Městský obvod ÚL – Střekov

ZÁPIS
ze 7. zasedání Zastupitelstva MO Střekov,
které se konalo dne 18. 12. 2019 od 15.00 hodin v zasedací místnosti domu Žukovova 15,
Ústí nad Labem.
Zasedání zahájil v 15.00 hodin a dále řídil starosta Petr Vinš (dále též "předsedající").
Počet přítomných členů ZMO:

15

Omluveni:

-

Ověřovatelé zápisu:

Ing. arch. Jiří Němeček, Mgr. Ing. Petr Nedvědický

Zapisovatelka:

Jana Vladyková

Pozn.: výsledek hlasování je uveden v pořadí PRO-PROTI-ZDRŽEL SE.

1. ZAHÁJENÍ – ÚVODNÍ ČÁST
V úvodní části předsedající upozornil přítomné, že ze zasedání je 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.
Pozdní příchod avizoval Ing. Jakub Přibyl a Mgr. Martin Krsek (oba se dostavili v 15:06 hodin).
Předsedající konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva a tím pádem je
zasedání usnášeníschopné.
1.1 Schválení návrhové komise:
Předsedající navrhuje členy: Ing. Věra Nechybová - předsedkyně, Milan Anýž a z řad zaměstnanců úřadu
Bc. Šárka Francová (nebyly předloženy protinávrhy a jmenovaní souhlasí).
Usnesení č.:

73/7Z/19, hlasování č. 1 viz protokol (15-0-0)

1.2 Schválení programu zasedání:
Program 7. zasedání ZMO Střekov byl dne 9. 12. 2019 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.
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PROGRAM:
1. Zahájení – úvodní část
1.1 Schválení návrhové komise
1.2 Schválení programu zasedání
1.3 Projednání námitek k zápisu ze ZMO Střekov
2. Materiály předložené starostou, místostarosty, tajemníkem, výbory ZMO
2.1 Termíny ZMO Střekov a RMO Střekov v roce 2020
2.2 Odměny členů ZMO Střekov a členů výborů ZMO Střekov
3. Materiály finančního odboru
3.1 Návrh rozpočtu MO Střekov na rok 2020
4. Materiály správního odboru
5. Materiály odboru péče o vzhled obce, investic a silničního hospodářství
6. Materiály odboru správy obecního majetku
7. Různé, diskuze
8. Závěr
Usnesení č.:

74/7Z/19, hlasování č. 2 viz protokol (15-0-0)

1.3 Projednání námitek k zápisu ze ZMO Střekov
Předsedající sdělil, že zápis z 6. zasedání ZMO Střekov, které se konalo dne 25. září 2019, byl ověřen
a k dnešnímu dni nebyly k tomuto zápisu doručeny ze strany členů ZMO Střekov žádné
připomínky/námitky.

BODY PROGRAMU ZASEDÁNÍ
2.1 Termíny ZMO Střekov a RMO Střekov v roce 2020
Předkladatel: Ing. Mgr. Kamil D. Slapnička, Ph.D., tajemník ÚMO Střekov.
Diskuse:
Ing. arch. Němeček požádal, aby byl začátek zasedání ZMO Střekov posunut na 16 hodinu a navrhl jako
protinávrh doplnění usnesení. Starosta Vinš odpověděl, že pokud je více bodů jednání a zasedaní se
nekonají tak často, tak je pro zachování 15 hodiny.
Protinávrh Ing. arch. Němečka
Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 18. 12. 2019
A) bere na vědomí
1. termíny zasedání ZMO Střekov v roce 2020:
29. 1.; 29. 4.; 24. 6.; 30. 9.; 16. 12.
2. termíny schůzí RMO Střekov v roce 2020:
Leden:
22.
Červenec:
Únor:
19.
Srpen:
Březen:
4.; 18.
Září:
Duben:
1.; 15.
Říjen:
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Květen:
Červen:

6.; 20.
3.; 17.

Listopad:
Prosinec:

4.; 18.
9.

B) stanovuje
začátek zasedání ZMO Střekov zpravidla na 16.00 hodin.
Hlasování o protinávrhu č. 3 viz protokol (6-0-9)
Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 18. 12. 2019
bere na vědomí
3. termíny zasedání ZMO Střekov v roce 2020:
29. 1.; 29. 4.; 24. 6.; 30. 9.; 16. 12.
4. termíny schůzí RMO Střekov v roce 2020:
Leden:
22.
Červenec:
Únor:
19.
Srpen:
Březen:
4.; 18.
Září:
Duben:
1.; 15.
Říjen:
Květen:
6.; 20.
Listopad:
Červen:
3.; 17.
Prosinec:
Usnesení č.:

1.
5.
9.; 23.
7.; 21.
4.; 18.
9.

