Městský obvod Střekov

Zápis
z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Střekov,
dne 15. 12. 2021
Přítomni Zastupitelé MO Střekov:
Mgr. Pavel Peterka
Mgr. Aleša Kymličková
JUDr. Stanislav Dunaj
Ing. Jakub Přibyl
p. Petr Vinš
Ing. Věra Nechybová
MUDr. Jiří Laštůvka
p. Milan Anýž
Ing. Eva Outlá
Mgr. Martin Krsek
Pozdější příchod avizovali:
Ing. arch. Němeček
Ing. Nechybová
Přítomni zaměstnanci ÚMO Střekov:
Ing. Mgr. Slapnička, Ph.D., tajemník
Bc. Francová, vedoucí OSOM
pí Čechová, vedoucí OPISH
Ing. Horníková, vedoucí FO
pí Přibylová, servis vedení
pí Doškářová, servis vedení
pí Berounská, servis vedení
12
členů Zastupitelstva městského obvodu Střekov
Přítomno:
Omluveni:

Mgr. Mottlová
p. Malinkovič
PhDr. Ing. Nedvědický

Ověřovatelé zápisu: JUDr. Stanislav Dunaj
Zapisovatelé:
Zahájení

Mgr. Martin Krsek

pí Přibylová, pí Berounská

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.
Upozorňuji, že stále trvá povinnost zakrytí dýchacích cest respirátorem. Kdo nebude respektovat
toto nařízení, může být z jednací místnosti vykázán. Žádám všechny přítomné, aby toto nařízení
respektovali.
Konstatuji, že zápis z 16. zasedání ZMO Střekov, které se konalo dne 29. 9. 2021, 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 členy: předseda Mgr. Jiří Železný jako člen pan Milan Anýž z řad
zaměstnanců ÚMO Střekov Ing. Pavlínu Horníkovou (nebyly předloženy protinávrhy a jmenovaní
souhlasí).
Hlasování:

pro 10, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Usnesení č.:163/17Z/21

Schválení programu
Mgr. Pavel Peterka, 1. místostarosta předložil členům zastupitelstva ke schválení návrh programu
17. zasedání Zastupitelstva.
Program 17. zasedání ZMO Střekov byl dne 6. 12. 2021 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
nevyjádřili
.
Mgr. Pavel Peterka, 1. místostarosta dal hlasovat o celém upraveném programu.
Usnesení č.: 164/17Z/21
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Schválený program:
1.
Návrh rozpočtového provizoria k 1. 1. 2022
2.

Prodej pozemku p. č. 1764/2 v k. ú. Brná nad Labem

3.

Částečná revokace usnesení č. 151/16Z/21

4.

Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMO Střekov a Plán činnosti Finančního výboru
ZMO Střekov pro rok 2022

5.

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMO Střekov a Plán činnosti Kontrolního výboru
ZMO Střekov pro rok 2022
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6.

Různé

1. Návrh rozpočtového provizoria k 1. 1. 2022
Předkládá: Mgr. Pavel Peterka, místostarosta
Diskuse proběhla.
V diskusi vystoupili:
15:08 – příchod Ing. Nechybová
p. Vinš:
Vznesl dotaz, jaký je hlavní důvod rozpočtového provizoria? Konstatoval, že je to chyba, neboť se
následně nestačí čerpat rozpočet. p. tajemník: vzhledem k tomu, že nebude schválen rozpočet
magistrátu, schvalujeme i my, stejně jako ostatní městské obvody rozpočtové provizorium.
Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.
Hlasování o usnesení: 1. pro 11, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

165/17Z/21
Návrh rozpočtového provizoria k 1. 1. 2022
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 2022 s účinností od 1. 1. 2022,
a to do doby schválení rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov pro rok
2022.
B) schvaluje
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.
2. Prodej pozemku p. č. 1764/2 v k. ú. Brná nad Labem
Předkládá: Mgr. Pavel Peterka, místostarosta
Diskuse neproběhla.
Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.
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Hlasování o usnesení: 1. pro 10, proti 0, zdržel se 1 Návrh byl přijat
ZDRŽEL SE: JUDr. Dunaj

