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Z Á P I S 

 
ze 13. zasedání Zastupitelstva MO Střekov, 

které se konalo dne 09. 08. 2016 od 16:00 hodin  

v zasedací místnosti domu Žukovova 15, Ústí nad Labem 

 

 

K bodu programu 1 

Zahájení 

 

Viktor Malinkovič, místostarosta, přivítal všechny přítomné a v 16.00 hodin zahájil 13. jednání 

Zastupitelstva MO Střekov.  

 

Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a oznámení o jeho konání bylo zveřejněno na úřední 

desce a ve vývěskách ÚMO, umístěných v našem obvodě.  

 

Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů Zastupitelstva MO Střekov, a proto je 

dnešní jednání usnášeníschopné ve všech bodech jednání. 

 

Přítomni:  dle prezenční listiny, 8 členů ZMO 

 

Omluveni:  MUDr. Vaňková, Ing. Smutný, Ing. Štráchal, pan Barančík, Ing. Outlá,                

Ing. Nechybová, Ing. Arch. Němeček 

 

Zapisovatelka: Petra Krejčová 

 

Skrutátorky:  Bc. Jitka Chmelová a Mgr. Hana Štrymplová 

   

Viktor Malinkovič vyzval přítomné občany, kteří se budou přihlašovat do diskuse, aby nahlas                       

a zřetelně uvedli své jméno do zápisu. 

 

Ověřovatelé minulého zápisu byli: Mgr. Eva Železná, Ing. Arch. Jiří Němeček.  

Byl zápis řádně ověřen? Mgr. Eva Železná souhlasí, uvedla, že nepřítomný Ing. Arch. Jiří Němeček 

také. 

 

Ověřovateli dnešního zápisu jsou: paní Miroslava Lazarová, pan Jan Kolman 

Oba zastupitelé souhlasí. 

 

K bodu programu 1.2. 

Program jednání. 

 

p. Malinkovič - program jednání jste obdrželi na pozvánce: 

 

1. Zahájení. 

1.1. Určení ověřovatelů zápisu 

1.2. Schválení programu jednání 

1.3. Volba návrhové komise 

2. Záležitosti k rozhodnutí zastupitelstva, které jinak náležejí do pravomoci Rady MO 

Střekov (viz ust. § 100 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích) – předkládají příslušní 

vedoucí odborů (příslušní úředníci) Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov 

2.1. Určení k zastupování starosty MO Střekov dle § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. 
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2.2. Výroční zpráva o zadávání veřejných zakázek za rok 2015 

2.3. Kontrola plnění usnesení RMO a ZMO ke dni 30. 06. 2016  

2.4 Inventarizační zpráva MO Střekov za rok 2015 

2.5 Schválení účetní závěrky MO Střekov za rok 2015 

2.6 Ukončení pachtovní smlouvy na část pozemku p. č. 979 (32 m2) v k. ú. Sebuzín – 

výpověď nájemce a záměr pachtu nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem – části 

pozemku p. č. 979 (32 m2) v k. ú. Sebuzín 

2.7 Záměr pronájmu nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem –                                               

p. p. č. 3951 v k. ú. Střekov 

2.8 Záměr pachtu nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem – části p. p. č. 680/1                         

v k. ú. Svádov (cca 80 m2) 

2.9 Záměr prodeje nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem – p. p. č. 543/1                          

v k. ú. Církvice 

2.10 Záměr prodeje nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem - části p. p. č. 591                                  

v k. ú. Brná nad Labem (cca 120 m2) 

2.11 Návrh na změnu usnesení 12. ZMO Střekov č. 109/16 ze dne 28. 6. 2016 

2.12 Ukončení nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 186/1 v k. ú. Brná nad Labem – 

výpověď nájemce a záměr pachtu nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem – části  

p. p. č. 186/1 (430 m2) a pozemku p. č. 186/3, oba v k. ú. Brná nad Labem 

2.13 Žádost o schválení splátkového kalendáře 

2.14 Návrh na ukončení nájemní smlouvy k prostorům určených k podnikání 

2.15 Uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu na 

adrese Kubelíkova 1231/1, Ústí nad Labem, na prostory č. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 

2.9, 2.10, a 2.11  

2.16 Záměr pachtu nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem – části p. p. č. 2122                          

v k. ú. Střekov (cca 47 m2) 

2.17 Záměr převodu pozemku p. č 1427/1 v k. ú. Střekov 

2.18 Záměr prodeje pozemků p. č. 1841/1 a 1842/1 v k. ú. Střekov 

2.19 Záměr prodeje pozemku p. č. 1113 v k. ú. Střekov 

2.20 Návrh na uzavření dodatku smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 2568/1                                 

v k. ú. Střekov 

2.21 Návrh na uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - 

služebnosti  a smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku p. č. 2409                                  

v k. ú. Střekov 

2.22 Uložení podpisu kupních smluv dle 9. ZMO 

2.23 Návrh na změnu usnesení 10. ZMO Střekov č. 072/16 ze dne 26. 4. 2016 

2.24 Návrh na změnu usnesení 10. ZMO Střekov č. 073/16 ze dne 26. 4. 2016 

2.25 Návrh na změnu usnesení 10. ZMO Střekov č. 078/16 ze dne 26. 4. 2016 

2.26 Návrh na změnu usnesení 11. ZMO Střekov č. 090/16 ze dne 24. 5. 2016  

2.27 Návrh na změnu usnesení 11. ZMO Střekov č. 089/16 ze dne 24. 5. 2016 

2.28 Záměr na uzavření dodatku č. 2/2016 k nájemní smlouvě č. 1013/2006/NS o nájmu 

nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem - pozemek p. č. 269/16 v k. ú. Nová Ves 

2.29 Kulturní aktivity II. pol. 2016 

2.30 Schválení kritérií hodnocení spolupořadatelsví na kulturních akcích ÚMO Střekov 

 

3. Různé, dotazy členů zastupitelstva a občanů. 

 

4. Závěr. 

 

 

 



Zápis 11. ZMO Střekov 

 

3 

 

Materiály připravované na stůl: 

 
2.31 Návrh na zřízení Osadního výboru Svádov 

2.32 Návrh na změnu usnesení č 016/16 z 3. Rady MO Střekov ze dne 09. 02. 2016  

2.33 Projednání obecně závazné vyhlášky „Stanovení školských obvodů základních škol zřizované  

        městem Ústí nad Labem“ 

 

p. Malinkovič  

- uvedl, že z programu jednání stahuje materiál 2.1 - Určení k zastupování starosty MO Střekov dle        

§ 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. Důvodem je především nástup nových vedoucích odborů, a už 

není třeba, aby každý dokument schvaloval a podepisoval on sám, odpovědnost za zpracování nesou 

oni. 

- dále uvedl, že bod 2.31 – Návrh na zřízení Osadního výboru Svádov je pouze materiál informativní, 

není to závazný materiál, protože vyplynuly pochybnosti, zda je materiál po právní stránce 

v pořádku. Čas pro jeho vypracování byl velmi krátký, proto bude připraven na příští jednání ZMO 

jako řádný materiál ke schválení.  

Mgr. Železná  

– požádala, zda by materiály, které předkládá Kulturní komise, mohly být v programu k projednání 

předřazeny. Jako důvod uvedla, že předseda Kulturní komise Mgr. Dunaj musí odejít dříve. 

p. Malinkovič  

– odpověděl, že by program jednání ponechal v předloženém pořadí, v případě, že nastane časová 

tíseň, bude předřazen před ostatní body.  

 

Hlasováno o doplněném a upraveném programu jednání.  

 

Přítomno 8 členů ZMO Střekov: 

     pro  (8)  

     proti  (0) 

     zdržel se (0)   

 

Doplněný program jednání byl schválen jednomyslně.  

 

K bodu programu 1.3. 

Volba návrhové komise 

p. Malinkovič navrhl ZMO Střekov ustanovit komisi, která provede případné změny v předloženém 

návrhu usnesení z dnešního jednání: 

 

Navrhl: členové ZMO Střekov  - pan Jan Kolman, Ing. Petr Bandas 

z řad pracovníků ÚMO - Bc. Dana Mašková 

 

p. Malinkovič se dotázal, kdo s navrženou návrhovou komisí souhlasí. 

 

Přítomno 8 členů ZMO Střekov: 

   pro   (8)  

     proti   (0) 

     zdržel se  (0)   

 

Návrhová komise byla schválena jednomyslně. 
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K bodu programu 2.2 

Výroční zpráva o zadávání veřejných zakázek za rok 2015 

Předkládá: Viktor Malinkovič, místostarosta, a uvedl materiál.   

 

Bez diskuse 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  

 

A/ Bere na vědomí 

     předloženou zprávu  

 

Hlasováno o návrhu usnesení v předloženém znění. 

 

Přítomno 8 členů ZMO Střekov: 

     pro   (8)  

     proti   (0)  

     zdržel se   (0)  

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně.  

 

K bodu programu 2.3. 

Kontrola plnění usnesení RMO a ZMO Střekov k 30. 06. 2016 

Předkládá: Ing. Miroslav Svěcený, tajemník, a uvedl materiál  

 

Bez diskuse 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  

 

A/ Souhlasí  

a) s vyřazením usnesení RMO a ZMO Střekov splněných k 30. 06. 2016 z evidence  

b) s prodloužením termínu usnesení RMO č.:   222/15/b - 31. 08. 2016 

302/14/b - 31. 08. 2016 

209/14/b - 31. 12. 2016 

174/15/b/1 -  30. 09. 2016 

010/16/b/2 - 31. 12. 2016 

066/15/b/2 - 31. 12. 2016 

062/15/b/1 - 31. 12. 2016 

062/15/b/2 - 31. 12. 2016 

066/15/b/3 - 31. 12. 2016 

285/15/b - 31. 12. 2016 

 

c) se zrušením usnesení RMO č.:  155/12/d  

 

d) s prodloužením termínu usnesení ZMO č.:  061/16/b - 31. 08. 2016 

073/2016/B - 31. 08. 2016 

072/2016/B - 31. 08. 2016 

078/2016/B - 31. 08. 2016 

060/16/b - 31. 08. 2016 

091/2016/B - 31. 08. 2016 

090/2016/B/1 - 31. 08. 2016 

037/15/b - 31. 12. 2016 

089/2016/B/1 - 31. 08. 2016 
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Hlasováno o návrhu usnesení v předloženém znění. 

 

Přítomno 8 členů ZMO Střekov: 

     pro   (8)  

     proti   (0)  

     zdržel se   (0)  

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně.  

 

K bodu programu 2.4. 

Inventarizační zpráva MO Střekov za rok 2015 

Předkládá: Viktor Malinkovič, místostarosta, a uvedl materiál  

 

Diskuse: 

 

Mgr. Železný  

– uvedl, že vzhledem k počtu zastupitelů tento materiál asi schválen nebude, protože on pro něj 

hlasovat nebude, požádal o stanovisko Ing. Outlou, kterou respektuje jako odborníka, a ona s údaji 

nesouhlasí. Čeká na vyjádření Kontrolního výboru, které není k dispozici. V materiálu jsou stále 

nesrovnalosti a doporučila mu nepodpořit schválení materiálu. 

p. Malinkovič  

– dotázal se, zda se tedy domnívají, že je to v rozporu se zákonem. 