75/7Z/19, hlasování č. 4 viz protokol (10-0-5)

2.2 Návrh odměn členů ZMO, RMO a výborů ZMO
Předkladatel: Ing. Mgr. Kamil D. Slapnička, Ph.D., tajemník ÚMO Střekov.
Diskuse:
Mgr. Krsek vznesl dotaz, jaký je systém v navyšování částek. Tajemník odpověděl, že navýšení je
stanoveno jako maximální možná částka v uvedené tabulce. Navýšení je oproti minulému nařízení vlády o
10 %. Mgr. Krsek podotkl, že nárůsty odměn jsou velmi nesourodé. Např. u zastupitelů je to v řádu
procent, tak u uvolněného místostarosty je to nárůst o 17 %. Tajemník odpověděl, že 10% nárůst je průměr
napříč tabulkou. Ing. Outlá se vyjádřila, že vzhledem k tomu, že rozpočet MO Střekov nebude navýšen o
2.200.000,- Kč jako v Neštěmicích a Severní Terase, tak finanční prostředky na navýšení nejsou. Pokud
prostředky do rozpočtu nepřijdou, tak není na místě navyšovat odměny. Občanka Matějková vznesla
dotaz na konkrétní částky odměn. Vyjádřila souhlas s Ing. Outlou. Starosta Vinš odpověděl, že navýšení
proběhlo u všech obvodů. Prostředky na navýšení byly použity z rezervy. Mgr. Krsek vyjádřil nesouhlas
s navýšením odměn. Starosta Vinš podotkl, že prostředky obvod měl v rezervě, a proto byl požádán, zda
by svou rezervu nezapojil do rozpočtu města. Malinkovič vyjádřil nesouhlas a je proti návrhu. Anýž navrhl,
aby odměny zůstaly na stávajících částkách. Také požádal o ukončení diskuse.
Hlasování č. 5 o ukončení diskuse viz protokol (10-0-5)
Pokračování diskuse:
Ing. Nechybová odpověděla na dotaz občanky Matějkové. Dále uvedla, že byla schválena investiční
rezerva pro obvody, takže prostředky na případný rozvoj a opravy mají obvody alokovány. V průběhu roku
obvod dostane prostředky na platy na sociální práci. Tajemník podotkl, že stávající odměny jsou stále
v platnosti, dokud je zastupitelstvo nezmění jiným usnesením.
Zápis ze zasedání ZMO
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Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 18. 12. 2019
schvaluje
návrh odměn pro funkční období 2018 – 2022 s účinností od 1. 1. 2020:
1. měsíční odměna neuvolněných členů Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov
za výkon funkce člena Zastupitelstva městského obvodu ÚL – Střekov ve výši 2 353 Kč,
2. měsíční odměna neuvolněných členů Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov
za výkon funkce člena Rady městského obvodu ÚL – Střekov ve výši 9 413 Kč,
3. měsíční odměna neuvolněných členů Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov
za výkon funkce místostarosta městského obvodu ÚL – Střekov ve výši 35 000 Kč,
4. měsíční odměna členů výborů Zastupitelstva městského obvodu ÚL – Střekov, kteří jsou
neuvolněnými členy Zastupitelstva městského obvodu ÚL – Střekov:
a. kontrolní výbor
Předseda 4 707 Kč
Člen
3 923 Kč
b. finanční výbor
Předseda 4 707 Kč
Člen
3 923 Kč
5. měsíční odměna členů výborů Zastupitelstva městského obvodu ÚL – Střekov, kteří nejsou členy
Zastupitelstva městského obvodu ÚL – Střekov:
a. kontrolní výbor
Člen
3 923
b. finanční výbor
Člen
3 923
V případě souběhu více funkcí člena Rady městského obvodu ÚL – Střekov, nebo člena Zastupitelstva
městského obvodu ÚL – Střekov se měsíční odměna za jednotlivé funkce příslušného člena poskytne do
výše souhrnu maximálně 3 odměn za jednotlivé funkce.
Odměny uvedené v bodech 1 – 5 jsou vypláceny měsíčně, nejpozději ve výplatním termínu stanoveným
ÚMO Střekov.
Hlasování č. 6 viz protokol (6-5-0) - zmatečné hlasování
Usnesení č.:

76/7Z/19, hlasování č. 7 viz protokol (8-6-1)

3.1 Návrh rozpočtu MO Střekov na rok 2020
Předkladatel: Petr Vinš, starosta.
Diskuse:
Ing. Outlá vyjádřila nesouhlas s návrhem rozpočtu. MO Střekov nedostal do rozpočtu částku 2.200.000,Kč jako navýšení příspěvku na státní správu a samosprávu, přestože z rozpočtového určení daní město Ústí
nad Labem dostane více peněz na posílení mzdových prostředků a odměn zastupitelů, ale naopak z rozpočtu
ubydou 4 miliony provozní dotace, kterou opakovaně dostávají všechny obvody. Reagovala na Ing.
Nechybovu, že MO Střekov dostane mimo jiné finanční prostředky ze státního rozpočtu, ale jsou to
transfery z MPSV a jsou určeny pouze na sociální práci. Není to vylepšení rozpočtu, tyto prostředky
dostávají všechny územně samosprávné celky, obvody tyto prostředky potřebují, protože sociální problémy
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ve městě jsou značné. Finanční prostředky z kapitoly MPSV dostávají všechny obvody, tedy i ty, které
dostaly navýšený příspěvek na státní správu a samosprávu o 2,2 mil. Kč. Mgr. Krsek podotkl, že hnutí
PRO! Ústí kritizovalo na projednávání rozpočtu města znevýhodnění obvodu Střekova a centra. Vedení
města odpovědělo, že to bylo dohodnuto s vedením Střekova. Starosta Vinš odpověděl, že to byla koaliční
dohoda. Problémem je, že peníze na městě nejsou, takže je logické, aby se prostředky, které leží na účtech
obvodů a nejsou investovány, využily. Až bude připraven na Střekově nějaký projekt, který je možné
realizovat, tak nám město prostředky vrátí a projekt podpoří. Ing. Nechybová vznesla dotaz na tajemníka,
zda v návrhu rozpočtu obvod očekává příjmy na výkon sociální práce. Tajemník odpověděl, že tyto příjmy
nejsou zahrnuty do návrhu rozpočtu. Ing. Nechybová se vyjádřila, že prostředky, které přijdou
z magistrátu, jsou nad rámec tohoto návrhu. Tajemník vysvětlil, že budou zapojeny v průběhu roku do
platů zaměstnanců. Ing. Nechybová sdělila, že nerozumí dotazu p. Ing. Outlé. Obvod dostane další
prostředky nad rámec rozpočtu, plus na investice 2.500.000,- Kč a v průběhu roku, pokud obvod požádá,
dostane prostředky na mimořádné akce. Mgr. Železný doplnil, že se daří smysluplně zapojit rezervu do
rozpočtu. Na příští rok je naplánovaná velká akce hřiště Truhlářova, oprava chodníků a další drobné akce.
Snížení rezervy obvod výrazně neomezuje. Vyjádřil souhlas s návrhem rozpočtu. Ing. arch. Němeček se
vyjádřil, že ve statutu nejsou žádná pravidla pro financování obvodů. Uvedl příklad města Pardubice, kde
pravidla mají, a tudíž je vše transparentní. Mgr. Krsek sdělil, že očekávání, že město peníze obvodu vrátí,
je naivní. Jsou nějaké záruky? Starosta Vinš odpověděl, že se takto koalice dohodla, takže dohoda platí a
nemá důvod ji nevěřit. Ing. Outlá připomněla připravený projekt – objekt Kamenná. Jsou pro něj přiznané
dvě dotace, připraveno stavební povolení a hotový projekt. Proč se dále nepokračuje s projektem? Dále
reagovala na Ing. Nechybovou. Starosta Vinš odpověděl, že realizace projektu neproběhla, protože
