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Městský obvod Ústí nad Labem – Střekov 

Rada MO Střekov 

 

 

U S N E S E N Í 

z 18. mimořádného jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 7. 9. 2018 od 7.00 hodin 

v zasedací místnosti (II. patro) ÚMO Střekov 

 

Projednané návrhy:  

1. Zahájení 

2. Materiály předložené starostkou, místostarostou, tajemníkem 

2.1 – Nebyl předložen žádný materiál 

3. Materiály finančního odboru 

3.1 Návrh na provedení rozpočtového opatření (přesun v rámci OPISH a SO) 

3.2 Návrh na provedení rozpočtového opatření (dotace ÚK – JSDH) 

3.3 Návrh na provedení rozpočtového opatření (přesun v rámci OSOM) 

3.4 Návrh na provedení rozpočtového opatření (přesun v rámci OPISH) 

4. Materiály správního odboru 

4.1 - Nebyl předložen žádný materiál 

5. Materiály odboru péče o vzhled obce, investic a silničního hospodářství 

5.1 – Nebyl předložen žádný materiál 

6. Materiály odboru správy obecního majetku 

6.1 Záměr pachtu části  pozemku p.č. 2116, k. ú. Střekov 

6.2 Záměr směny nemovitostí v majetku města  v k. ú. Nová Ves 

6.3 Ukončení pachtovní smlouvy a pacht pozemku p.č. 269/13, k. ú. Nová Ves 

6.4 Prodej pozemku p. č. 32 v k. ú. Církvice 

6.6 Záměr pronájmu části pozemku p. č. 70/1 v k. ú. Sebuzín 

6.8 Návrh na uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Sebuzín 

6.9 Směna části pozemku p. č. 89/1 za část pozemku p. č. 89/2, oba v k. ú. Církvice 

6.10  Územní studie Olešnice, Sebuzín 

7. Kontrola plnění usnesení 

7.1 - Nebyl předložen žádný materiál 

8. Různé 

9. Závěr 

 

3. Materiály finančního odboru 

 

K bodu programu 3.1 

Návrh na provedení rozpočtového opatření (přesun v rámci OPISH a SO)  

198/Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 7. 9. 2018 

 

schvaluje 
A) rozpočtové opatření do rozpočtu 2018 v tomto znění: 

 

snížení ve výdajové části (OPISH): 

PPR511/H000042 Herní prvky  - pořízení nových nad 40tis. Kč 

      odd§ 3421 pol. 6122  42.800,- Kč 
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snížení ve výdajové části (SO): 
PPR508/H000433 Docházkový systém ÚMO (pořízení) 

      odd§ 6171 pol. 6122  12.000,- Kč 

 

navýšení ve výdajové části (OPISH): 

PPR511/H000040 Opravy památek 

      odd§ 3322 pol. 5171  54.800,- Kč 

 

B) rozpočtové opatření do rozpočtu 2018 v tomto znění: 

 

snížení ve výdajové části (OPISH): 

PPR511/H000043 Architektonická soutěž „TECHNOPARK“ 

      odd§ 3421 pol. 5169  25.000,- Kč 

 

navýšení ve výdajové části (OPISH): 

PPR511/H000078 Posudky, studie, projekty 

      odd§ 3745 pol. 5166  25.000,- Kč 

 

 

K bodu programu 3.2 

Návrh na provedení rozpočtového opatření (dotace ÚK – JSDH) 

199/Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 7. 9. 2018 

 

schvaluje 
 

rozpočtové opatření do rozpočtu 2018 v tomto znění: 

 

navýšení příjmové části rozpočtu: 

 

PPR502/H000378 Dotace Ústeckého kraje (oprava vozu JSDH) 

    odd§ 0000 pol. 4122 ÚZ _05_0404  100.000,- Kč 

 

navýšení ve výdajové části (JSDH): 

 

PPR502/H000379 JSDH - oprava vozu CAS 

    odd§ 5512 pol. 5171 ÚZ _05_0404  100.000,- Kč 

 

 

K bodu programu 3.3 

Návrh na provedení rozpočtového opatření (přesun v rámci OSOM) 

200/Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 7. 9. 2018 

 

schvaluje 
 

rozpočtové opatření do rozpočtu 2018 v tomto znění: 

 

snížení výdajové části rozpočtu: 

 

PPR507/H000095 Opravy a údržba budovy ÚMO 

    odd§ 6171 pol. 5171    60.000,- Kč 
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navýšení ve výdajové části (JSDH): 

 

PPR507/H000097 Nákup DDHM nad 40tis. Kč 

    odd§ 6171 pol. 6122    60.000,- Kč 

 

 