Mgr. Železný 

 – Ing. Outlá doslova uvedla, že evidence nesouhlasí s tabulkou.  

p. Malinkovič    

- konstatoval, že odborníkem není ze zastupitelů asi nikdo. 

p. Lazarová  
– chtěla by vědět skutečnosti, které Ing. Outlé vadí. Ing. Outlá nikdy neřekne nic konkrétního. 

p. Malinkovič  
– Ing. Outlá zde není přítomna, Mgr. Želený je zde sám za sebe a je jen na něm, jak se rozhodne 

hlasovat.  

Bc. Chmelová  
– materiál je doplněn o srovnávací tabulku inventurních soupisů, kde jsou zahrnuty všechny účty                

a porovnání účetního stavu se stavem fyzickým. Dále byl materiál v důvodové zprávě rozšířen                        

o Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010. Veškeré číselné údaje byly beze změny. Údaje 

souhlasí s rozvahou, audit neshledal žádné nedostatky, citovala vyjádření auditorů Krajského úřadu. 

Data jsou neměnná a už neví, v jaké podobě by materiál předložila. Obešla všechny obvody, a na 

všech je tato zpráva předkládána v užším rozsahu s tím, že zastupitelé mají k dispozici podklady, do 

kterých mohou v případě nejasností nahlédnout. 

MUDr. Laštůvka  

- požádal o předložení stanoviska auditora a o stanoviska Kontrolního výboru. 

Bc. Chmelová  
– stanovisko auditorů předložila k nahlédnutí a stanovisko Kontrolního výboru nemá, neboť se tím 

Kontrolní výbor stále zabývá.  

p. Malinkovič  
– opakoval, že každý má právo se rozhodnout a hlasovat sám za sebe.  

p. S. (z řad občanů) 

– nerozumí tomu, ale bylo zde řečeno, že byl proveden audit, jehož výsledek Ing. Outlá zpochybnila. 

Vlastně zpochybnila práci auditorů. V tom případě nezbývá nic jiného, než požádat o prošetření 

nadřízený orgán Krajského úřadu v Praze nebo přímo policii. Přece není možné tento materiál                               
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a stanoviska auditorů stále zpochybňovat. To se zastupitelstvo bude o tomto materiálu dohadovat 

ještě půl roku. 

p. Lazarová  
– dala panu S. za pravdu. 

p. Malinkovič  

- poděkoval panu S. za vstup, ukončil diskusi a dal hlasovat. 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  
 

A/ Bere na vědomí 

Inventarizační zprávu MO Střekov za rok 2015   

 

Hlasováno o návrhu usnesení v předloženém znění. 

 

Přítomno 8 členů ZMO Střekov: 

     pro  (5)  

     proti  (0)  

     zdržel se  (3) Mgr. Železný, Mgr. Železná, Ing. Bandas 

 

Návrh usnesení nebyl schválen.  

 

K bodu programu 2.5. 

Schválení účetní závěrky MO Střekov v roce 2015 

Předkládá: Viktor Malinkovič, místostarosta MO Střekov a uvedl materiál  

 

Diskuse: 

 

Mgr. Železný  

- uvedl, že by si dovolil reagovat jako v předchozím bodě. I navzdory určitému tlaku, který je zde 

vyvíjen, nepodpoří schválení materiálu. Každý má právo na svého poradce a jeho poradcem je                     

Ing. Outlá. 

p. Lazarová  

– chtěla by vědět konkrétní důvody, nejen rčení, že Mgr. Železný důvěřuje Ing. Outlé. 

Mgr. Železný  

– není odborník, nedokáže přednést konkrétní důvody. 

Mgr. D. (předseda Kulturní komise) 

 – určitě existují i jiní odborníci, nejen Ing. Outlá a možná by zastupitelé měli slyšet i stanovisko 

jiného odborníka. 

Bc. Chmelová  

- materiál byl změněn oproti minulému v jedné příloze, a to Vyhodnocení dodržení vyhlášky                                

č. 270/2010. Veškeré číselné údaje byly beze změny.  Na 11. ZMO byl schválen materiál Závěrečný 

účet, s tím, že údaje uvedené v tomto materiálu jsou totožné s údaji uvedenými v materiálu Účetní 

závěrka, jen je doplněn o účetní výkazy. Neschválením tohoto materiálu by bylo rozporováno 

schválení závěrečného účtu.  

Návrh usnesení v předloženém znění:  

 

A/ Schvaluje 

     účetní závěrku MO Střekov za účetní období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 sestavenou     

     k rozvahovému dni 31. 12. 2015 dle příloh uvedených v důvodové zprávě. 
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Hlasováno o návrhu usnesení v předloženém znění. 

 

Přítomno 8 členů ZMO Střekov:    
pro   (5)      

 proti   (0)  

zdržel se   (3) Mgr. Železný, Mgr. Železná, Ing. Bandas  

  

Návrh usnesení nebyl schválen.  

 

K bodu programu 2.6. 

Ukončení pachtovní smlouvy na část pozemku p. č. 979 (32 m2) v k. ú. Sebuzín – výpověď 

nájemce a záměr pachtu nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem – části pozemku                

p. č. 979 (32 m2) v k. ú. Sebuzín. 

Předkládá: Bc. Dana Mašková, VSOM a uvedla materiál  

 

Diskuse: 

 

Mgr. Železný  

– je třeba zachovat kontinuitu, jak ve věci údržby pozemku, tak ve věci pachtovného. 

Bc. Mašková  

– na příštím ZMO bude předložen materiál s návrhem pachtovní smlouvy, v případě, že nebude 

předložen, ale pozemek bude užíván, bude vyměřeno bezdůvodné obohacení.  

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  
 

A/ Schvaluje  

1. ukončení pachtovní smlouvy č. 1013/2015/PS, uzavřené s nájemcem panem Vojtěchem 

Pokorným, na pacht části pozemku p. č. 979 (32 m2) v k. ú. Sebuzín, dohodou obou smluvních stran, 

ke dni 31. 08. 2016 

 

2. záměr pachtu části pozemku p. č. 979, druh pozemku: zahrada, o výměře 32 m2, z celkové výměry 

385 m2 v k. ú. Sebuzín, za těchto podmínek: 

a) pachtovné bude sjednáno v min. výši 10,- Kč/m2/rok  

b) pacht bude sjednán na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců 

c) předmětný pozemek bude využit jako zahrada 

d) žadatel předloží potvrzení bezdlužnosti vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem       

 

B/ Ukládá 

vedoucí OSOM 

1. zabezpečit uzavření dohody o ukončení pachtovní smlouvy. 

T:  31. 08. 2016 

Z: Vedoucí OSOM 

 

2. zabezpečit zveřejnění záměru pachtu části pozemku p. č. 979, druh pozemku: zahrada,  

o výměře 32 m2, z celkové výměry 385 m2 v k. ú. Sebuzín, dle schvalovací části tohoto usnesení. 

 

T:  31. 08. 2016 

Z: Vedoucí OSOM 
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3. zabezpečit oznámení o usnesení ZMO Střekov FO ÚMO Střekov. 

 

T:  15. 09. 2016 

Z: Vedoucí OSOM 

C/Pověřuje 

místostarostu MO Střekov 

podepsáním dohody o skončení nájemního vztahu v souladu s usnesením. 

 

T: 31. 08. 2016 

Z: Místostarosta 

 

 

Hlasováno o návrhu usnesení v předloženém znění. 

 

Přítomno 8 členů ZMO Střekov:    
pro   (8)      

 proti   (0)  

     zdržel se   (0)  

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně.  

 

K bodu programu 2.7. 

Záměr pronájmu nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem – pozemku p. č. 3951,  

v k. ú. Střekov. 

Předkládá: Bc. Dana Mašková, VSOM a uvedla materiál  

 

Diskuse: 

 

Mgr. Železný  

– o materiálu se diskutovalo a všechny připomínky byly zohledněny.  

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  
 

A/ Schvaluje  

záměr pronájmu části pozemku p. č. 3951 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 175 m2,                        

v k. ú. Střekov, za těchto podmínek: 

a)  nájemné bude sjednáno za min. 10,- Kč/m2/rok, 

b)  nájemné bude sjednáno na dobu neurčitou, 

c)  předmětný pozemek bude využit jako nádvoří 

d)  žadatel předloží potvrzení bezdlužnosti vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem  

od Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem.     

 

B/ Ukládá 

vedoucí OSOM 
zabezpečit zveřejnění záměru pronájmu pozemku p. č. 3951 – zastavěná plocha a nádvoří,  

o výměře 175 m2, v k. ú. Střekov, dle schvalovací části tohoto usnesení.  

 

T: 31. 08. 2016 

Z: Vedoucí OSOM 

 

 

 



Zápis 11. ZMO Střekov 

 

9 

 

Hlasováno o návrhu usnesení v předloženém znění  

 

Přítomno 8 členů ZMO Střekov:    
pro  (8)      

 proti  (0)  

     zdržel se  (0)  

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně.  

 

K bodu programu 2.8. 

Záměr pachtu nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem – části pozemku p. č. 680/1,  

k. ú. Svádov (cca 80 m2). 

Předkládá: Bc. Dana Mašková, VSOM, a uvedla materiál  

 

Bez diskuse 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  

 

A/ Schvaluje  

záměr pachtu části pozemku p. č. 680/1 – zahrada, o výměře cca 80 m2, z celkové výměry  

628 m2, v k. ú. Svádov, za těchto podmínek: 

a) pachtovné bude sjednáno v min výši 10,- Kč/m2/rok,  

b)  pacht bude sjednán na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců 

c)  předmětná část pozemku p. č. 680/1, druh pozemku: zahrada, bude využita jako zahrada                                                                                                                                                                                                           

d)  žadatel předloží potvrzení bezdlužnosti vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem  

od Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem                              

 

B/ Ukládá 

vedoucí OSOM 
zabezpečit zveřejnění záměru pachtu části pozemku p. č. 680/1 – zahrada, o výměře cca 80 m2, 

z celkové výměry 628 m2, k. ú. Svádov, dle schvalovací části usnesení. 

 

T: 31. 08. 2016 

Z: Vedoucí OSOM 

 

Hlasováno o návrhu usnesení v předloženém znění. 

 

Přítomno 8 členů ZMO Střekov:    
pro    (8)      

 proti    (0)  

          zdržel se    (0)   

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně.  
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K bodu programu 2.9. 

Záměr prodeje nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem – pozemku p. č. 543/1  

v k. ú. Církvice.  

Předkládá: Bc. Dana Mašková, VSOM, a uvedla materiál 

 

Bez diskuse 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  
 

A/ Neschvaluje 
záměr prodeje pozemku p. č. 543/1 – trvalý travní porost, o výměře 346 m2 v k. ú. Církvice, 

z důvodu nesouhlasného stanoviska Magistrátu města Ústí nad Labem k záměru prodeje pozemku    

p. č. 543/1, v k. ú. Církvice.  

 

B/ Ukládá 

Vedoucí OSOM 

o usnesení Zastupitelstva MO Střekov informovat žadatele, včetně zdůvodnění ZMO Střekov. 

 

T: 31. 08. 2016 

Z: Vedoucí OSOM 

 

Hlasováno o návrhu usnesení v předloženém znění. 

 

Přítomno 8 členů ZMO Střekov:    
pro  (8)      

 proti  (0)  

          zdržel se  (0)   

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně.  

