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Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov 

Rada MO Střekov 

 

U S N E S E N Í 

16. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 18.8.2015 

 

 

Projednané návrhy:   

 

30. Dohoda o narovnání majetkoprávních vztahů k pozemku p.č. 345, v k.ú. Svádov. Pan O. H..  

3. Kontrola plnění usnesení RMO a ZMO k 31.7.2015. 

29. Stanovení užívání závěsného odznaku pro účely občanských obřadů. 

2. Grafický manuál pro ÚMO Střekov. 

4. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem –  části pozemku p.č. 1352/1 a pozemku           

p.č. 1352/5,  v k.ú. Sebuzín – K.. 

6. Pronájem nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem –  části pozemku p.č. 1351/2, 

v k.ú. Sebuzín – V.. 

7. Záměr prodeje nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem –  pozemku p.č. 164, v k.ú. Olešnice 

u Svádova – B.. 

11. Záměr pachtu pozemku p.č. 1952, v k.ú. Střekov - p. P.. 

14. Pronájem části p.p.č. 2287/1, v k.ú. Střekov - p. R.. 

15. Návrh na zrušení usn. 09. RMO Střekov, konané dne 27.05.2014, č. 145/14/A, p. K..  

16. Žádost o prodloužení platnosti pachtovní smlouvy č. 1004/2015/PS, ze dne 08.04.2015                      

- p. Č..  

18. Záměr nájmu prostor sloužících k podnikání v části objektu na adrese Kamenná 1431/83, UL 

Střekov o velikosti 190,15 m2 z celkových 784,93 m2.- V. K. a K. V.. 

19. Žádost Záměr nájmu prostor sloužících k podnikání v části objektu na adrese Kubelíkova 1231 /1, 

UL Střekov o velikosti 156,69 m2 z celkových 895,95 m2 - Spolek „Rodinné centrum 

Slunečník o.s.“. 
20. Žádost o prodloužení nájmu bytu č. 03 na adrese Zeyerova 763/7 o velikosti 1+2 (61,73 m2) – J. 

N.. 

22. Návrh na ukončení nájemní smlouvy č. 503/97, ze dne 30.04.1997, dohodou  ke dni 31.08.2015           

a pronájem nemovitosti z majetku města Ústí nad Labem – části pozemku p.č. 633, v k.ú. Střekov 

- p. M. /Mgr. G.. 

23. Žádost o ukončení Smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 15 na adrese Varšavská 764/44,                   

o velikosti 1+3 (93,00 m2), dohodou ke dni 31.08.2015 – UJEP v Ústí nad Labem.  

25. Záměr pachtu nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem –  částí pozemku p.č. 186/1 – díl č. 2 

a č. 7, v k.ú. Brná nad Labem – Ž.. 

28. Poskytnutí finančního daru z rozpočtu MO Střekov v roce 2015 (Oblastní charita Ústí nad 

Labem). 
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Bod programu 30 

Dohoda o narovnání majetkoprávních vztahů k pozemku p.č. 345, v k.ú. Svádov. Pan O. H..  

174/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Bere na vědomí a nemá námitky 

s opravou v souladu s § 36 ods. 3 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), 

v operátu katastrálního území Svádov, ve smyslu § 36 odst. 1 písm. a) katastrálního zákona spočívajícího 

v zápisu duplicitního vlastnictví k pozemku p.č. 345 ve prospěch právních nástupců manželů H. K. a B., 

(xxxx), a to v souladu s listinou založenou ve sbírce listin katastrálního úřadu. 

 

B/ Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru PISH ÚSOM ÚMO Střekov 
1. připravit dohodu o narovnání majetkoprávních vztahů k pozemku p.č. 345, v k.ú. Svádov s právním 

nástupcem nově zapsaných vlastníků K. a B. H., po ukončení dědického řízení, ve spolupráci s JUDr. 

Radkou Procházkovou a dohodu následně předložit Radě MO Střekov k projednání. 

T:  31. 12. 2015 

        Z:  Bc. Eva Kurešová 

 

2. informovat p. H. o tomto usnesení RMO Střekov 

T:  08. 09. 2015 

        Z:  Bc. Eva Kurešová 

 

 

Bod programu 3 

Kontrola plnění usnesení RMO a ZMO k 31.7.2015. 