K bodu programu 3.4 

Návrh na provedení rozpočtového opatření (přesun v rámci OPISH)  

201/Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 7. 9. 2018 

 

schvaluje 
rozpočtové opatření do rozpočtu 2018 v tomto znění: 

 

snížení příjmové části rozpočtu: 

 

PPR502/H000270 ZELEŇ dotace – převody MmÚL 

    odd§ 6330 pol. 4137 ÚZ _05_0383  440.000,- Kč 

 

navýšení příjmové části (OPISH): 

 

PPR502/H000269 Dotace na Provoz – převody MmÚL 

    odd§ 6330 pol. 4137    440.000,- Kč 

 

 

snížení výdajové části rozpočtu (OPISH): 

 

PPR511/H000051 ZELEŇ dotace – kompletní údržba 

    odd§ 3745 pol. 5169 ÚZ _05_0383  440.000,- Kč 

 

navýšení výdajové části (OPISH): 

 

PPR511/H000035 Opravy komunikací a chodníků 

    odd§ 2212 pol. 5171    440.000,- Kč 

 

 

6. Materiály odboru správy obecního majetku 

 

K bodu programu 6.1 

Záměr pachtu části pozemku p.č. 2116, k. ú. Střekov 

202/Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 7. 9. 2018 

 

A) schvaluje  

záměr pachtu části pozemku p. č. 2116, druh pozemku – zahrada, o výměře cca 250 m
2
 v k. ú. 

Střekov, za těchto podmínek: 

a) pachtovné bude sjednáno v min. výši 10,00 Kč/m
2
/rok,  

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

c) předmětný pozemek bude využíván jako zahrada – údržba trvalého travního porostu, 

d) žadatel předloží česné prohlášení o  bezdlužnosti vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem.  
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B) ukládá  

 Bc. Šárce Francové, vedoucí OSOM 

       zabezpečit oznámení o usnesení RMO Střekov žadateli a FO ÚMO Střekov, 

       v termínu do 30. 9. 2018. 

 

K bodu programu 6.2 

Záměr směny nemovitostí v majetku města v k. ú. Nová Ves 

203/Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 7. 9. 2018 

 

 

A) schvaluje 

záměr směny části pozemku p. č. 236/2,  o výměře cca 9 m
2
 a části pozemku p.č. 285/3,  o výměře 

cca 7 m
2
,
  
oba v k. ú. Nová Ves, které jsou v majetku pánů J. a M. M., za pozemek p. č. 237/2, v k. ú. 

Nová Ves, o výměře cca 16 m
2
, který je v majetku Statutárního města Ústí nad Labem. 

 

B) ukládá 

Bc. Šárce Francové, vedoucí OSOM 

o usnesení Rady MO Střekov informovat p. M. 

v termínu do 30. 9. 2018. 

 

K bodu programu 6.3 

Ukončení pachtovní smlouvy a pacht pozemku p.č. 269/13, k. ú. Nová Ves 

204/Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 7. 9. 2018 

 

A) schvaluje  

1. ukončení Pachtovní smlouvy č. 1014/2015/PS, uzavřené s manžely D. a Z. K., na pacht pozemku 

p. č. 269/13, o výměře 290 m
2
, v k. ú. Nová Ves, dohodou, ke dni 30. 9. 2018, s povinností nájemce 

protokolárně předat předmět nájmu. 

 

2. záměr pachtu pozemku p. č. 269/13, druh pozemku: trvalý travní porost, o výměře cca 290 m
2
  

v k. ú. Nová Ves na jméno M. T., a Z. T.,  oba bytem xxx, Ústí nad Labem, za těchto podmínek: 

e) pachtovné bude sjednáno v min. výši 10,00 Kč/m
2
/rok 

f) pachtovné za pozemek pod stavbou o výměře 18 m
2
 bude sjednáno v min. výši 20,-- Kč/m

2
/rok   

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

h) část pozemku p. č. 269/13 v k ú. Nová Ves, druh pozemku orná půda, bude využit jako zahrada 

i) žadatel předloží česné prohlášení o bezdlužnosti vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem. 

 

3. pacht pozemku dle bodu A) 2., po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění, na dobu neurčitou, 

s výpovědní lhůtou 6 měsíců, s účinností od 1. 10. 2018. 

Účel pachtu: zahrada, pozemek pod stavbou - chatou 

Celkové roční nájemné: 2 536,00 Kč. 

Nájemce: M. T., narozena xxx a Z. T., narozen xxx, oba bytem xxx, Ústí nad Labem. 