 

K bodu programu 2.10 

Záměr prodeje nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem - části pozemku p. č. 591          

(cca 160 m2) a záměr zřídit věcné břemeno – služebnosti stezky na části pozemku p. č. 591,  

k. ú. Brná nad Labem. 

Předkládá: Bc. Mašková, VSOM, a uvedla materiál. 

 

Bez diskuse 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  
 

A/ ruší  

usnesení č. 066/15 z 6. jednání RMO Střekov, konané dne 31. 3. 2015 a usnesení č. 285/15                          

z 26. jednání RMO Střekov konané dne 28. 12. 2015.  

 

B/ schvaluje 

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 591, druh pozemku trvalý travní porost o výměře cca 160 m2 

z celkové výměry 882 m2 v k. ú. Brná nad Labem s tím, že: 

a) cena pozemku bude stanovena dle znaleckého posudku o ceně nemovitosti, 

b) oddělovaná část bude určena oddělovacím geometrickým plánem, 

c) podmínkou prodeje bude zřízení věcného práva služebnosti stezky k zařízení ČEZ 

Distribuce, a.s. (kiosek) a věcného práva služebnosti stezky k zařízení ve správě 
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Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. (přípojka vodovodního řadu), oboje pro majitele 

pozemků p. č. 594, 597 a 599 v k. ú. Brná nad Labem kupujícím. 

 

2. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti stezky, která zahrnuje právo vstupu na 

nemovitost pro p. č. 594, p. č. 597 a p. č. 599, na části pozemku p. č. 591, v k. ú. Brná nad Labem, 

která nebude předmětem prodeje. 

 

C/ukládá 

vedoucí OSOM  
1. zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 591, druh pozemku - trvalý travní porost,   

o výměře cca 160 m2 z celkové výměry 882 m2 v k. ú. Brná nad Labem, dle schvalovací části tohoto 

usnesení,  

T: 15. 09. 2016 

                      Z: Vedoucí OSOM 

 

2. o usnesení Zastupitelstva MO Střekov informovat žadatele a navrhovatele,     

 

T: 31. 08. 2016 

                      Z: Vedoucí OSOM 

 

3. zabezpečit vypracování oddělovacího geometrického plánu a znaleckého posudku v souladu  

s usnesením, 

T: 30. 09. 2016 

                      Z: Vedoucí OSOM 

 

4. po vypracování oddělovacího geometrického plánu pro pozemek p. č. 591 v k. ú. Brná nad Labem 

zabezpečit předložení materiálu návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti 

stezky, která zahrnuje právo vstupu na nemovitost pro p. č. 594, p. č. 597 a p. č. 599, na části 

pozemku p. č. 591, v k. ú. Brná nad Labem, která nebude předmětem prodeje orgánům MO Střekov 

k projednání, 

T: 31. 12. 2016 

                    Z: Vedoucí OSOM 

 

5. připojit pozemek p. č. 591, resp. část pozemku v návaznosti na oddělovací geometrický plán, 

k souhrnné žádosti MO Střekov o změnu Územního plánu, ve smyslu změny umístění plánované 

VPS K48 Čerpací stanice Brná – Karla Maye Jih, 

T: 31. 12. 2016 

                    Z: Vedoucí OSOM 
 

 

Hlasováno o návrhu usnesení v předloženém znění. 

 

Přítomno 8 členů ZMO Střekov:    
pro  (8)      

 proti  (0)  

          zdržel se  (0)   

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně.  
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K bodu programu 2.11 

Změna usnesení 12. ZMO Střekov č. 109/16, ze dne 28. 06. 2016. 

Předkládá: Bc. Mašková, VSOM, a uvedla materiál. 

 

Bez diskuse 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  
 

A/ Schvaluje  

změnu usnesení č. 109/16 takto:  

 

Zastupitelstvo MO Střekov projednalo předložený návrh a A/ schvaluje uzavření smlouvy  

o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě na část pozemku p. č. 171/1 a část pozemku  

p. č. 123, v k. ú. Církvice, k umístění stavby technické infrastruktury (kanalizační přípojka), která 

v sobě zahrnuje i právo přístupu ke stavbě a vstupu na nemovitost v rozsahu dle geometrického plánu 

č. 481-205/2015, za cenu ve výši  69,--Kč + 21 % DPH (14,--Kč), celkem 83,--Kč/ ročně. 
 

Oprávnění: 

pan K. M., dat. nar. xxx, trvale hlášena na adrese xxxxx, 400 11 Ústí nad Labem a paní S. M., dat. 

nar. xxx, trvale hlášena na adrese xxxxx, 400 11 Ústí nad Labem 

 

B/ Ukládá 

vedoucí OSOM 

zabezpečit uzavření smlouvy, dle schvalovací části tohoto usnesení.  

 

T: 31. 08. 2016 

Z: Vedoucí OSOM 

 

C/Pověřuje 

místostarostu MO Střekov 

podepsáním smlouvy o uzavření o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě na část 

pozemku p. č. 171/1 a část pozemku p. č. 123, v k. ú. Církvice.  

 

T: 31. 08. 2016 

Z: Místostarosta 

 

 

Hlasováno o návrhu usnesení v předloženém znění. 

 

Přítomno 8 členů ZMO Střekov:    
pro  (8)      

 proti  (0)  

          zdržel se  (0)   

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně.  
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K bodu programu 2.12 

Ukončení nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 186/1 v k. ú. Brná nad Labem – výpověď 

nájemce a záměr pachtu nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem – části pozemku  

p. č. 186/1 (430 m2) a pozemku p. č. 186/3, oba v k. ú. Brná nad Labem. 

Předkládá: Bc. Mašková, VSOM, a uvedla materiál. 

 

Bez diskuse 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  
 

A/ Schvaluje  

1. ukončení nájemní smlouvy č. 1019/2005/NS, uzavřené s nájemcem panem J. K.  

na pronájem části pozemku p. č. 186/1 (430 m2), v k. ú. Brná nad Labem, dohodou obou smluvních 

stran, ke dni 31. 08. 2016 

 

2. záměr pachtu části pozemku p. č. 186/1 – díl č. 4, druh pozemku: trvalý travní porost,  

o výměře 430 m2, z celkové výměry 3.081 m2 a pozemku p. č. 186/3, o výměře 12 m2, druh 

pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, oba v k. ú. Brná nad Labem, za těchto podmínek: 

a) pachtovné bude sjednáno v min. výši 10,- Kč/m2/rok, z tohoto však bude odečtena sleva za 

svažitost pozemku, at. 10%,                 

b) pacht bude sjednán na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, 

c) předmětné pozemky budou využity jako zahrada a pozemek pod chatou, 

d) žadatel předloží potvrzení bezdlužnosti vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem.       

 

 

B/ Ukládá 

vedoucí OSOM 

1. zabezpečit uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy. 

T:  31. 08. 2016 

Z: Vedoucí OSOM 
 

2. zabezpečit zveřejnění záměru pachtu části pozemku p. č. 186/1 – díl č. 4, druh pozemku: trvalý 

travní porost, o výměře 430 m2 a pozemku p. č. 186/3, druh pozemku: zastavěná plocha  

a nádvoří, o výměře 12 m2, oba v k. ú. Brná nad Labem, dle schvalovací části tohoto usnesení. 

 

T:  31. 08. 2016 

Z: Vedoucí OSOM 

 

3. zabezpečit oznámení o usnesení ZMO Střekov FO ÚMO Střekov. 

 

T:  31. 08. 2016 

Z: Vedoucí OSOM 

 

 

C/ Pověřuje 

místostarostu MO Střekov 

podepsáním dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 1019/2005/NS ze dne 16. 11. 2005, dohodou ke 

dni 31. 08. 2016. 

T: 31. 08. 2016 

Z: Místostarosta 
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Hlasováno o návrhu usnesení v předloženém znění. 

 

Přítomno 8 členů ZMO Střekov:    
pro  (8)      

proti  (0)  

     zdržel se  (0)   

   

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně.  

 

K bodu programu 2.13  

Žádost o schválení splátkového kalendáře 

Předkládá: Bc. Mašková, VSOM, a uvedla materiál. 

Diskuze: 

 

Mgr. Železný  

- dle informací, které se k němu dostaly, je žadatelka velmi seriózní, před nástupem na mateřskou 

dovolenou pracovala v oblastní charitě „Světluška“, přiklání se ke schválení splátkového kalendáře.  

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  
 

A/ Schvaluje 
žádost o schválení splátkového kalendáře na úhradu vyúčtování služeb za 2015, nedoplatku na nájmu 

a úhradu za přezkum vodoměru pro paní M. D., Zeyerova 763/7, Ústí nad Labem-Střekov s tím, že:  

a) nájemce se zavazuje splatit výše uvedený dluh pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 

1.000,00 Kč/ měsíčně, 

b) platby budou prováděny na účet věřitele č. ú. 3765410267/0100,  

c) tyto měsíční splátky se zavazuje dlužník platit vždy nejpozději do 25. dne běžného 

kalendářního měsíce a to počínaje měsícem zářím 2016, což znamená, že první splátka bude 

připsána na účet věřitele nejpozději do 25. 09. 2016. Vyúčtování tak bude uhrazeno ve 13 

splátkách a poslední bude uhrazena dne 25. 09. 2017, 

d) dodrží-li dlužník dohodu o splátkách bez jediného pochybení, vzdá se věřitel práva na 

uplatnění veškerých úroků z prodlení, které vznikly v souvislosti s pohledávkou, 

e) bude-li dlužník s platbou v prodlení byť jen 3 dny, pak dohoda pozbývá účinnosti a celý dluh, 

včetně úroků z prodlení, bude splatný okamžitě. 

 

B/ Ukládá 

Vedoucí OSOM 
1. informovat nájemce o usnesení Zastupitelstva MO Střekov a zabezpečit uzavření dohody                     

o zaplacení dluhu ve splátkách podle § 1973 NOZ v souladu s usnesením. 

 

T: 15. 09. 2016 

                    Z: Vedoucí OSOM 
 

2. informovat o usnesení Zastupitelstva MO Střekov Finanční odbor ÚMO Střekov, 

 

T: 15. 09. 2016 

                    Z: Vedoucí OSOM 
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C/Pověřuje 

místostarostu MO Střekov 

podepsáním dohody zaplacení dluhu ve splátkách v souladu s usnesením 

 

T: 15. 09. 2016 

Z: Místostarosta 

 

 

Hlasováno o návrhu usnesení v předloženém znění. 

 

Přítomno 8 členů ZMO Střekov:    
pro   (8)      

 proti   (0)  

     zdržel se   (0)  

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně.  

 

K bodu programu 2.14 

Návrh na ukončení nájemní smlouvy k prostorům určených k podnikání, Truhlářova 1592/32, 

Ústí nad Labem, prostor č. 01-06-1592-002-005. 

Předkládá: Dana Mašková, VSOM, a uvedla materiál   

Diskuze: 

 

Mgr. Železný   

- všiml si, že se u nájemnice změnilo příjmení, zřejmě se vdala nebo se rozvedla. Poděkoval za názor 

Bc. Maškové, rovněž se domnívá, že by na Střekově měla být služebna policie zachována.  