175/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Souhlasí  

a) s vyřazením usnesení RMO Střekov splněných k 31.7.2015 z evidence s tím, že termíny 

k prodloužení budou projednány na příštím jednání RMO Střekov. 

 

b)  s prodloužením termínu a s vyřazením splněných usnesení RMO č.:   

136/15/b/1 - 18.08.2015 

136/15/b/2 - 18.08.2015 

161/15/b/3 - 10.08.2015 
 

 

Bod programu 29 

Stanovení užívání závěsného odznaku pro účely občanských obřadů. 

176/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Stanovuje 

v souladu s ust. § 108, odst. 2, zákona o obcích užívání závěsného odznaku členům ZMO Střekov Ing. 

arch. Jiřímu Němečkovi, MUDr. Michaele Vaňkové, Petru Barančíkovi,  MUDr. Jiřímu Laštůvkovi při 

příležitosti konání občanských obřadů, tj. klasické svatby, jubilejní svatby a vítání občánků,  s platností 

od 1.9.2015 
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Bod programu 2 

Grafický manuál pro ÚMO Střekov. 

177/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/  Bere na vědomí 

předloženou prezentaci vizuálního stylu pro MO Střekov grafického studia Les kanců. 

 

B/  Schvaluje 

zpracování „Grafického manuálu pro MO Střekov“ v rozsahu a podobě předvedené prezentace pro 

potřeby MO Střekov, který používá symboliku historického heraldického znaku, a to v částce 27.000,- vč. 

DPH, viz příloha č.1 - cenová nabídka produktu. 

 

C/  Ukládá 

Martě Jaklové, VSO 

zabezpečit uzavření DPP, příp. Smlouvy o vytvoření autorského díla s MgA M. K. dle schvalovací části. 

      

T: 30.9.2015  

Z: Marta Jaklová 

 

 

Bod programu 4 

Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem –  části pozemku p.č. 1352/1 a pozemku               

p.č. 1352/5,  v k.ú. Sebuzín – K..  

178/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Ruší 

usnesení č. 136/15 z 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.06.2015 

 

B/ Schvaluje 

pacht části pozemku p.č. 1352/1, o výměře cca 613 m2, druh pozemku trvalý travní porost a pozemku           

p.č. 1352/5, o výměře 16 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, oba v k.ú. Sebuzín, na dobu 

neurčitou, s účinností od 1.9.2015, 

 

účel pachtu:    zahrada, pozemek pod stavbou (chatou) 

 celkové pachtovné:  6.450,--Kč/rok 

 

pachtýř: 

pan J. K., dat. nar.: (xxxx), 

trvale hlášena na adrese (xxxx) 

 

B/ Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru PISH ÚSOM ÚMO Střekov 
zabezpečit uzavření pachtovní smlouvy na pacht části pozemku p.č. 1352/1, o výměře cca 613 m2, druh 

pozemku trvalý travní porost a pozemku p.č. 1352/5, o výměře 16 m2, druh pozemku zastavěná plocha a 

nádvoří, oba v k.ú. Sebuzín, na dobu neurčitou, s účinností od 1.9.2015, dle schvalovací části tohoto 

usnesení. 

T:  30. 09. 2015 

Z: Bc. Eva Kurešová 
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Bod programu 6 

Pronájem nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem –  části pozemku p.č. 1351/2, v k.ú. Sebuzín 

– V.. 

179/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Schvaluje 

Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1351/2, o výměře cca 85 m2, druh pozemku ostatní plocha               

v k.ú. Sebuzín, s podmínkou, že 

1. pronajatá plocha se nesmí nijak zastavět ani oplotit, 

2. budou dodržovány podmínky „Základní ochranné podmínky CHKO“, 

3. pronájem pozemku nesmí zamezit přístup k již zbudovaným molům pro kotvení lodí, 

4. bude dodržováno dopravní značení na cyklostezce, 

5. nájemné bude sjednáno v min. výši 4,-- Kč/m2/rok, nejméně však 50,-- Kč, 

6. nájem bude sjednán na dobu neurčitou, 

7. předmětná část pozemku bude využita k sečení trávy a provozování sportovního rybaření, kotvení 

lodí, 

8. žadatel předloží potvrzení bezdlužnosti vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem od Finančního 

odboru Magistrátu města Ústí nad Labem. 