166/17Z/21
Prodej pozemku p. č. 1764/2 v k. ú. Brná nad Labem
Zastupitelstvo městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje
prodej pozemku p. č. 1764/2 o výměře 225 m2 v k. ú. Brná nad Labem, za cenu 92 700,Kč,
kupující:
pan ****************, narozen ************, bytem
************************************ Ústí nad Labem.
B) ukládá
Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku
o usnesení ZMO Střekov ve věci prodeje pozemku p. č. 1764/2 v k. ú. Brná nad Labem
informovat žadatele, pana ******** a uzavřít s ním kupní smlouvu.
Termín: 31. 1. 2022
3. Částečná revokace usnesení č. 151/16Z/21
Předkládá: Mgr. Pavel Peterka, místostarosta
Diskuse proběhla.
V diskusi vystoupili:
JUDr. Dunaj:
Vznesl dotaz, zda je přítomen pan Janda (pozn.: žadatel o prodloužení termínu)?
Bc. Francová:
Upřesnila, že s žadatelem je úřad v kontaktu a právě na jeho žádost je stanoven tento termín.

Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.
Hlasování o usnesení: 1. pro 11, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

167/17Z/21
Částečná revokace usnesení č. 151/16Z/21
Zastupitelstvo městského obvodu Střekov po projednání
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A) schvaluje částečnou revokaci usnesení
č. 151/16Z/21 v bodě B), a to změnu termínu na: 30. 6. 2022.
4. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMO Střekov a Plán činnosti Finančního výboru
ZMO Střekov pro rok 2022
Předkládá: Ing. Věra Nechybová
Diskuse proběhla.
V diskusi vystoupili:
Ing. Nechybová:
Přednesla zprávu FV za rok 2021 a poděkovala vedoucí FO Ing. Horníkové a zaměstnancům ÚMO
Střekov, za odvedenou práci v roce 2021.
Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.
Hlasování o usnesení: 1. pro 11, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

168/17Z/21
Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMO Střekov a Plán činnosti Finančního
výboru ZMO Střekov pro rok 2022
Zastupitelstvo městského obvodu Střekov po projednání
A) bere na vědomí
zápisy a usnesení z jednání Finančního výboru ZMO Střekov za období říjen a listopad
2021 uvedené v příloze č.1.
B) schvaluje
předložený Plán činnosti Finančního výboru ZMO Střekov pro rok 2022 dle přílohy č. 2.
5. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMO Střekov a Plán činnosti Kontrolního výboru
ZMO Střekov pro rok 2022
Předkládá: Viktor Malinkovič
Diskuse proběhla.
V diskusi vystoupili:
Bc. Francová:
Přednesla zprávu KV za rok 2021 a předložila plán činnosti KV na rok 2022
p. Vinš:
Upozornil, že hřiště „želva“ je zanedbané a měly by se doplnit sítě na branky, kamery a oplocení.
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Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.
Hlasování o usnesení: 1. pro 11, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