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  

 

A/ Schvaluje 
dání výpovědi Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání č. 2024/2014 ve znění dodatků         

č. 1/2015 a 2/2015 k 31. 08. 2016 - nájemce paní E. Č., v souladu s ustanovením této smlouvy čl. 3, 

písm. 3.2 s měsíční výpovědní lhůtou. 

 

B/ Ukládá 

Vedoucí OSOM 
1. informovat nájemce o usnesení Zastupitelstva MO Střekov a zabezpečit podání výpovědi 

v souladu s usnesením. 

T: 31. 08. 2016 

Z: Vedoucí OSOM 
 

2. zabezpečit předání prostor v ulici Truhlářova 1592/32, Ústí nad Labem na základě předávacího 

protokolu ke dni 30. 09. 2016. 

                                                                      T: 30. 09. 2016 

          Z: Vedoucí OSOM 
 

3. informovat o usnesení Zastupitelstva MO Střekov finanční odbor ÚMO Střekov, 

 

        T: 31. 08. 2016 

         Z: Vedoucí OSOM 
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Hlasováno o návrhu usnesení předloženém znění. 

 

Přítomno 8 členů   ZMO Střekov:    
pro  (8)      

 proti  (0)  

     zdržel se  (0)  

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně.  

 

K bodu programu 2.15 

Uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu 

na adrese Kubelíkova 1231/1, Ústí nad Labem, na prostory č. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6,  

2.7, 2.8, 2.9, 2.10, a 2.11.  

Předkládá: Dana Mašková, VSOM a uvedla materiál   

Bez diskuze 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  

 

A/ Schvaluje  

Uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor určených k podnikání v objektu Kubelíkova 1231/1, 

Ústí nad Labem, o celkové výměře 164,39 m
2
, 

 

Účel nájmu: provoz dětské skupiny 

Nájemné: 720,- Kč/m2/rok (60,-Kč/m2/měs.) 

Nájemce: RC Slunečník z.s. 

                IČ 27026876 

                Sídlo: Důlce 3092/74, 400 01 Ústí nad Labem - centrum 

 

B/ Ukládá 

vedoucí OSOM 

1. Informovat o usnesení Zastupitelstva MO Střekov žadatele o nájem prostor, 

 

T: 15. 08. 2016 

Z: Vedoucí OSOM 

 

 

2. zabezpečit uzavření smlouvy o nájmu prostor v objektu na adrese Kubelíkova 1231/1 Ústí nad 

Labem, na základě usnesení č. 135/16 13. ZMO Střekov ze dne 09. 08. 2016, na pronájem prostor 

označených č. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 a 2.11 v objektu na adrese Kubelíkova 1231/1, 

Ústí nad Labem 

T: 31. 08. 2016 

Z: Vedoucí OSOM 

 

C/Pověřuje 

místostarostu MO Střekov 

podepsáním smlouvy o nájmu prostor v objektu na adrese Kubelíkova 1231/1 Ústí nad Labem. 

 

T: 31. 08. 2016 

Z: Místostarosta 
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Hlasováno o návrhu usnesení předloženém znění. 

 

Přítomno členů 8 ZMO Střekov:    
pro  (8)      

 proti  (0)  

     zdržel se  (0)  

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně.  

 

K bodu programu 2.16 

Záměr pachtu nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem – části pozemku p. č. 2122  

(cca 474 m
2
), k. ú. Střekov. 

Předkládá: Dana Mašková, VSOM, a uvedla materiál   

Bez diskuze 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  

 

A/ Schvaluje  

záměr pachtu části pozemku p. č. 2122 – orná půda, o výměře cca 474 m
2 

 v k. ú. Střekov, za těchto 

podmínek: 

a) pachtovné bude sjednáno v min. výši 10,- Kč/m
2
/rok,  

b)  pacht bude sjednán na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců    

c) předmětná část pozemku p. č. 2122 v k. ú. Střekov, druh pozemku: orná půda, bude využita 

jako zahrada  

d)  žadatelé předloží potvrzení bezdlužnosti vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem  

od Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem                              

 

B/ Ukládá 

vedoucí OSOM 
zabezpečit zveřejnění záměru pachtu části pozemku p. č. 2122 – orná půda, o výměře cca 474 m

2
, 

z celkové výměry 3232 m
2
, k. ú. Střekov dle schvalovací části tohoto usnesení. 

 

T: 31. 08. 2016 

Z: Vedoucí OSOM 

 

Hlasováno o návrhu usnesení předloženém znění. 

 

Přítomno 8 členů  ZMO Střekov:    
pro  (8)      

 proti  (0)  

     zdržel se  (0)  

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně.  
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K bodu programu 2.17. 

Záměr převodu pozemku p. č. 1427/1 v k. ú. Střekov. 

Vlastník: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  

Předkládá: Dana Mašková, VSOM a uvedla materiál   

Diskuze: 

 

Mgr. Železný  

– přehlédl stanovisko Majetkové komise města. Dotázal se, zda je potřebné a zda bude pozemek 

převeden přímo pod MO Střekov. 

Bc. Mašková  

– upřesnila, že věc byla projednána v jednání ZM UL, ale není si jista, zda to projednala Majetková 

komise. 

p. Lazarová 

 – uvedla, že je členem Majetkové komise a tento záměr bylo komisí projednán. Dodala, že se jedná                

o 95 m2.  

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  
 

A/ Schvaluje 
záměr převodu pozemku p. č. 1427/1 – ostatní plocha, o výměře 95 m

2
 v k. ú. Střekov do vlastnictví 

Statutárního města Ústí nad Labem, do správy MO Střekov. 

 

B/ Ukládá 

vedoucí OSOM 

1. o usnesení Zastupitelstva MO Střekov informovat Správu železniční dopravní cesty, s. o.  

 

T: 31. 08. 2016 

Z: Vedoucí OSOM 

 

2. zabezpečit projednání podmínek převodu pozemku p. č. 1427/1 v k. ú Střekov a předložení 

materiálu uzavření kupní smlouvy k pozemku p. č. 1427/1 v k. ú Střekov orgánům MO Střekov. 

 

T: 31. 12. 2016 

Z: Vedoucí OSOM 

 

 

Hlasováno o návrhu usnesení předloženém znění. 

 

Přítomno 8 členů  ZMO Střekov:    
pro  (8)      

 proti  (0)  

     zdržel se  (0)  

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně.  
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K bodu programu 2.18. 

Záměr prodeje pozemků p. č. 1841/1 a 1842/1, k. ú. Střekov. 

Předkládá: Dana Mašková, VSOM a uvedla materiál   

Bez diskuse 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  
 

A/ Schvaluje 
záměr prodeje pozemku p. č. 1841/1 – zahrada, o výměře 58 m

2
a pozemku p. č. 1842/1 – zahrada,              

o výměře 113 m
2
, oba v k. ú. Střekov. 

 

B/ Ukládá 

vedoucí OSOM 

1. o usnesení Zastupitelstva MO Střekov informovat žadatele  

T: 31. 08. 2016 

Z: Vedoucí OSOM 

 

2. zabezpečit zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 1841/1 .- zahrada, o výměře 58 m
2                             

 

a pozemku p. č. 1842/1  – zahrada, o výměře cca 113  m
2
, oba v  k. ú. Střekov. 

 

T: 31. 08. 2016 

Z: Vedoucí OSOM 

 

Hlasováno o návrhu usnesení předloženém znění. 

 

Přítomno 8 členů  ZMO Střekov:    
pro  (8)      

 proti  (0)  

     zdržel se  (0)  

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně.  

 

K bodu programu 2.19. 

Záměr prodeje pozemku p. č. 1113, k. ú. Střekov 

Předkládá: Dana Mašková, VSOM a uvedla materiál   

Diskuse: 

 

p. Malinkovič 

- konstatoval, že na pozemek je jediná přístupová cesta a doporučuje prodej neschválit. Předejde se 

tak možným problémům.  

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  
 

A/ Neschvaluje  

záměr prodeje pozemku p. č. 1113 – ostatní plocha, o výměře 203 m
2
 v k. ú. Střekov. 
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B/ Ukládá 

vedoucí OSOM 

o usnesení Zastupitelstva MO Střekov informovat žadatele, včetně zdůvodnění ZMO Střekov. 

 

T: 31. 08. 2016 

Z: Vedoucí OSOM 

 

Hlasováno o návrhu usnesení v předloženém znění. 

 

Přítomno 8 členů ZMO Střekov:    
pro  (8)      

 proti  (0)  

     zdržel se  (0)  

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

K bodu programu 2.20. 

Návrh na uzavření dodatku smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 2568/1, v k. ú. Střekov 

Žadatel: spolek „Pro Kompot“ 

Předkládá: Dana Mašková, VSOM, a uvedla materiál   

 

Bez diskuse 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  
 

Hlasováno o návrhu usnesení předloženém znění. 

 
A/ Schvaluje 

uzavření dodatku smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 2568/1 – ostatní plocha, o výměře 15 m
2
, 

v k. ú. Střekov, na dobu neurčitou, se spolkem „Pro Kompot“, IČ 22712143se sídlem Jateční 

1588/49, 400 01 Ústí nad Labem, za účelem umístění a provozu neziskového bezúdržbového 

výstavního prostoru. 

                                                                   

B/ Ukládá 

vedoucí OSOM 
informovat žadatele o usnesení Zastupitelstva MO Střekov a zabezpečit uzavření dodatku smlouvy                 

o výpůjčce, dle schvalovací části tohoto usnesení  

 

T: 31. 08. 2016 

Z: Vedoucí OSOM 

 

C/Pověřuje 

místostarostu MO Střekov 

podepsáním smlouvy o výpůjčce, dle schvalovací části tohoto usnesení 

 

T: 31. 08. 2016 

Z: Místostarosta 
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Hlasováno o návrhu usnesení v předloženém znění. 

 

Přítomno 8 členů ZMO Střekov:    
pro  (8)      

 proti   (0)  

     zdržel se   (0)  

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

K bodu programu 2.21. 

Návrh na uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku p. č. 2409 v k. ú. Střekov. 

(Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.) 

Předkládá: Dana Mašková, VSOM, a uvedla materiál   

Bez diskuse 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  
 

A/ Schvaluje  

uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti  

a smlouvy o právu provést stavbu na části p. p. č. 2409 v k. ú. Střekov, název stavby: Rozvaděč- 

RVDSL1621_C_ULST53_OK_MET, za účelem umístění nového rozvaděče pro vysokorychlostní 

datové služby na pozemku p. č. 2409 v k. ú. Střekov a připojení stávající trasy metalických optických 

kabelů do tohoto rozvaděče. Celková částka bude určena na základě rozsahu dotčení pozemku, dle 

geometrického plánu a sazby podle Pravidel MO Střekov, platných ke dni uzavření smlouvy                       

o zřízení služebnosti a bude uhrazena bankovním převodem před podpisem konečné smlouvy. 

 

Budoucí oprávněný: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem na adrese Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3,                  

IČ: 04084063, zastoupený na základě písemně udělené plné moci ze dne 12. 01. 2016, evid.                      

č. PŘ/329/2016 spol. ARANEA NETWORK a.s., se sídlem Štěrboholská 1404/104, 102 00                    

Praha 10, IČ 24126039, zastoupená na základě písemně udělené plné moci ze dne 12. 01. 2016,                    

Ing. Romanem Veselým, se sídlem Hornická 2642/22, 400 11 Ústí nad Labem, IČ: 01369032.     