 

B/ Ukládá 

Bc. Eva Kurešové, vedoucí odboru PISH ÚMO Střekov 

Zabezpečit zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 1351/2, v k.ú. Sebuzín, dle schvalovací části 

usnesení. 

T: 31.08.2015 

Z: Bc. Eva Kurešová 

 

 

Bod programu 7 

Záměr prodeje nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem –  pozemku p.č. 164, v k.ú. Olešnice           

u Svádova – B.. 

180/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Schvaluje 

záměr prodeje pozemku p.č. 164 – trvalý travní porost, o výměře 2.207 m2, v k.ú. Olešnice u Svádova 

s tím, že způsob využití pozemku musí být v souladu s platným Územním plánem Ústí nad Labem – ZP 

plochy přírodní. 

 

B/ Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru PISH  ÚSOM ÚMO Střekov 
1. o usnesení Rady MO Střekov informovat žadatele i manželé D. 

T: 31. 08. 2015 

Z: Bc. Eva Kurešová 

 

2. zabezpečit zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 164 – trvalý travní porost, o výměře 2.207 

m2, v k.ú. Olešnice, dle schvalovací části tohoto usnesení. 

T: 31. 08. 2015 

Z: Bc. Eva Kurešová 
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Bod programu 11 

Záměr pachtu pozemku p.č. 1952, v k.ú. Střekov - p. P.. 

181/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Schvaluje  

záměr pachtu pozemku p.č. 1952 - zahrada, o výměře 274 m2, v k.ú. Střekov, 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 od Finančního 

odboru Magistrátu města Ústí nad Labem.                          

 

B/ Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru PISH ÚSOM ÚMO Střekov 
zabezpečit zveřejnění záměru pachtu pozemku p.č. 1952 - zahrada, o výměře 274 m2, v k.ú. Střekov, dle 

schvalovací části tohoto usnesení.  

T: 31. 08. 2015 

Z: Bc. Eva Kurešová 
 

 

Bod programu 14 

Pronájem části p.p.č. 2287/1, v k.ú. Střekov - p. R..  

182/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Schvaluje 

Pronájem části pozemku p.č. 2287/1, o výměře 12 m2, v k.ú. Střekov – parkovací plocha č. 6, na dobu 

určitou 1 roku, tj. od 01.09.2015 do 31.08.2016.  

Účinnost od:   01.09.2015 

Účel pronájmu:  umístění (parkování) osobního automobilu 

Celkové roční nájemné: 3.194,--Kč, vč. 21%DPH 

 

Nájemce: 

pan L. R., dat.nar.: (xxxx), bytem (xxxx), kontaktní adresa (xxxx). 

 

B/ Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru PISH ÚMO Střekov 

zabezpečit  uzavření nájemní smlouvy na pronájem části p.p.č. 2287/1, v k.ú. Střekov, na dobu určitou 

max. 1 roku, s účinností od 01.09.2015, účel nájmu: parkovací stání, s nájemcem uvedeným ve 

schvalovací části tohoto usnesení. 

T: 30. 09. 2015 

Z: Bc. Eva Kurešová 

 

 

Bod programu 15 

Návrh na zrušení usn. 09. RMO Střekov, konané dne 27.05.2014, č. 145/14/A, p. K..  

183/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Ruší 

usnesení 9. Rady MO Střekov, konané dne 27.05.2014, č. 145/14/A, kterým byl schválen záměr prodeje 

pozemku p.č. 1398 – ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 885 m2, v k.ú. Střekov, z důvodu, že 

dle vyjádření Ministerstva dopravy ČR, ze dne 04.05.2015, je pozemek p.č. 1398, v k.ú. Střekov, v kolizi 

s variantami trasy nové železniční tratě z Prahy do Drážďan. Studie, která nové trasy navrhuje a 
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prověřuje, bude zpracovatelem ještě před dokončením v prosinci 2015 projednána se zástupci Ústeckého 

kraje, Statutárního města Ústí nad Labem a Ministerstva dopravy s cílem identifikovat preferovaná řešení. 