deklarovaní nájemci zájem nepotvrdili. Záměr na další možné využití tohoto objektu půjde do RMO
Střekov pravděpodobně v lednu. Mgr. Ing. Nedvědický připomněl, že se v pondělí schvaloval rozpočet
města, jehož jedinou položkou byla dotace 5 milionů na zařízení projektové dokumentace, eventuálně
zahájení stavby, ul. Novoveská. Obvod tedy nepřijde o 4 miliony, naopak dostane 5 milionů. Malinkovič
vznesl dotaz na zastupitele města, zda musely i ostatní obvody zapojit své prostředky. Starosta Vinš
odpověděl, že obvod Střekov nebyl jediný, který zapojil rezervu do rozpočtu města. Také centrum zapojilo
svou rezervu. Mgr. Železný sdělil, že si cení koalici za to, že se snaží prostředky obvodu využívat tak, aby
byly vidět. Např. hřiště ve Svádově, oprava oken budovy v ul. Žukovova, kaplička v Brné, chodníky na
Šafaříkově náměstí. Starosta Vinš podotkl, že rezerva bude využita i příští rok, kdy jsou naplánované další
investiční akce. Ing. Outlá vysvětlila, že hlavní zdroj příjmů územních samosprávních celků je
z rozpočtového určení daní. Do města na každého občana přijde zruba 15 tisíc Kč z rozpočtového určení
daně. Příjem městských obvodů je přitom přibližně 2 tisíce Kč na občana. Podotkla také, že uváděné částky
jsou velmi zjednodušené pro názornou ilustraci. Po snížení provozní dotace o 4 mil. Kč MO Střekov, bude
tento nepoměr ještě větší v neprospěch obvodu Střekov. Připomněla, že podle statutu z prodeje obecního
majetku jde 80 % magistrátu a pouze 20 % Střekovu. Také reagovala na Mgr. Ing. Nedvědického, že
Střekov byl jediný obvod, který měl takto velký zásah do příjmů. Starosta Vinš odpověděl, že změny
statutu byly zaslány, aby se poměr částek z prodeje majetku otočil. Mgr. Železný uvedl, že má určité
výhrady k systému financování obvodů, ale teď to obvod žádným způsobem neomezuje. Ing. Nechybová
reagovala na Ing. Outlou. Malinkovič připomněl, že obvod je součástí města Ústí nad Labem, a předpoklad,
že nedodrží své dohody, není dobrý.
Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 18. 12. 2019
A) bere na vědomí
důvodovou zprávu popisující jednotlivé části návrhu rozpočtu MO Střekov na rok 2020.
B) souhlasí
1. s celkovými příjmy v rozpočtu MO ÚL – Střekov pro rok 2020 ve výši 30 766 000,- Kč,
2. s celkovými výdaji v rozpočtu MO ÚL – Střekov pro rok 2020 ve výši 50 074 500,- Kč,
Zápis ze zasedání ZMO
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a. z toho běžné (neinvestiční) výdaje celkem 46 431 500,- Kč,
b. z toho kapitálové (investiční) výdaje celkem 3 643 000,- Kč,
3. s oblastí financování v celkové výši 19 308 500,- Kč změnou stavu na účtech MO ÚL – Střekov.
C) schvaluje
v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, rozpočet Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov na rok 2020 dle přílohy č. 1.
D) schvaluje
plán vedlejší hospodářské činnosti MO ÚL – Střekov pro rok 2020 v následujícím znění:
1. výnosy vedlejší hospodářské činnosti ve výši 4 586 700,- Kč,
2. náklady vedlejší hospodářské činnosti ve výši 4 586 700,- Kč.
Usnesení č.:

77/7Z/19, hlasování č. 8 viz protokol (10-4-1)

7. RŮZNÉ, DISKUZE
Diskuse:
Ing. arch. Němeček vznesl dotaz všem členům rady na atmosféru na úřadě a na pozici redaktorky PhDr.
Stuchlíkové, která na svůj post rezignovala. Starosta Vinš odpověděl, že se na úřadě řeší běžné provozní
problémy, ne vždy dojde ke shodě, ale vždy se dokáží dohodnout. V případě PhDr. Stuchlíkové se objevily
problémy v komunikaci. Mgr. Kymličková vysvětlila, že podle smlouvy měla PhDr. Stuchlíková práci
odevzdávat Mgr. Pfefferové, dvakrát ji neodevzdala. Dále byla PhDr. Stuchlíková také informována, že ji
k 31. 12. 2019 končí smlouva a bude vypsáno nové výběrové řízení. PhDr. Stuchlíková zaslala panu
starostovi informaci, že rezignuje na funkci redaktorky. Ve výběrovém řízení byl vybrán Mgr. Tomáš
Tulinger. Starosta Vinš doplnil, že PhDr. Stuchlíková poslala svou rezignaci v emailu. Mgr. Železný
doplnil informace k PhDr. Stuchlíkové. Mgr. Peterka sdělil, že důležité jsou pro něj výsledky. Dále
poděkoval úředníkům za práci v průběhu roku 2019. Mgr. Dunaj se vyjádřil, že komunikace s úředníky je
dobrá a že s koaličními partnery se vždy dokáží dohodnout. Ing. arch. Němeček poděkoval za odpověď.
Mgr. Krsek vznesl dotaz na projekt Technopark. Starosta Vinš odpověděl, že projekt předal na Odbor
investic a územního plánování magistrátu a na Krajský úřad. Malinkovič poděkoval Mgr. Dunajovi. Dále
se dotázal na informace k výstavbě Lidlu na Střekově. Starosta Vinš odpověděl, že se připravuje anketa,
aby se zjistilo, co si občané o projektu výstavby Lidlu myslí. Uvedl příklad města Brno. Mgr. Ing.
Nedvědický doplnil informace k výstavbě Lidlu. Uvedl, že krajský architekt Ing. arch. Beneš pokračuje
v konzultaci se zástupci společnosti Saller Group. Mgr. Železný poděkoval Mgr. Ing. Nedvědickému za
informace. Mgr. Kymličková informovala o schůzce s Ing. arch. Benešem. Občan Barančík vznesl dotaz
na termíny rekonstrukce mostu Dr. E. Beneše a na výstavbu dočasné lávky. Mgr. Ing. Nedvědický
odpověděl, že zatím není zhotoven projekt ani dopravní řešení, přibližný termín je rok 2024. Občan
Barančík se dotázal, zda bude dočasná lávka postavena před rekonstrukcí. Mgr. Ing. Nedvědický
odpověděl, že ano, zahájení plánováno na rok 2022. Mgr. Krsek doplnil informace k dočasné lávce, např.
využití železničního mostu s úpravou pro cyklisty. Občan Drbal požádal zastupitele, aby hlasovali pro
projekt výstavby Lidlu na Střekově, protože občanská vybavenost na Střekově je špatná. Dále poděkoval
za pořádání kulturních akcí, např. Otvírání řeky. A připomněl, že ul. Novoveská je v dezolátním stavu.
Starosta Vinš odpověděl, že ul. Novoveská se bude opravovat. Mgr. Krsek vyjádřil názor, že problém je
v návycích obyvatel nakupovat v okrajových částech města, a nepodporují tak menší prodejce na Střekově.
Mgr. Železný poděkoval za názor občana Drbala. V koalici převažuje názor, aby se výstavba Lidlu
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podpořila. Mgr. Kymličková doplnila informace ke kulturním akcím. Starosta Vinš vyjádřil nesouhlas
s Mgr. Krskem. Malinkovič sdělil názor na občanskou vybavenost na Střekově.
Občan Svoboda poděkoval tajemníkovi a úředníkům za práci pro obvod. Vyjádřil souhlas s Mgr. Krskem.
Dále sdělil, že mu Střekovinky nechodí do schránky. Vznesl dotaz na opravu nádvoří před krematoriem.
Starosta Vinš odpověděl, že Střekovinky jsou dostupné v online verzi v PDF formátu na webových
stránkách úřadu a také se rozesílají Chytrou komunikací. Ing. Nechybová odpověděla na dotaz občana
Svobody.
Občanka Matějková sdělila názor na PhDr. Stuchlíkovou. Dále vznesla dotaz na krematorium na
Střekově. Starosta Vinš odpověděl, že problém byl v komunikaci s PhDr. Stuchlíkovou. Dále uvedl
příklady z volebního programu, které byly splněny. Mgr. Ing. Nedvědický odpověděl, že bylo přijato
usnesení, že se zavedení poplatku za popelnice zváží. Dále odpověděl občance Matějkové. Občanka
Faiglová vyjádřila názor na PhDr. Stuchlíkovou. Dále připomněla diskusi na Facebooku na téma výstavby
Lidlu na Střekově. Vyjádřila souhlas s výstavbou supermarketu Lidl. Mgr. Kymličková doplnila informace
k PhDr. Stuchlíkové. Ing. Outlá sdělila, že nebyl dosud zveřejněn záznam ze zářijového zasedání ZMO
Střekov. Tajemník odpověděl, že záznam na webu prověří.

8. ZÁVĚR
Předsedající poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ZMO Střekov ukončil v 16:57 hodin.
Žádosti zastupitelů o informace:
--Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina členů ZMO Střekov.
2. Prezenční listina zaměstnanců ÚMO Střekov.
3. Informace o konání zasedání ZMO Střekov, včetně navrženého programu.
4. Písemné materiály, které byly navrženy k projednání.
5. Protokol o hlasování.

Ověřovatelé:
Ing. arch. Jiří Němeček

______________________________

Mgr. Ing. Petr Nedvědický

______________________________

Starosta:
Petr Vinš
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