 

B/ Ukládá 

Vedoucí OSOM 
1. před uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti               

a smlouvy o právu provést stavbu, prověřit tuto smlouvu po právní a obsahové stránce. 

 

T: 30. 09. 2016 

Z: Vedoucí OSOM 
 

2. zabezpečit uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti, dle schvalovací části tohoto usnesení.  

T:  30. 09. 2016 

Z: Vedoucí OSOM 
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Hlasováno o návrhu usnesení předloženém znění. 

 

Přítomno 8 členů ZMO Střekov:    
pro  (8)      

 proti  (0)  

     zdržel se  (0)  

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

K bodu programu 2.22. 

Uzavření smluv v souladu s usnesením 9. ZMO č. 060/16 a 061/16 

Předkládá: Dana Mašková, VSOM, a uvedla materiál   

Bez diskuse 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  
 

A/ Ukládá 

místostarostovi MO Střekov 

1. podepsání kupní smlouvy dle schvalovací části usnesení 9. ZMO č. 060/16, 

 

T: 31. 08. 2016 

Z: Místostarosta 

 

2. podepsání kupní smlouvy dle schvalovací části usnesení 9. ZMO č. 061/16, 

 

T: 31. 08. 2016 

Z: Místostarosta 

 

Hlasováno o návrhu usnesení předloženém znění. 

 

Přítomno 8 členů ZMO Střekov:    
pro  (8)      

 proti  (0)  

     zdržel se  (0)  

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

K bodu programu 2.23. 

Návrh na změnu usnesení 10. ZMO Střekov č. 072/16 ze dne 26. 04. 2016  

Předkládá: Dana Mašková, VSOM, a uvedla materiál   

Bez diskuse 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  
 

A/ Schvaluje  

změnu usnesení č. 072/16 takto:  

 

Zastupitelstvo MO Střekov projednalo předložený návrh a A/ Schvaluje pacht pozemku p. č. 1799 – 

zahrada, o výměře 100 m2, v k. ú. Střekov, na dobu neurčitou, s účinností od 01. 08. 2016. 
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Účel pachtu:                                zahrada          

Celkové roční pachtovné:           1.000,--Kč 

 

Pachtýř:  

pan A. A., dat. nar.: xxx, trvale hlášen na adrese xxxxx, 400 03 Ústí nad Labem 

 

 

B/ Ukládá 

Vedoucí OSOM 

zabezpečit uzavření pachtovní smlouvy na pacht pozemku p. č. 1799, o výměře 100 m2, druh 

pozemku – zahrada v k. ú. Střekov, na dobu neurčitou, s účinností od 1. 4. 2016, účel pachtu: 

zahrada, s pachtýřem uvedeným ve schvalovací části tohoto usnesení. 

 

T: 31. 08. 2016   

Z: Vedoucí OSOM 

 

C/ Pověřuje 

místostarostu MO Střekov 

podepsáním pachtovní smlouvy na pacht části pozemku p. č. 1799 v k. ú. Střekov  

 

T: 31. 08. 2016 

Z: Místostarosta 

 

Hlasováno o návrhu usnesení předloženém znění. 

 

Přítomno 8 členů ZMO Střekov:    
pro  (8)      

 proti  (0)  

     zdržel se  (0)  

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

 

K bodu programu 2.24. 

Návrh na změnu usnesení 10. ZMO Střekov č. 073/16 ze dne 26. 04. 2016  

Předkládá: Dana Mašková, VSOM, a uvedla materiál   

Diskuse: 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  
 

A/ Schvaluje  

změnu usnesení č. 073/16 takto:  

 

Zastupitelstvo MO Střekov projednalo předložený návrh a A/ Schvaluje  

1. pronájem části pozemku p. č. 3241/102 – ostatní plocha – zeleň, o výměře 9 m2, z celkové 

výměry 545 m2, v k. ú. Střekov, na dobu neurčitou, s účinností od 01. 08. 2016:  

 

Účel pronájmu: umístění a provoz prodejního zařízení (trafika -  novinový stánek) 

 

Celkové roční nájemné: 9.855,--Kč (3,- Kč/1m2/den) 
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Podmínky úhrady nájemného: nájemné se zavazuje nájemce splácet v pravidelných čtvrtletních 

splátkách, vždy nejpozději do dvacátého dne třetího měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí (tj. do 

20. srpna, 20. září, do 20. října,  atd.), a to bezhotovostním převodem na bankovní účet pronajímatele 

číslo 3765420297/0100, variabilní symbol 5540016048, specifický symbol 2000016048.  

 

Nájemce: 

paní A. M., dat. nar.: xxx, bytem: xxxxx, 400 03 Ústí n. L., místo podnikání: Nová, 400 03 Ústí n. L., 

IČO: 01036637, 

 

2. částku ve výši 2.484,- Kč, jako bezdůvodné obohacení, které vzniklo p. A. M.  bezesmluvním 

užíváním části pozemku p. č. 3241/102, o výměře 9 m2, v k. ú. Střekov,  

za období od 01. 05. 2016 do 31. 07. 2016. 

 

B/ Ukládá 

Vedoucí SOM 

zabezpečit uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 3241/102,  

o výměře 9 m2, z celkové výměry 545 m2, v k. ú. Střekov, na dobu neurčitou  

s účinností od 01. 08. 2016, účel nájmu: umístění a provoz prodejního zařízení (trafika – novinový 

stánek), dle schvalovací části usnesení. 

T: 31. 08. 2016   

Z: Vedoucí SOM 

 

 

C/Pověřuje 

místostarostu MO Střekov 

podepsáním nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 3241/102, v k. ú. Střekov  

 

T: 31. 08. 2016 

Z: Místostarosta 

 

Hlasováno o návrhu usnesení předloženém znění. 

 

Přítomno 8 členů ZMO Střekov:    
pro  (8)      

 proti  (0)  

     zdržel se   (0)  

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

K bodu programu 2.25. 

Návrh na změnu usnesení 10. ZMO Střekov č. 078/16 ze dne 26. 04. 2016  

Předkládá: Dana Mašková, VSOM, a uvedla materiál   

Bez diskuse 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  
 

A/ Schvaluje  

změnu usnesení č. 078/16 takto:  

 

Zastupitelstvo MO Střekov projednala předložený návrh a A/ Schvaluje uzavření smlouvy                         

o bezúplatném dočasném užití pozemků p. č. 3/1, 3/3, 11 a 19, vše v k. ú. Olešnice pro účely 
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udržovacích prací (opravy) vodního toku Olešnický potok - zajištění stability koryta vodního toku 

Olešnického potoka, se subjektem Lesy České republiky, a. s., a to do 31. 12. 2017 

 

B/ Ukládá 

Vedoucí OSOM 

zajištění uzavření smlouvy o bezúplatném dočasném užití pozemků p. č. 3/1, 3/3, 11 a 19, vše v k. ú. 

Olešnice pro účely udržovacích prací (opravy) vodního toku Olešnický potok-zajištění stability 

koryta vodního toku Olešnického potoka, se subjektem Lesy České republiky, a. s., a to do                 

31. 12. 2017.  

T: 31. 08. 2016 

Z: Vedoucí OSOM 

C/Pověřuje 

místostarostu MO Střekov 

podepsáním smlouvy o bezúplatném dočasném užití pozemků p. č. 3/1, 3/3, 11 a 19, vše                             

v k. ú. Olešnice, pro účely udržovacích prací. 

T: 31. 08. 2016 

Z: Místostarosta 

 

Hlasováno o návrhu usnesení předloženém znění. 

 

Přítomno 8 členů ZMO Střekov:    
pro  (8)      

 proti  (0)  

     zdržel se  (0)  

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

K bodu programu 2.26. 

Návrh na změnu usnesení 11. ZMO Střekov č. 090/16 ze dne 24. 05. 2016  

Předkládá: Dana Mašková, VSOM, a uvedla materiál   

Bez diskuse 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  
 

A/ Schvaluje  

změnu usnesení č. 090/16 takto:  

 

Zastupitelstvo MO Střekov projednala předložený návrh a Alt.1 A/ Schvaluje  

1. ukončení nájemní smlouvy č. 1077/2009/NS, uzavřené s nájemkyní paní M. V.,  

na pronájem pozemku p. č. 216/4 a části pozemku p. č.216/1 (477 m2), oba v k. ú. Olešnice                            

u Svádova, dohodou obou smluvních stran, ke dni 31. 08. 2016. 

 

2. záměr pachtu pozemku p. č. 216/4, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, o výměře  

16 m2 a části pozemku p. č.216/1, druh pozemku: trvalý travní porost, o výměře 468 m2,  

oba v k. ú. Olešnice u Svádova, za těchto podmínek: 

a) pachtovné bude sjednáno v min. výši 8,--Kč/m2/rok, z tohoto však bude odečtena sleva za 

svažitost pozemku, atd. 15%,                 

b) pacht bude sjednán na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců 

c) předmětné pozemky budou využity jako zahrada a pozemek pod chatou 

d) žadatel předloží potvrzení bezdlužnosti vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem       
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B/ Ukládá 

vedoucí OSOM 

1. zabezpečit uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy. 

T:  31. 08. 2016 

Z: Vedoucí OSOM 

 

2. zabezpečit zveřejnění záměru pachtu pozemku p. č. 216/4, druh pozemku: zastavěná plocha a 

nádvoří, o výměře 16 m2 a části pozemku p. č.216/1, druh pozemku: trvalý travní porost, o výměře 

468 m2, oba v k. ú. Olešnice u Svádova, dle schvalovací části tohoto usnesení. 

 

T:  15. 6. 2016 

Z: Vedoucí OSOM 

 

 

3. zabezpečit oznámení o usnesení ZMO Střekov FO ÚMO Střekov. 

 

T:  31. 08. 2016 

Z: Vedoucí OSOM 

 

C/ Pověřuje 

místostarostu MO Střekov 

podepsáním dohody o skončení nájemního vztahu v souladu s usnesením. 

 

T: 31. 08. 2016 

    Z: Místostarosta 

 

 

Hlasováno o návrhu usnesení předloženém znění. 

 

Přítomno 8 členů ZMO Střekov:    
pro  (8)      

 proti  (0)  

     zdržel se  (0)  

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

 

K bodu programu 2.27. 

Návrh na změnu usnesení 11. ZMO Střekov č. 089/16 ze dne 24. 05. 2016  

Předkládá: Dana Mašková, VSOM, a uvedla materiál   

 

Bez diskuse 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  
 

A/ Schvaluje  

změnu usnesení č. 089/16 takto:  
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Zastupitelstvo MO Střekov projednala předložený návrh a A/ Schvaluje v souladu s čl. 2, bod 2.2. 

„Zásad pro nájem bytů ve vlastnictví města Ústí nad Labem, svěřených do správy MO Střekov “ 

uzavření dodatku č. 01/2016 ke smlouvě o nájmu bytu č. 01/2015, ze dne 01. 07. 2015, s paní Z. J., 

DiS, nar. xxx, trvale bytem xxxxx, ÚL Střekov, na jehož základě se smlouva č. 01/2015, ze dne 

01. 07. prodlužuje do 30. 06. 2017.  