Teprve následně bude možné o potřebnosti pozemku p.č. 1398, v k.ú. Střekov, pro výstavbu nové 

železniční tratě rozhodnout.  

 

B/ Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru PISH  ÚMO Střekov 
o usn. Rady MO Střekov informovat žadatelku. 

T: 31 08. 2015 

Z: Bc. Eva Kurešová 
 

 

Bod programu 16 

Žádost o prodloužení platnosti pachtovní smlouvy č. 1004/2015/PS, ze dne 08.04.2015  - p. Č..  

184/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Neschvaluje  

záměr uzavřít dodatek  č. 1/2015 k pachtovní smlouvě č. 1004/2015/PS, ze dne 08.04.2015 uzavřené na 

pronájem části pozemku p.č 261, o výměře 15 m2 a části pozemku p.č. 262, o výměře 221 m2, oba             

v k.ú. Střekov, kdy předmětem změny bude prodloužení platnosti předmětné pachtovní smlouvy do 

31.03.2016.  

 

B/ Schvaluje  

záměr nájmu části pozemku p.č 261, o výměře 15 m2 a části pozemku p.č. 262, o výměře 221 m2, oba              

v k.ú. Střekov, za těchto podmínek: 

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

b)  nájem bude sjednán na dobu neurčitou  

c)  předmětné pozemky budou využity jako zahrada – charakteru obytné zeleně, 

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

odboru Magistrátu města Ústí nad Labem.                          

 

B/ Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru PISH ÚSOM ÚMO Střekov 
1. o usn. RMO Střekov informovat p. Č. 

T: 31. 08. 2015 

Z: Bc. Eva Kurešová 
2. zabezpečit zveřejnění záměru nájmu části pozemku p.č 261, o výměře 15 m2 a části pozemku p.č. 

262, o výměře 221 m2, oba v k.ú. Střekov, dle schvalovací části tohoto usnesení.  

T: 31. 08. 2015 

Z: Bc. Eva Kurešová 

 

 

 

Bod programu 18 

Záměr nájmu prostor sloužících k podnikání v části objektu na adrese Kamenná 1431/83, UL 

Střekov o velikosti 190,15 m2 z celkových 784,93 m2.- Vojtěch Karban a Klára Voborníková. 

185/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Schvaluje 

Záměr nájmu prostor sloužících k podnikání v objektu na adrese Kamenná 1431/3, Ústí nad Labem 

Střekov, na pozemkové parcele č. 3241/18, v k.ú. Střekov, kdy předmětem nájmu je část objektu o 
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velikosti  190,15 m2, sestávající z místností, označených v projektové dokumentaci čísly 143, 144, 145, 

146, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 a 157 za těchto podmínek : 

a) nájemné bude sjednáno ve výši  1.200, Kč/m2/rok (100,- Kč/m2/měs.),  

b) žadatel předloží potvrzení o bezdlužnosti vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem od Finančního 

odboru Magistrátu města Ústí nad Labem,   

c) nájemce výslovně souhlasí s tím, aby pronajímatel upravoval výši nájemného podle míry inflace dle 

informací Českého statistického úřadu, 

 

B/ Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru PISH  ÚSOM ÚMO Střekov 
zveřejnit záměr nájmu části objektu na adrese Kamenná 1431/3, ÚL-Střekov, na p.p.č. 3241/18,                  

v k.ú. Střekov, kdy předmětem nájmu je část o velikosti 190,15 m2, sestávající z místností, označených 

v projektové dokumentaci čísly 143, 144, 145, 146, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 a 157,                

na úřední desce a WEBu od 19.08.2015 do 02.09.2015, tj. po dobu nejméně 15 dnů. 

 

T: 19. 08. 2015 

         Z: Bc. Eva Kurešová 

 

 

 

Bod programu 19 

Žádost Záměr nájmu prostor sloužících k podnikání v části objektu na adrese                   

Kubelíkova 1231/1, UL Střekov o velikosti 156,69 m2 z celkových 895,95 m2 - Spolek „Rodinné 

centrum Slunečník o.s.“. 