169/17Z/21
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMO Střekov a Plán činnosti
Kontrolního výboru ZMO Střekov pro rok 2022
Zastupitelstvo městského obvodu Střekov po projednání
A) bere na vědomí
zápisy a usnesení z jednání Kontrolního výboru ZMO Střekov za období říjen a prosinec
2021 uvedené v příloze č. 1.
B) schvaluje
předložený Plán činnosti Kontrolního výboru ZMO Střekov pro rok 2022 dle přílohy č. 2.
6. Různé
Diskuse proběhla.
p. Vinš:
Vznesl dotaz, kdo je autorem návrhu kontejnerových stání? Konstatoval, že jsou nekvalitní a ve
špatném umístění. Nemělo by se šetřit za každou cenu.
Vznesl dotaz, kdy bude dokončeno „hřiště Truhlářova“? Vznesl dotaz, proč je zavřené celé hřiště?
Vznesl dotaz na umístění dětské skluzavky?
Vznesl dotaz k připravovanému přechodu v ul. Nová?
JUDr. Dunaj:
Informoval, že výstavba kontejnerového stání v ul. Kamenná/Nová je na jediném možném místě, a
to z důvodu vedení inženýrských sítí.
Mgr. Železný:
Konstatoval, že vybudované kontejnerové stání není v rovině, resp. okrajové zídky nejsou
vystavěny do roviny, což je špatně. Že je respektován sklon chodníku, to je v pořádku. K
rekonstrukci hřiště Truhlářova sdělil, že informace o změně záměru rekonstruovaných částí byl
informován.
p. Vinš:
Podotkl, že inženýrské sítě jistě nejsou všude na celém sídlišti; např. stávající kontejnerová stání
„nahoře u křižovatky“ by se dalo rozšířit. S tvrzením o inženýrských sítích nesouhlasí.
pí Čechová, vedoucí OPISH:
Informovala, že při přípravě realizace kontejnerových stání byl podrobně zkoumán mapový portál
inženýrských sítí. Na poslední schůzi Rady byla všem tato mapa předložena. Dále informovala, že
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bude velmi složité umisťovat v sídlištích polo nebo podzemní velkokapacitní kontejnery, právě
kvůli inženýrským sítím.
Mgr. Kymličková:
Informovala, že při návštěvě staveniště byli zástupci MO Střekov kontaktování pracovníky
THMÚL, kteří upozorňovali na vedení tepla v místech stavby.
Mgr. Peterka:
Konstatoval, že vzhled kontejnerových stání je stejný, jako realizované rekonstrukce v minulých
letech. Zopakoval, že zvolené místo v ul. Kamenná/Nová je jediné možné k umístění tak velkého
kontejnerového stání. Dále informoval, že termín rekonstrukce hřiště Truhlářova by měl být na jaře
2022. Celé hřiště je zavřeno z důvodu rekultivace travnaté plochy (proběhla vertikutace a osev). K
přechodu v ul. Nová podal informaci, že v současné době hledá magistrát zhotovitele a dle sdělení
ODM MmÚL je stále pro přecházení preferován primárně podchod.
p. Schneberger, občan:
Jako člen KV ZMO Střekov konstatoval, že na opravy dětských hřišť jsou vynakládány nemalé
finanční prostředky a že ne vždy je efektivní dětské prvky stále dokola opravovat.
15:43 přišel Ing. arch. Němeček
Ing. Nechybová:
Potvrdila informaci k velkokapacitním podzemním kontejnerům, že magistrát již v minulosti
prověřoval možnosti umístění a je to velmi složité. K rekonstruovaným stáním podotkla, že na
stavbu musí dohlížet úřad a je dobře, že již kontejnery nebudou stát v zeleni. Za rekonstrukce
poděkovala.
Dále upozornila na termíny ZMO Střekov v roce 2022, aby bylo zohledněno schvalování
městského rozpočtu a s tím se upravil termín ZMO Střekov.
Mgr. Peterka:
Termín ZMO bude upraven dle schválení rozpočtu Magistrátem.
Mgr. Krsek:
Informoval, že budova staré radnice (ve které momentálně sedíme) byla prohlášena za památkově
chráněný objekt. Poděkoval místostarostce a vznesl naději, že se podaří dokončit rekonstrukci oken
a fasády.
Mgr. Železný:
Také poděkoval místostarostce Kymličkové za aktivity okolo památek.
Mgr. Kymličková:
Poděkovala za „dobrou“ zprávu, kterou ještě úřad oficiálně nedostal a konstatovala, že o všechny
památky je nutné nadále pečovat.
p. Svoboda, občan:
Poděkoval p. Čechové, p. Kymličkové a doktoru Laštůvkovi za informace k silnici Novoveská.