 

B/ Ukládá 

vedoucí OSOM  
1. informovat žadatelku o usnesení Zastupitelstva MO Střekov a zabezpečit uzavření dodatku 

č.01/2016 s nájemcem, paní Z. J., DiS, s účinností od 01. 08. 2016 v souladu s usnesením. 

T: 31. 08. 2016 

  Z: Vedoucí OSOM  
 

2. informovat o usnesení Zastupitelstva MO Střekov finanční odbor ÚMO Střekov, 

       

T: 31. 08. 2016 

  Z: Vedoucí OSOM 

C/Pověřuje 

místostarostu MO Střekov 

podepsáním dodatku č. 01/2016 k nájemní smlouvě č. 01/2015 v souladu s usnesením. 

 

T: 31. 08. 2016 

Z: Místostarosta 

 

Hlasováno o návrhu usnesení předloženém znění. 

 

Přítomno 8 členů ZMO Střekov:    
pro  (8)      

 proti  (0)  

     zdržel se  (0)  

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

K bodu programu 2.28. 

Záměr  uzavření dodatku č. 2/2016 k nájemní smlouvě č. 1013/2006/NS o nájmu nemovitosti 

v majetku města Ústí nad Labem – pozemek p. č. 269/16 v k. ú. Nová Ves.  

Předkládá: Dana Mašková, VSOM, a uvedla materiál   

Diskuse: 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  

 

A/ Schvaluje  

záměr uzavření dodatku č. 2/2016 k nájemní smlouvě č. 1013/2006/NS, ze dne 19. 04. 2006, 

z důvodu vystoupení jednoho nájemce z nájemní smlouvy a přistoupení nového nájemce  

do nájemní smlouvy. 
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C/ Ukládá 

vedoucí OSOM 
zabezpečit zveřejnění záměru dodatku č.2/2016 k nájemní smlouvě č. 1013/2006/NS  

  

T:  31. 08. 2016 

Z: Vedoucí OSOM 

 

Hlasováno o návrhu usnesení předloženém znění. 

 

Přítomno 8 členů ZMO Střekov:    
pro  (8)      

 proti  (0)  

     zdržel se  (0)  

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

K bodu programu 2.29. 

Kulturní aktivity – II. pololetí 2016 

Předkládá: Mgr. Stanislav Dunaj, předseda KK, a uvedl materiál 

Diskuse: 

 

Mgr. Dunaj  

– po uvedení materiálu dodal, že žadatel Za Sebuzín krásnější, žádal o příspěvek i na magistrátě.                 

p. Lazarová  

– dotázala se, proč by se neměla schválit finanční spoluúčast na akci Den Seniorů. Důchodci pořádají 

akce každý rok, nevidí důvod, proč by neměli dostat příspěvek i letos. 

Mgr. Dunaj  

– když o tom v zasedání Kulturní komise diskutovali, dospěli k závěru, že se nejedná o kulturní akci, 

ale o akci na podporu cestovního ruchu, není tam uveden žádný kulturní program. Navíc stále nejsou 

schválena kritéria pro schvalování příspěvků. Na akci „Noc pod hvězdami“ bylo původně žádáno o 

10.000,-  Kč, Kulturní komise však nedoporučila podílet se na spolufinancování pořízení stanu a 

doporučuje ZMO schválit částku 7.000,- Kč.  

p. Lazarová  

– stále nevidím důvod, proč nepodpořit důchodce, mají vždy radost, pokud mohou někam jet a pokud 

mají nějaké zpestření.  

Mgr. Dunaj  

– MmUL rovněž důchodcům příspěvek na podobnou akci zamítl. 

Mgr. Železný  

– rád by podpořil důchodce, ale chápe i připomínku Mgr. Dunaje, že se nejedná o kulturní akci. 

Dotázal se, zda se dá najít způsob, jak pro důchodce příspěvek schválit. 

p. Malinkovič  

– dotace jsou určené na kulturu, dala by se nějaká částka vyčlenit i pro seniory. 

p. Lazarová  

– pokud jsme dostali 300.000,- Kč, mohlo by se nějakou částkou přispět i seniorům.  

Bc. Chmelová  

– 300.000,- Kč jsme dostali. 100.000,- Kč je již vyčerpáno. Může se pro důchodce čerpat z jiných 

zdrojů, ale z dotací MmUL se domnívá, že to není v souladu. Akci by musel organizovat úřad. Při 

vyúčtování by to asi nebylo uznáno, protože se nejedná o kulturní akci, ale ověřené to není. 

p. Lazarová  

– navrhuje bod stáhnout z programu jednání.  
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p. Malinkovič  

– konstatoval, že je nutné se pozastavit nad tím, proč byla založena Kulturní komise. Domnívá se, že 

především proto, aby byly příspěvky poskytovány. Ideou bylo podpořit občany na Střekově, aby se 

stmelili, něco zažívali, organizovali, setkávali se, apod. Na druhou stranu nemůžeme tlačit na to, aby 

bylo na každou akci přispíváno. Pro něj je smutnou skutečností to, že zatím přicházejí žádosti jen 

z jedné části Střekova, a to ze Sebuzína a Brné. Byl by rád, aby se přidali i další části MO Střekov. 

Měli by se zapojit i další občané. Musí ale dodat, že prostředky, které jsme dostali, se nemusejí ihned 

rozdat. Mělo by se zvážit, co se schválí, ne schválit všechno, co je navrženo. Kulturní komise 

upravovala jednotlivé příspěvky. Dost dobře nechápe, proč by se na akci Krásný den vína v Brné  

měly vydávat prostředky za cimbálovou muziku. Má se přispívat a ne celé akce financovat. 

p. Lazarová  

– domnívá se, že je jen dobře, pokud se podobné akce budou konat a my na ně přispějeme.                       

p. Malinkovič  

– nemá nic s pořádáním akce, ale proč platit kapelu. 

Mgr. Železná  

– Kulturní komise nikdy nenavrhovala 100% částku, odhlasovala spoustu akcí i pro Střekov, že 

zrovna Svádov nezažádal o příspěvek, za to Kulturní komise nemůže.  

p. Malinkovič  

– nejde mu přece jen o Svádov. 

Mgr. Dunaj  

– zastupitelé by měli vyzvat občany k aktivitě, to nemůže dělat Kulturní komise, najdou se občané, 

kteří chtějí akce pořádat a jsou občané s laxním přístupem.    

p. Malinkovič  

– jsou věci, které by se měly podporovat, ale mělo by být přesně řečeno, které se podporovat 

nebudou. 

MUDr. Laštůvka  

– vznesl dotaz, jak vysoký příspěvek požadovali důchodci. 

Mgr. Dunaj  

– žádost má dvě části, jedna je „Den seniorů“ a druhá „Kulturní program“. Tato akce je zatížena 

náklady ve výši cca 20.000,- Kč.   

Mgr. Železná  

– dodala, že druhá akce tvoří soutěže pro děti, jejich vystoupení, divadelní přestavení, aj.  

MUDr. Laštůvka  

– jeho dotaz zněl, kolik požadovali důchodci. 

Mgr. Dunaj  

– původně na celou akci 20.000,- Kč. Důchodci chtějí příspěvek na výlet lodí. Jedná se o hranice 

obvodu i města.  

p. Lazarová  

– akce se týká jízdy parníkem, a to je v Ústí nad Labem. 

Mgr. Dunaj  

– pokud poplují do Bad Schandau, to je v Německu, tudíž je to mimo Ústí nad Labem.  

Mgr. Železný  

– rozhodně by měli akci podpořit, troufne si i tvrdit, že 20.000,- Kč se někde najde, jde jen o to, zda 

se nebudou potýkat s účelovostí, pak by museli příspěvek věnovat z jiných zdrojů. Materiál by   

odhlasovat měli.  

p. Svoboda (z řad občanů) 

– na akci Mezi dvorci hrála hudba, která byla hrazena z příspěvků, proč by nemohla být s příspěvků 

zaplacena i cimbálovka. Kulturní komise vznikla jako kulturní nebo kulturně-sportovní? Není jedno, 

o jakou akci jde? On by podpořil i volnočasovou aktivitu. 

Mgr. Dunaj  

– uvedl, že spolek Parta Střekov pořádá akce napůl sportovní a napůl kulturní.  
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Mgr. Železná  

– upřesnila, že Parta Střekov pořádá fotbalový turnaj a souběžně k tomu soutěže pro děti, jedná se                                    

o dvě linie sportovní i kulturní. 

p. S. (z řad občanů) 

– a schvaluje se jaká akce? 

Mgr. Železná  

– akce kulturní, peníze jsou navrženy na občerstvení, dětské disciplíny, apod., ne na sport.  

MUDr. Laštůvka  

– od MmUL jsme obdrželi na kulturu příspěvek 300.000,- Kč, s tím, že 100.000,- Kč je vyčerpáno, 

dotázal se, ke kterému dni. 

Bc. Chmelová  

– odpověděla, že k 30. 6. 2016.   

Mgr. Dunaj  

– upozornil, že se musí počítat s tím, že pokud bude MO Střekov pořádat advent, bude to stát 

60.000,- Kč až 70.000,- Kč, vycházím částky loňského roku.  

p. S. (z řad občanů)  

– ve Svádově je jen pár lidí, kteří něco dělají, všechno jinak pořádají sportovci, hasiči, a samozřejmě 

se podílejí důchodci. Nevidí důvod, proč jim nepřispět. Pokud řádně podají žádost a správně 

sepsanou, tak by se jim to mělo schválit. Důchodci asi nebudou hrát fotbal a určitě nemají důvod se 

obohacovat. Rovněž asi nebudou na internetu hledat nějaké zápisy z porad a vzory, jak si žádost 

podat. Zastupitelé mají občanům pomáhat.  

p. Lazarová  

– požaduje, aby bylo do zápisu uvedeno, že požaduje přesně zjistit, na jaké akce se dají dotace 

použít. Jinak s navrženým materiálem souhlasí.   

p. Malinkovič  

- nerozumí, proč paní Lazarová nyní souhlasí, když na začátku diskuse nesouhlasila s tím, že nebude 

důchodcům příspěvek poskytnut.   

p. Kolman  

– zeptal se, zda akce seniorů je veřejná akce nebo se jedná o skupinu. Pokud by se jednalo o veřejnou 

akci, byl by pro jim příspěvek schválit.  

Mgr. Dunaj   

– Kulturní komise podporujeme kulturní akce ne akce volnočasové. Nezapomínají na seniory, ale na 

základě čeho má komise rozhodovat.  

Mgr. Železný  

– akce je plánovaná na říjen 2016, dnes se to dořešit nemusí. Po zjištění podrobností by se to mohlo 

na zářijovém jednání ZMO projednat a popř. schválit. Doporučí se důchodcům, nechť si podají 

žádost. 

p. S. (z řad občanů) 

– když se na minulém jednání ZMO hlasovalo o kulturní akci Zažít město jinak, byla na jednání 

přítomna paní, která potřebovala předem vědět, zda peníze dostanou nebo ne. Důchodci si taky 

budou muset vše zařídit předem. 

Ing. Dunaj  

– pokud někdo pořádá akci, musí si udělat rozpočet, a musí počítat i s možností, že příspěvek 

nedostane. Důchodci si taky musí udělat rozpočet i bez příspěvku. 

p. Kolman  

– schválil by materiál ve znění, jak je předložen s tím, že pokud se jedná o uzavřenou skupinu 

důchodců, musí si požádat jinak.   