 

 B) ukládá  

 Bc. Šárce Francové, vedoucí OSOM 

1. zabezpečit oznámení o usnesení RMO Střekov žadateli a FO ÚMO Střekov, 

2. zabezpečit zveřejnění záměru pachtu části pozemku p. č. 269/13, v k. ú. Nová Ves, dle 

schvalovací části tohoto usnesení 

v termínu do 10. 9. 2018. 

 

 

 



 

 
Usnesení  18. mim. RMO Střekov          5 z 6 

K bodu programu 6.4 

Prodej pozemku p. č. 32 v k. ú. Církvice 

205/Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 7. 9. 2018 

 

A) doporučuje Zastupitelstvu Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov schválit 

prodej pozemku p. č. 32, druh pozemku – zahrada, o výměře 134 m
2
, v k. ú. Církvice,  

za cenu 29.500,-- Kč. 

Kupující: 

manželé J. J., narozen xxx a J. J., narozena xxx, oba bytem xxx,  Teplice. 

 

B) pověřuje 

Ing. Stanislava Dunaje, místostarostu Městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov 

předložit návrh prodeje pozemku p. č. 32, v k. ú. Církvice do jednání Zastupitelstva MO Střekov 

v termínu do 20. 9. 2018. 

 

C) ukládá 

Bc. Šárce Francové, vedoucí OSOM 

o usnesení informovat kupující 

v termínu do 17. 9. 2018. 

 

K bodu programu 6.6 

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 70/1 v k. ú. Sebuzín 

206/Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 7. 9. 2018 

 

A) neschvaluje 
záměr pronájmu části pozemku p. č. 70/1, druh pozemku: ostatní plocha, o výměře cca 142 m

2
, 

v k. ú. Sebuzín 

 

B) ukládá  

Bc. Šárce Francové, vedoucí OSOM 

o usnesení informovat žadatele 

v termínu do 27. 9. 2018. 

 

K bodu programu 6.8 

Návrh na uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Sebuzín 

207/Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 7. 9. 2018 

 

A/ schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti – přípojky kNN na 

pozemku p. č. 796/1 v k. ú. Sebuzín, název akce: „UL - Sebuzín, p. p. č. 796/1 – přípojka kNN, IV-12-

4016400; číslo stavby: IP-124008574“, za účelem umístění Zařízení distribuční soustavy. Celková 

částka úplaty za zřízení věcného břemene bude určena na základě rozsahu dotčení pozemku, dle 

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

služebnosti 

budoucí oprávněný: 

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín. 

 

B/ ukládá  

Bc. Šárce Francové, vedoucí OSOM 

zabezpečit uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene dle schvalovací části tohoto usnesení 

v termínu do 31. 10. 2018. 
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K bodu programu 6.9 

Směna části pozemku p. č. 89/1 za část pozemku p. č. 89/2, oba v k. ú. Církvice 

208/Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 7. 9. 2018 

 

A) doporučuje Zastupitelstvu Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov schválit 

směnu části pozemku p. č. 89/1, druh pozemku – orná půda, dle geometrického plánu č. 502-78/2018, 

označené jako pozemky p. č. 89/11, o výměře 613 m
2
, p. č. 89/10, o výměře 58 m

2
, oba 

v k. ú. Církvice v majetku Statutárního města Ústí nad Labem  

za  

část pozemku p. č. 89/2, druh pozemku – orná půda, dle geometrického plánu č. 502-78/2018, 

označené jako pozemky p. č. 89/9, o výměře 79 m
2
, p. č. 89/8, o výměře 592 m

2
, v k. ú. Církvice 

v majetku pana A. D.,  

bezplatně. 

 

B) pověřuje 

Ing. Stanislava Dunaje, místostarostu Městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov 

předložit návrh směny pozemků, v k. ú. Církvice do jednání Zastupitelstva MO Střekov 

v termínu do 20. 9. 2018. 

 

C) ukládá 

Bc. Šárce Francové, vedoucí OSOM 

o usnesení informovat pana D. 

v termínu do 17. 9. 2018. 

 

K bodu programu 6.10 

Územní studie Olešnice, Sebuzín  

209/Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 7. 9. 2018 

 

A) schvaluje 

revokaci usnesení č. 171/18 B) ze dne 7. 8. 2018  

 

B) schvaluje  

uzavření smlouvy o dílo se společností City Upgrade, s. r. o., IČ 02756021, na zpracování Územní 

studie veřejného prostranství Střekov – Sebuzín a Územní studie veřejného prostranství Střekov – 

Olešnice za celkovou cenu 88.000,- Kč bez DPH. 

 

 

 

 

 

Ing. Stanislav Dunaj     Ing. Eva Outlá 

místostarosta MO Střekov    starosta MO Střekov 

Dne:       Dne:  

 

 

 

 

Zpracovala: Jana Vladyková 