Dále vznesl dotaz k velkým lavicím, které by měly být na Střekovském nábřeží a dotaz k OZV
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odpadové hospodářství.
Mgr. Železný:
K OZV odpadové hospodářství uvedl, že byly vypuštěny kritizované sporné body a poděkoval p.
Čechové za prostudování podkladů k návrhu vyhlášky. Zopakoval, že se v tuto chvíli nejedná o
vyhlášku k poplatku za svoz odpadu.
pí Čechová, vedoucí OPISH:
K „velkým lavicím na Střekovské nábřeží“ informovala, že se jedná o záležitost, která vychází ze
studie z roku 2018, a tyto lavice jsou navrženy stejným architektem, jako malé lavičky, které jsme
již instalovali. Místa k instalaci jsou vybrána tak, jak nám povolilo Povodí Labe. Informovala, že
od doby vzniku studie se ceny zvedly o cca 70 %, s čímž nelze nic dělat.
Ing. Nechybová:
Vznesla dotaz k rozpočtovému opatření na 500 tis. Kč, které schválila RMO Střekov dne 10. 11.
2021 a dále dotaz na cenu „velkých lavic“ a jejich umístění.
Mgr. Kymličková:
K diskutované ceně „velkých lavic“ uvedla, že kubický metr lepeného smrkového dřeva stojí od 22
do 32 tis. Kč. Lavice jsou 12 metrů dlouhé. Cena nás překvapila, ale byla dána dodavatelem s
ohledem na druh dřeva. Jedná se o designovou záležitost navrženou arch. Wlazelem, která je
zakázkovou výrobou, ne katalogovým výrobkem. Pokud bychom diskutovali o kvalitnějším dřevu
(např. borovice nebo dub), bude cena mnohonásobně vyšší. Umístění laviček bude v okolí
KOLOkafé.
Ing. Nechybová:
Podotkla, že cena „velkých lavic“ je vysoká a umístění v okolí podnikatelského subjektu je na
zvážení. Přednost by měly dostat rekonstrukce chodníků.
Ing. Horníková:
Doplnila informaci, že uvedeným rozpočtovým opatřením se zapojovala do rozpočtu účelová
dotace magistrátu.
Mgr. Železný:
Informoval, že po diskuzi na Facebooku se lidem opravdu cena „velkých lavic“ nelíbila. Podotkl,
že však cena za tento typ lavic není úplně špatná. Informoval, že porovnával cenu s výrobky firmy
mmcité, která je rozšířeným dodavatelem městského mobiliáře. Rozporován byl pouze zvolený
druh dřevěné části lavic, to je ještě k další diskuzi. Smrkové dřevo se nezdá být vhodné. Dále je k
diskuzi počet lavic, zda opravdu nyní instalovat čtyři kusy v jednom místě.
JUDr. Dunaj:
Informoval, že pokud jde o účelovou dotaci magistrátu, nelze ji primárně použít na něco jiného.
Nyní je otázka, zda pořídit lavice 4 nebo jen třeba 2.
p. Vinš:
Konstatoval, že pořídit 4 lavice za takovouto cenu je špatný nápad. Dále uvedl, že na Facebooku
pouze zveřejnili dotaz pro občany, jaký mají názor na pořízení takových lavic v této ceně. Není
nutné pořizovat ke KOLOkafé 4 lavice, míst k sezení je tam již dost.
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Ing. arch. Němeček:
Informoval, že všechny návrhy, které jsou ve studii k nábřeží, vzešly z diskuze s občany Střekova,
která se v roce 2018 uskutečnila v Činoherním studiu. Tyto „velké lavice“ měly být umístěny do
svahu, což se nelíbilo panu Dařílkovi. Umístění lavic naproti skále je vhodně zvolené místo. Další
lavičky se mají umisťovat od železničního mostu k „baště“.
Mgr. Peterka:
Malé lavičky se již soutěží.
p. tajemník:
Informoval, že radě byl předložen výsledek vyhlášené veřejné zakázky malého (VZMR) rozsahu,
nic víc. Rada se měla rozhodnout co dále. VZMZ byla transparentně zveřejněna na profilu
zadavatele se všemi potřebnými dokumenty, včetně technické specifikace poptávaných lavic. Cena
je tak daná zhotovitelem, který se do VZMR přihlásil, nemohli jsme ji nijak ovlivnit. Dále
informoval, že původní záměr bylo lavice umístit také mezi most dr. Beneše a Železniční, to bylo
ale zamítnuto panem Dařílkem. Navrhli jsme tedy místo pod cyklostezkou, avšak to nám zamítlo
Povodí Labe.
JUDr. Dunaj:
Konstatoval, že zveřejnění materiálu pro jednání Rady před schůzí Rady nebylo vhodné.
Ing Nechybová:
Konstatovala, že je překvapena přístupem Povodí Labe, neboť i v minulosti bylo nábřeží řešeno a