Mgr. Železný  

– souhlasí s Ing. Dunajem, ale pan S. má také pravdu. Organizátoři akce Zažít město jinak byli na 

jednání ZMO přítomni a dokázali zodpovědět dotazy zastupitelů. Za důchodce dnes není nikdo 

přítomen. 
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p. Malinkovič  

– schvalují se aktivity na II. pololetí. Ani u jedné akce nehrozí prodlení, nechal by schválení na 

zářijové jednání ZMO a mezitím by se na magistrátě prověřilo, na přesně jaké akce lze peníze použít. 

Na webové stránky úřadu se může zveřejnit, že zbývá čerpat 200.000,- Kč, a že se vyzývají spolky, 

občané, sdružení, apod., nechť si podají žádosti o příspěvky. 

p. Lazarová  

– počká na vyjádření MmUL, na co se mohou prostředky použít. A spolu Za Sebuzín krásnější 

doporučí, aby si důchodci podali žádost.  

Mgr. Železný  

– doporučil odložit jen akci pro seniory, ostatní akce jsou v termínech, které „hoří“. 

p. Four (z řad občanů) 

- s lodí Porta Bohemica důchodci jezdili zadarmo, proč se to zpoplatnilo? 

p. Lazarová  

– dala návrh na ukončení diskuse  

 

Hlasováno o ukončení diskuse. 

 

Přítomno 8 členů ZMO Střekov:    
pro  (8)      

 proti  (0)  

     zdržel se  (0)  

 

Diskuse byla ukončena.  

 

Mgr. Dunaj  

– upřesnil návrh usnesení a znovu upozornil, že u bodu návrhu usnesení Noc pod hvězdami, 

s termínem konání srpen/září 2016, žadatele Za Sebuzín krásnější, z. s. byla souběžně podána žádost 

na MmUL. 

p. Malinkovič  

– dotázal se, proč Kulturní komise dospěla u Party Střekov k jiné částce, než byla v žádosti.  

Mgr. Dunaj  

– u Party Střekov byla vyškrtnuta částka na fotbalový turnaj, Kulturní komise dosud nemá kritéria 

pro schvalování příspěvků.  

p. Lazarová  

– vznesla protinávrh usnesení - vyřadit bod B/, a počkat na stanovisko MmUL. 

Mgr. Železná  

– opět připomněla, že v bodě A/ u 1. akce – běží souběžně dvě žádosti, na ÚMO i na MmUL. 

Dodala, že ve výjimečných případech lze schválit příspěvek i když požádali na MmUL, ale                        

7.000,- Kč je dost vysoká částka, pokud není zřejmé, jak vysokou částku dostali od MmUL.  

MUDr. Laštůvka  

– rovněž vznesl protinávrh usnesení, uvedl, že body č. 2) 3) 4) 5) v původním návrhu usnesení by se 

mohly schválit v doporučených částkách. Pochybnosti jsou u bodu č. 1) a bodu B) – neschválit 

příspěvek seniorům. Přiklání se k tomu, tyto akce projednat na jednání ZMO v září.  

 

Návrh usnesení v upraveném znění:  
 

Schvaluje Kulturní aktivity pro II. pololetí 2016: 

1. Vánoční tvořivá dílna, s termínem konání 25. 11. 2016, včetně finanční spoluúčasti ve výši 

3 000,- Kč,. Žadatel – Za Sebuzín krásnější, z. s.. 

2. Mikulášská veselice, termínem konání 11. 12. 2016, včetně finanční spoluúčasti ve výši       

3 000,- Kč. Žadatel – Za Sebuzín krásnější, z. s. 
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3. Sportovní den s Partou Střekov, s termínem konání 20. 08. 2016, včetně finanční 

spoluúčasti ve výši 12 880,- Kč. Žadatel – Parta Střekov, z.s. 

4. Den vína v Brné, termínem konání 10. 09. 2016. 2016, včetně finanční spoluúčasti ve výši 

27 300,- Kč. Žadatel – Veselá Brná z.s.  

 

s tím, že daňové doklady k vyúčtování budou předloženy každým ze žadatelů o finanční 

spoluúčast ÚMO nejpozději do 30 dnů ode dne konání každé akce.  

 

 

Hlasováno o návrhu usnesení předloženém znění. 

 

Přítomno 8 členů ZMO Střekov:    
pro  (8)      

 proti  (0)  

     zdržel se  (0)  

 

Návrh usnesení v upraveném znění byl schválen jednomyslně. 

 

K bodu programu 2.30. 

Kritéria hodnocení spolupořadatelství na kulturních akcích ÚMO Střekov  

Předkládá: Mgr. Stanislav Dunaj, předseda KK, a uvedl materiál 

Diskuse: 

 

p. Malinkovič 

– kritéria jsou obdobná jako má MmUL a ÚMO UL – město. 

p. Kolman  

– je tam uvedeno, že jeden spolek může žádat 3x za rok. Spolek Za Sebuzín krásnější už žádal 

vícekrát. 

Mgr. Dunaj  

– může být udělena i výjimka. 

p. Kolman  

– ale tam není uvedeno, že jde o výjimku. 

p. Malinkovič  

– zeptal se, kolik akcí měl Sebuzín v r. 2016. 

Mgr. Dunaj  

– dvě akce.   

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  

 

A )  S ch va l u j e  

kritéria hodnocení spolupořadatelství na kulturních akcích ÚMO Střekov 

 

Hlasováno o návrhu usnesení předloženém znění. 

 

Přítomno 8 členů ZMO Střekov:    
pro  (8)      

 proti   (0)  

     zdržel se   (0)  

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 
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K bodu programu 2.31. 

Návrh na zřízení Osadního výboru Svádov 

Předkládá: Viktor Malinkovič, místostarosta, a uvedl materiál 

Bez diskuse 

 

ZMO vzalo informaci o návrhu na zřízení Osadního výboru na vědomí.  

 

K bodu programu 2.32. 

Návrh na změnu usnesení č 016/16 z 3. Rady MO Střekov ze dne 09. 02. 2016  

Předkládá: Mgr. Hana Štrymplová, vedoucí SO, a uvedla materiál 

Diskuse: 

 

Mgr. Železná  

– dotázala se, kdy by mělo proběhnout vítání občánků. 

Mgr. Štrymplová  

– odpověděla, že v měsíci září, neboť v říjnu nás čekají volby, zároveň požádala Mgr. Železnou při 

této akci o spolupráci. 

 

Návrh usnesení v předloženém znění:  

 

A/ Schvaluje 

Změnu usnesení č. 016/16 z 3. jednání Rady MO Střekov ze dne 09. 02. 2016 takto: 

016/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

A/  Schvaluje  

1. Převzetí projektu „Podpora rodiny s prvorozeným dítětem“ od města Ústí nad Labem do činnosti 

Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov. 

2. Pravidla pro poskytování finančního daru Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov v rámci 

projektu „Podpora rodiny s prvorozeným dítětem“. 

3. Náklady spojené s administrací vyplácení darů (šeků) ponese dárce. 

 

B/ Pověřuje  

Mgr. Hanu Štrymplovou - vedoucí správního oboru 

1. Zabezpečením uzavírání smluv o poskytnutí finančního daru (šeku) v souladu se schválenými   

    pravidly v rámci projektu „Podpora rodiny s prvorozeným dítětem“ 

 

                                                                             Z: Mgr. Hana Štrymplová 

                                                                             T: průběžně 

p. Viktora Malinkoviče – místostarostu  

2. Signování pamětních listů k příležitosti „Vítání občánků“ městského obvodu Střekov 

 

                                                                                          Z: Mgr. Hana Štrymplová 

                                                                                          T: průběžně 

C / Ukládá  

1. Mgr. Haně Štrymplové, vedoucí správního odboru  

 

a) Předat vedoucí finančního odboru podklady pro vypsání šeků v rámci projektu                   

„Podpora rodiny s prvorozeným  dítětem“ 

                                                                                    Z: Mgr. Hana Štrymplová 

                                                                   T: do 10 dnů od uzavření smlouvy 
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b) Zabezpečit předávání šeků v rámci ceremoniálu „Vítání občánků“  

 

                                                                                Z: Mgr. Hana Štrymplová 

                                                                                            T: trvale 

c) Zabezpečit oznámení vedoucí finančního odboru termín konání ceremoniálu „Vítání 

občánků“ vždy nejpozději do 10 dnů před jeho konáním 

                                                                                

                                                                                  Z: Mgr. Hana Štrymplová 

                                                                                  T: trvale 

 

d) Předložit včas k podpisu pamětní listy p. místostarostovi  

                                                                                   

Z. Mgr. Hana Štrymplová 

                                                                                   T: průběžně dle termínů 

     2.  Bc. Jitce Chmelové, vedoucí finančního odboru 

Předání šeků v rámci projektu „Podpora rodiny s prvorozeným dítětem“ vedoucí správního 

odboru vždy nejpozději do 3 dnů před jeho konáním 

Z: Bc. Jitka Chmelová                                                                                                  

T: trvale 

 

Hlasováno o návrhu usnesení předloženém znění. 

 

Přítomno 8 členů ZMO Střekov:    
pro  (8)      

 proti  (0)  

     zdržel se  (0)  

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

K bodu programu 2.33. 

Projednání obecně závazné vyhlášky „Stanovení školských obvodů základních škol zřizované 

městem Ústí nad Labem“ 

Předkládá: Mgr. Hana Štrymplová, vedoucí SO, a uvedla materiál 

Diskuse: 

 

Ing. Bandas  

– dotázal se, zda jsou tam výrazné změny. 

Mgr. Štrymplová  

– domnívá se, že ne, ale všechno zkontroluje a prověří. Dodala, že se jedná pouze návrh OZV.  

p. Malinkovič  

– PhDr. M. sdělila, že se jedná o nepodstatné změny. 

p. S. (z řad občanů) 

- rovněž s PhDr. M. hovořil a dotazoval se jí, v čem jsou významné změny. Hovořila o dvou 

změnách, a to kolem školy v ul. Palachova, a co se týká MO Střekov, tam by měla být změna u ZŠ 

v ul. Jitřní. Vše vyplývá ze zákona. Každopádně by tento materiál mělo ZMO vzít na vědomí. 
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Návrh usnesení v předloženém znění:  

 

A/ Bere na vědomí 

Návrh obecně závazné vyhlášky „ Stanovení školských obvodů základních škol zřizovaných městem 

Ústí nad Labem“  

 

B/ Ukládá   

Mgr. Haně Štrymplové - vedoucí správního oboru 

1. K úkonu zaslání výpisu z usnesení MO Střekov na Mm Ústí nad Labem odbor školství, 

kultury, sportu a sociálních služeb 

                                                                           Z: Mgr. Hana Štrymplová 

                                                                           T: do stanoveného termínu 02. 09. 2016 

   

Hlasováno o návrhu usnesení předloženém znění. 

 

Přítomno 8 členů ZMO Střekov:    
pro  (8)      

 proti  (0)  

     zdržel se  (0)  

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

 

3. Různé. 

Dotazy členů ZMO Střekov, dotazy občanů: 

 

Mgr. Železný  

– obdržel informaci, že koncem června proběhla dražba bývalého objektu SORBI. Bylo učiněno 

podání k exekuční dražbě, ale dosud nebyla uhrazena cena, neboť náklady by byly značné. Požádal 

paní Maškovou, aby přibližně za měsíc, kdy už by mohla být provedena změna na Katastrálním 

úřadě, zkontaktovala nového vlastníka, jaký má s objektem záměr.  