186/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Schvaluje 

Záměr nájmu prostor sloužících k podnikání v části objektu na adrese Kubelíkova 1231/1, ÚL-Střekov, na 

pozemkové parcele č. 1598, v k.ú. Střekov, kdy předmětem nájmu je část objektu o velikosti 156,69 m2, 

sestávající z místností, označených v projektové dokumentaci čísly 1.19, 1.20, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26,  

1.27, 1.28, 1.29, 1,31. za těchto podmínek: 

a) nájemné bude sjednáno ve výši minimálně 720, Kč/m2/rok (60,- Kč/m2/měs.), 

b) žadatel předloží potvrzení o bezdlužnosti vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem od Finančního 

odboru Magistrátu města Ústí nad Labem.   

 

B/ Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru PISH  ÚSOM ÚMO Střekov 
1) zveřejnit záměr nájmu části objektu na adrese Kubelíkova 1231/1, ÚL-Střekov, na p.p.č. 1598, 

v k.ú. Střekov, kdy předmětem nájmu je část o velikosti 156,69 m2, sestávající z místností, 

označených v projektové dokumentaci čísly 1.19, 1.20, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26,  1.27, 1.28, 1.29, 

1,31,  na úřední desce a WEBu od 19.08.2015 do 02.09.2015, tj. po dobu nejméně 15 dnů. 

T: 18. 08. 2015 

          Z: Bc. Eva Kurešová 

2) Požádat MmÚL o svěření nemovitých věcí  

 objektu Kubelíkova č.p. 1231 na pozemkové parcele  č. 1598 

 pozemkové parcely  č. 1598  výměře 517 m2 

 pozemkové parcely č. 1597 o výměře 2.909 m2 

v k.ú. Střekov do správy Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov na dobu neurčitou  

T: 31. 08. 2015 

          Z: Bc. Eva Kurešová 
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Bod programu 20 

Žádost o prodloužení nájmu bytu č. 03 na adrese Zeyerova 763/7 o velikosti 1+2 (61,73 m2) – J. N.. 

187/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Schvaluje 

V souladu s čl. 2, bod 2.13. „Zásad pro výběr budoucích nájemníků bytů ve vlastnictví města Ústí nad 

Labem, svěřených do správy MO Střekov“ uzavření dodatku č. 2/2015 ke smlouvě o nájmu bytu              

č. 5/2012 ze dne 03.09.2012 s panem J. N., nar. (xxxx) trvale bytem (xxxx), na jehož základě se smlouva 

č. 5/2012, ze dne 03.09.2012 mění následně: 

 

1. článek VI., bod 6.1. se mění takto :  

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.08.2018, s účinností od 01.09.2015. 

 

B/ Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru OPISH ÚMO Střekov 
1) Informovat žadatele o usnesení Rady MO Střekov a zabezpečit uzavření dodatku č. 2/2015 

s nájemcem, panem J. N., s účinností od 01.09.2015 v souladu s usnesením. 

         T: 10.09. 2015 

         Z: Bc. Eva Kurešová 
 

2) Informovat o usnesení Rady MO Střekov finanční odbor ÚMO Střekov. 

         T: 10.09. 2015 

          Z: Bc. Eva Kurešová 
 

 

Bod programu 22 

Návrh na ukončení nájemní smlouvy č. 503/97, ze dne 30.04.1997, dohodou ke dni 31.08.2015            

a pronájem nemovitosti z majetku města Ústí nad Labem – části pozemku p.č. 633,  v k.ú. Střekov - 

p. M./Mgr. G.. 

188/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Schvaluje 

1. ukončení nájemní smlouvy č. 503/97, ze dne 30.04.1997, ve znění dodatků, uzavřené na pronájem 

části pozemku p.č. 633, v k.ú. Střekov, s p. M. M., dat.nar.: (xxxx), bytem: (xxxx), sídlo: Církvice 

ev.č. 9549, 403 02 Ústí nad Labem, IČ 01104080,  dohodou s tím, že předmětná nájemní smlouva 

bude ukončena ke dni 31.08.2015, s povinností nájemce nejpozději ke dni podpisu dohody o 

ukončení nájemní smlouvy uhradit veškeré pohledávky, které jsou vůči němu na ÚMO Ústí nad 

Labem – Střekov evidovány 

 