vše, co by bylo demontovatelné, bylo možné umístit. ODM MmÚL by takové stanovisko mělo mít
k dispozici.
Mgr. Železný:
V reakci na JUDr. Dunaje uvedl, že občané mají právo být informováno o tom, o čem se
rozhoduje.
p. Vinš:
Informoval, že v minulosti absolvoval jednání s ředitelem Povodí Labem i zástupci Povodí Labe
(Děčín) a všichni potvrdili, že na nábřeží lze instalovat cokoliv, co je do 6 hodin od varování o
povodni demontovatelné.
JUDr. Dunaj:
V reakci na diskuzi okolo ceny „velkých lavic“ uvedl, že dříve byly navrhovány veřejné záchodky
za 250 tis. Kč za kus, a to problém ze strany p. Vinše a p. Železného nebyl.
p. tajemník:
Zopakoval, že všechny žádosti, které p. Čechová zaslala na Povodí Labe, byly zamítnuty, včetně
varianty s demontovatelnými lavicemi. Úřad se snaží dělat vše proto, aby se na nábřeží
„pracovalo“, ale z jedné strany nám to komplikuje Povodí Labe a z druhé Ing. Dařílek.
Ing. arch. Němeček:
Vznesl dotaz, zda potřebujeme souhlas Ing. Dařílka?
p. tajemník:
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Je to pozemek magistrátu.
Ing. arch. Němeček:
Konstatoval tedy, že pak by bylo lepší požádat o převod pozemků pod MO.
p. Schnebergr, občan:
K diskutované ceně „velkých lavic“ připomněl rekonstrukci hřiště Svádov, kdy byly velké
problémy se zhotovitelem a nárůstem ceny. Cena lavic ale musí odpovídat kvalitě a druhu dřeva.
Ing. arch. Němeček:
Navrhl, že by na „velké lavice“ bylo vhodnější zvolit „tvrdé dřevo“ oproti lepenému.
p. tajemník:
Doplnil informaci, že průzkum trhu se nyní nemusel provádět, protože cena „velkých lavic“ se
odvozovala od realizace laviček ve stejném designu. Již v roce 2018 byla odhadovaná cena 50 – 60
tis. Kč a nyní se zdvojnásobila.
Mgr. Kymličková:
Zopakovala, že cena KVH hranolů ze smrkového dřeva je 22 – 32 tis. Kč za kubický metr. Dle
zjištění je tento navržený materiál nejvhodnější, vyrábějí se z něj i „eurookna“, je tedy trvanlivý.
Také jsme ověřovali ceny u společnosti MMcité a podobné, borovicové lavice by nás přišly na 130
tis. Kč a z lepšího dřena na 150 tis. Kč za kus.
p. Vinš:
Navrhl, aby byla instalována jen jedna lavice a neměla by být z jednoho kusu dřeva.
Občan Svoboda:
Vznesl dotaz, proč nebyly odvezeny vaky na zeleň?
Mgr. Kymličková:
Dle informací magistrátu má AVE poruchu na voze a odvoz je prodloužen do konce ledna.
p. Schneberger, občan:
Bylo by vhodné na zastupitelstvo pozvat p. Macha z Povodí Labe.
p. tajemník:
To není řešení, ve vyjádřeních p. Macha bylo vždy na konci uvedeno, že konečné rozhodnutí bude
pouze na základě předložené projektové dokumentace. Neřekl by nám žádné závazné stanovisko.
Mgr. Krsek:
K situaci v AVE podotkl, že musíme vzít v potaz dopad covid nemocných/karantén a mít trpělivost.
Ing. Nechybová:
Požádala, aby byli zastupitelé informováni o dalším postupu VZMR „velké lavice“.
JUDr. Dunaj:
Vznesl dotaz k propadu vozovky v ul. Závodních rad, jedná se o závažnou situaci.
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Mgr. Železný:
Navázal, že na tuto propadlinu již upozorňovali také a že má informaci o urgenci ze strany úřadu
směrem k magistrátu. Situace je havarijní.
Mgr. Peterka:
Máme informaci z magistrátu, že příští týden dojde k „otevření“ uvedeného místa, aby se zjistil
rozsah poškození.
p. Schneberger, občan:
Za OV Svádov poděkoval zastupitelům i úředníkům za vše, co se na Střekově opravilo a
vybudovalo v letošním roce.
Mgr. Peterka:
Poděkoval pracovníkům úřadu i zastupitelům za práci v letošním roce a popřál všem přítomným
pokojné vánoční svátky.

Žádosti zastupitelů o informace:
Ing. Nechybová: sdělit všem členům ZMO, jaký bude další postup ve věci VZMR „velké lavice“
na Střekovské nábřeží.
Občané v tomto bodě svá stanoviska nevyjádřili.

Ověřovatelé zápisu:
JUDr. Stanislav Dunaj
Mgr. Martin Krsek

Mgr. Pavel Peterka
1. místostarosta
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