
U S N E S E N Í 

 

Z 25. JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZMO STŘEKOV KONANÉHO 

DNE 18.09. 2017 

 

 

 Kontrola hospodaření MO Střekov za 1.pololetí roku 2017 

FV ZMO Střekov projednal předložený návrh a 

A/doporučuje ÚMO Ústí n.L. Střekov 

1) Pozměnit název předloženého materiálu na „Informace o plnění rozpočtu MO Střekov za 

1.pololetí roku 2017“. 

2) Uvést v úvodu důvodové zprávy souhrnné tabulky – procentuální čerpání rozpočtu dle 

jednotlivých položek a celkové příjmy a výdaje uvedené v procentech. 

3) V textové části uvést odůvodnění nečerpaných položek.  

4) V tabulce, případně v textové části -  platy zaměstnanců uvést rozdělení platů zaměstnanců 

v pracovním poměru a zvlášť platů, na které jsou přijaty refundace části nákladů, hrazené 

z Úřadu práce (veřejně prospěšní pracovníci, pracovníci veřejné služby apod.) 

 

B/ bere na vědomí materiál s názvem „Kontrola hospodaření MO Střekov za 1. pololetí roku 

2017“ a upozorňujeme na celkové nízké čerpání z rozpočtu. 

 

 Prodej nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem – pozemku p. č. 44/1, k. ú. Kojetice 

u Malečova 

 

FV ZMO Střekov projednal předložený materiál a doporučuje ZMO Střekov schválit prodej 

nemovitosti. 

 

 Prodej nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem – pozemku p. č. 1597, v k. ú. Brná 

nad Labem 

  

FV ZMO Střekov projednal předložený materiál a doporučuje ZMO Střekov schválit prodej 

nemovitosti. 

 

 Prodej nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem –  pozemků p. č. 3848/21 a p.č. 

3848/22 v k. ú. Střekov  

 

FV ZMO Střekov projednal předložený materiál a doporučuje ZMO Střekov schválit prodej 

nemovitosti. 

 

 Prodej nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem –  pozemku p. č. 3848/19, v k.ú. 

Střekov 

 

FV ZMO Střekov projednal předložený materiál a doporučuje ZMO Střekov schválit prodej 

nemovitosti. 

 

 

 

 



 Prodej nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem –  pozemku p. č. 3291/53 a části 

pozemku p.č. 3291/39 v k. ú. Střekov  

 

FV ZMO Střekov projednal předložený materiál a doporučuje ZMO Střekov schválit prodej 

nemovitosti 

 Prodej nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem –  pozemku p. č. 315 v k.ú. Církvice  

 

FV ZMO Střekov projednal předložený materiál a doporučuje ZMO Střekov schválit prodej 

nemovitosti 

 

 Informace o dodržení podmínek dohody o zaplacení dluhu v částce 36.356,61 Kč ( dle 

usnesení č.284/14 z 24.jednání ZMO Střekov ze dne 06.05.2017) 

 

FV ZMO Střekov projednal předložený materiál a bere na vědomí dodržení podmínek dohody o 

zaplacení dluhu. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Ing. Nechybová Věra  

                                                                                            předsedkyně  FV ZMO Střekov 
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