2. pronájem části pozemku p.č. 633, o výměře 18 m2, v k.ú. Střekov, na dobu neurčitou s 3-měsíční 

výpovědní lhůtou, s účinností od 01.09.2015, 

Účel pronájmu:    umístění a provoz prodejního zařízení (prodej pietního zboží a 

  květin) 

Celkové roční nájemné: 39.420,--Kč (6,--Kč/1m2/den) 

 

Nájemce: 

Mgr. V. G., dat. nar.: (xxxx), bytem: (xxxx), místo podnikání: Josefa Skupy 2262/38, 434 01 

Most, IČ 87712229 
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B/ Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru PISH ÚMO Střekov 

1. zabezpečit uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 503/97 s p. M. M. a zabezpečit vymožení 

veškerých pohledávek, které jsou vůči p. M. M. na ÚMO Ústí nad Labem – Střekov evidovány.  

         T: 31. 08. 2015 

         Z: Bc. Eva Kurešová 

 

2. o usn. RMO Střekov informovat FO ÚMO Střekov. 

T: 31. 08. 2015 

         Z: Bc. Eva Kurešová 

3. zabezpečit  uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemek p.č. 633, v k.ú. Střekov, na dobu 

neurčitou s účinností od 01.09.2015, účel nájmu: umístění a provoz prodejního zařízení (prodej květin), 

dle schvalovací části usnesení. 

         T: 30. 09. 2015 

         Z: Bc. Eva Kurešová 

 

 

Bod programu 23 

Žádost o ukončení Smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 15 na adrese Varšavská 764/44,  o velikosti 

1+3 (93,00 m2), dohodou ke dni 31.08.2015 – UJEP v Ústí nad Labem.  

189/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Schvaluje 

ukončení Smlouvy č. 6/2005 o nájmu bytové jednotky č. 15, na adrese Varšavská 764/44, o velikosti 1+3 

(93,00 m2), uzavřené dne 01.03.2005 s Univerzitou J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, a to v souladu s čl. 

VI., bod 6.2., písm. c) dohodou k 30.09.2015 

 

B/ Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru OPISH ÚMO Střekov 
1. informovat žadatele o usnesení Rady MO Střekov 

        T: 31.08. 2015 

         Z: Bc. Eva Kurešová 

 

2. zajistit předání a převzetí bytu č. 15 na adrese Varšavská 764/44 mezi pronajímatelem a nájemcem 

       

T: 30.09. 2015 

         Z: Bc. Eva Kurešová 
 

 

Bod programu 25 

Záměr pachtu nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem –  částí pozemku p.č. 186/1 – díl č. 2         

a č. 7, v k.ú. Brná nad Labem – Ž.. 

190/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Schvaluje  

záměr pachtu částí pozemku p.č. 186/1 – díl č. 2, o výměře 365 m
2
  a díl č. 7, o výměře 434 m2, z celkové 

výměry 3 081 m2, druh pozemku trvalý travní porost, v k.ú. Brná nad Labem, 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 bude využita jako zahrada                                                                                                                                                                                                                                    
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d)  žadatel předloží potvrzení bezdlužnosti vůči Statutárnímu městu Ústí nad                                                                                                                

 Labem od Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem                              
 

B/ Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru PISH ÚSOM ÚMO Střekov 
zabezpečit zveřejnění záměru pachtu částí pozemku p.č. 186/1 – díl č. 2, o výměře 365 m

2
  a díl č. 7, o 

výměře 434 m2, z celkové výměry 3 081 m2, druh pozemku trvalý travní porost, v k.ú. Brná nad Labem. 

 

T: 31. 08. 2015 

Z: Bc. Eva Kurešová 
 

 

 

Bod programu 28 

Poskytnutí finančního daru z rozpočtu MO Střekov v roce 2015 (Oblastní charita Ústí nad Labem). 

191/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Schvaluje 

poskytnutí finančního daru z  rozpočtu MO Střekov pro rok 2015 v celkové výši 5.000 Kč  

Oblastní charitě Ústí nad Labem, IČO 44225512 

 

B/ Ukládá  

Bc. Jitce Chmelové, VFO ÚMO Střekov 

uzavřít smlouvu s organizací dle bodu A/ návrhu na usnesení 

         T: 11.09.2015 

         Z: Bc. Jitka Chmelová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