Mgr. Železná  

– mezi lidmi začínají kolovat fámy, že se tam má zřídit další ubytovna, to by měli vyvrátit. 

Mgr. Železný  

– v domě, o kterém hovořil, určitě ubytovna nebude. Tyto fámy kolují kolem jiného domu na 

nábřeží. Jedna z informací je, že by skutečně mělo dojít k rekonstrukci objektu, kde by měly být byty 

a zastupitelé nebudou mít žádnou možnosti tomu zabránit. Mohou se vyjadřovat pouze ke zřízení 

ubytovny.  

p. S. (z řad občanů)  

- dotázal se, zda se děje něco s objektem Severotuku? 

p. Malinkovič 

– zatím neděje.  

p. S. (z řad občanů)  

– stěžoval si, že je zanedbán úklid chodníků a schodů v ul. Na Hřebence. Také na to, že chodník 

v lese je natolik zarostlý, že tam nelze projít. Od května 2016 se tam nesekalo. Po deštích tam chodí 

jako v lese. Zeptal se, zda to tam někdo udržuje. VPP pracovníci uklízeli prostranství za okály                        

a veřejné prostranství se neuklízelo.   

p. Čechová  

– uvedla, že minulý týden projížděla MO Střekov a samozřejmě je v plánu všechno uvést do 

pořádku, to by mělo být již koncem příštího týdne – co se týká schodiště v Brné.  

Dodala, že bude zprovozněno nasvícení v Brné v přechodovém místě, kde není chodník. 
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p. Lazarová  

– nabídla paní Čechové, že s ní MO projede, pokud bude mít zájem. S bývalou vedoucí OPISH 

rovněž jezdila na místní šetření.  

p. Čechová  

– konstatovala, že bude ráda a poděkovala za nabídku. 

Mgr. Železná  

– vznesla dotaz, zda by bylo možné projednat s Povodím Labe seč na Střekovském nábřeží. 

p. Čechová  

– odpověděla, že určitě a dále uvedla, že je ráda za každou připomínku. Bude se snažit vše dát do 

pořádku. 

Ing. Dunaj  

– požaduje, aby u zatáčky, na křižovatce ul. Na Čihadle a Ke Hradu, bylo umístěno zrcadlo, neboť je 

zatáčka velmi nepřehledná a nebezpečná, protože je tam strom a křoviska. Uvedl, že by se toto místo 

mělo zatím alespoň prořezat. Dodal, že i prostranství za Zdravotním střediskem na Střekově je  

zarostlé trávou. Pokud je to náš pozemek, měl by se řádně vyčistit. 

p. S. (z řad občanů)  

– dotázal se, jak to vypadá s tělocvičnou ve Svádově. 

p. Lazarová  

– odpověděla, že jakmile bude vědět nějakou informaci, hned ji sdělí. 

p. S. (z řad občanů) 

– v ul. Želivského jsou vyplavená místa. Ulice Za Tratí u čerpačky je totálně rozbitá, jak tam jezdí 

těžká technika, občané chtějí vědět, jak je ošetřené, aby byla uvedena do původního stavu. Ulice 

Vítězná je rozbitá už několik let, občané jsou naštvaní. Pozemky jsou v majetku MmUL, ulice by se 

měla opravit a mohlo by se tam vybudovat  parkoviště. Rovněž chodníky by se měly opravit  

p. Lazarová  

– projekt je už hotový, jsou na to vyčleněné i finanční prostředky, čeká se jen na jednání se SČVK, 

aby tam vybudoval vpusť. 

Ing. Svěcený 

– konstatoval, že zde zazněla spousta podnětů a dotazů, a požádal občany, aby se obraceli přímo na 

ÚMO dotazy směrovali na nové vedoucí, aby se nezdržovalo jednání ZMO.  

p. Lazarová  

– zeptala se, jak to vypadá se Sallerovou výstavbou – s nákupním centrem.  

p. Malinkovič  

– odpověděl, že se nikdo neozval. 

Ing. Dunaj 

– dotázal se, jak to vypadá s ul. Tiziánova.  

p. Malinkovič  

– uvedl, že se začne opravovat. 

Ing. Dunaj  

– se zeptal kdy. 

p. Malinkovič  

– odpověděl, že to bude financováno ve spolupráci s MmUL. Po zmapování důležitých problémů 

bude svolána schůzka s panem Dařílkem a poté budou zahájeny opravy.  

Bc. Mašková  

– reagovala na podněty pana S. – uvedla, že je předjednané stěhování Muzea do objektu Kamenná, 

jen je tam třeba zrekonstruovat podlahy a střecha. Bude snaha vše realizovat co nejdříve kvůli 

uvolnění prostor MŠ ve Svádově. 

p. Malinkovič  

– dodal, že jednal s ředitelem Muzea Mgr. Houfkem a ten potvrdil, že mají zájem o celý objekt 

Kamenná 3, poté by tělocvična ve Svádově měla být opravena a prostory dnešní školky měly být 

rozšířeny o prostory bývalé školy. 
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Mgr. Dunaj  

– informoval o žádosti Bc. T. o rozšíření Kulturní komise na 9 členů. Kulturní komise se však 

domnívá, že stávajících počet 5 členů je dostačující. Kulturní komise MmUL má 7 členů.  

p. Malinkovič  

– potvrdil, že výbory jsou běžně 5ti členné. 

Mgr. Dunaj  

– uvedl, že Kulturní komisi navrhne, aby byla vytvořena výzva, aby jednotlivé spolky mohly žádat                    

o dotace. 

p. Kolman  

– zeptal se, jak pokračuje kácení Lesů ČR. 

Bc. Mašková  

– kácení zajišťuje soukromý subjekt na základě smlouvy s LČR, kvůli dešti se zpozdila těžba, je 

s nimi v kontaktu. 

p. B. (z řad občanů) 

– přišla se zeptat, v jakém stadiu je přívod vody do zahrádkářské kolonie. 

Bc. Mašková  

– pro zahrádkářskou kolonii je voda zajišťována z jednoho odběrného místa, na které je uzavřena 

jedna smlouva, a to s panem K.. SČVK nemá důvod smlouvu měnit a není v kompetenci úřadu do 

toho zasahovat. Pokud má někdo zájem o přípojku, musí se domluvit s jiným odběratelem nebo s 

SČVK o zřízení nového odběrného místa. S paní Č. se jednalo na podzim 2015 a bylo jí řečeno, že 

jsou tři možnosti napojení, ale to si musí zařídit sama. 

p. B. (z řad občanů)  

– je jen jedna možnost, ostatní dvě jsou podvod. 

p. Malinkovič  

– požádal paní B., aby se dostavila na úřad a vše projednala s paní Maškovou. 

p. B. (z řad občanů) 

– uvedla, že paní Č. už všechno napsala, a na úřad poslala, ale nic nebylo podniknuto. 

p. Malinkovič  

– zopakoval, aby se paní B. dostavila na úřad, neboť zastupitelé nemají materiál, o kterém by jednali. 

Ing. Dunaj  

– dotázal se, zda v zahrádkářské kolonii je skutečně jen jedno odběrné místo na pana K.. 

p. B.(z řad občanů) 

– uvedla, že ano, a kdo nedá panu Kulichovi pozemek, který chce, tak tomu vodu ustřihne. Paní Č. 

mu odmítla vybudování výtahu na jejím pozemku, proto jí vodu ustřihl.  

p. Malinkovič  

– opět apeloval na ukončení diskuse, musí se to zúřadovat na úřadě, a pokud vyplyne nějaký 

požadavek, aby o tom jednalo ZMO, bude o tom jednat, ale dnes nemohou na tento dotaz odpovědět. 

p. Černá (z řad občanů) 

– zeptala se, zda je k sítím dokumentace. 

Bc. Mašková  

– odpověděla, že ji nemůžeme mít, neboť nejsme vlastníky. 

p. Č.  

– dotázala se, zda je v pořádku, pokud sítě udělá laik a bez požadavku. 

Bc. Mašková  

– pokud občan chce vybudovat sítě, musí požádat SČVK. Úřad nemá důvod mít projektovou 

dokumentaci, pokud není vlastníkem sítě, rovněž nebyl investorem sítě. Tam kde končí zařízení ve 

vlastnictví SČVK, má dokumentaci SČVK a tam kde začíná odběrné zařízení např. pana K., má ji 

majitel, tedy pan K.. 

p. Malinkovič 

– požádal o ukončení diskuse. 
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Bc. Mašková  

– uvedla, že z minulého jednání ZMO pro ni vyplynul úkol informovat o průběhu rekonstrukce 

budovy v ul. Kubelíkova. Konstatovala, že s budoucím nájemcem je vše domluveno, včetně postupu 

prací, byla vyhlášena výběrová řízení, oslovilo se několik firem, byly zadány první objednávky, aby 

od 1. 1. 2017 začal fungovat projekt, který tam chtějí mít.  

Mgr. Železný  

– budova bývalého Slavoje – aktuální situace je taková, že se snaží objekt prodat, chodí tam zájemci, 

ale není přesvědčen o pozitivním vývoji. Dále uvedl, že před koncem loňského roku se řešila 

pokládka radarů, v jakém je to stádiu? 

p. Malinkovič  
– vše je připravené, stavební odbor MmUL předá stanovisko, vyhlásí se výběrové řízení na firmu, 

která to bude provádět, a budou položeny na místa, která byla zadána. Sebuzín, Svádov, Olšinky a 

Brná  .  

p. Čechová  

– dodala, že ve věci zpomalovačů byla na MmUL, neboť chtěla vědět, co ze stavebního zákona 

vyplyne pro náš úřad a dozvěděla se, že máme k pokládce souhlas, jen je potřeba sehnat firmu, která 

to bude realizovat.  

Ing. Svěcený  

– informoval, proč MO Střekov nebyl součástí programu pro přiznání stipendia nejlepšímu 

studentovi. MO Střekov měl odlišné podmínky, které byly stanoveny bývalou RMO. Společně byl 

s panem místostarostou na UJEPU na jednání, udělaly se úpravy a MO Střekov je nyní součástí 

celého programu. Doplnil, že v souladu se schválenými podmínkami RMO z února 2016, bude 

v říjnu pozastaven příjem žádostí studentů, ty se předají komisi, která rozhodne o tom, zda jsou 

splněny všechny podmínky. Doufá, že na příštím ZMO bude předložen návrh, kdo z řad ZMO bude 

členem této hodnotící komise. Ten poté předloží návrh ke schválení ZMO nejlepší práce, a kterému 

studentovi bude přiznáno stipendium.  

 

4. Závěr 

 

 

Místostarosta poděkoval za účast a jednání ZMO ukončil v 19.00 hodin. 

 

 

 

 

                ověřovatel: Miroslava Lazarová   ověřovatel: Jan Kolman 

     dne: 10. 08. 2016     dne: 10. 08. 2016  

 

 

 

 

Viktor Malinkovič 

místostarosta MO Střekov 

Dne: 10. 08. 2016  

 

 

 

Přílohou: Usnesení 13. ZMO Střekov ze dne 09. 08. 2016 

 

Zapsala: Petra Krejčová 


