrátu města Ústí nad Labem v období 
06 - 11/2022.

C) žádá
  

Zastupitelstvo statutárního města Ústí nad Labem, aby přijalo usnesení, které bude v 
souladu se závěry pracovní skupiny VRT Magistrátu města Ústí nad Labem.

D) ukládá
  

Mgr. Pavlu Peterkovi, starostovi,

předat usnesení ZMO Střekov vedení statutárního města Ústí nad Labem.
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 Termín: 16. 12. 2022

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Aleša Kymličková

Jiří Urbánek

Mgr. Pavel Peterka
starosta
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