Městský obvod Ústí nad Labem – Střekov
Rada MO Střekov

USNESENÍ
z 21. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16. 10. 2018 od 13.00 hodin
v zasedací místnosti (II. patro) ÚMO Střekov
Projednané návrhy:
PROGRAM:
1. Zahájení
2. Materiály předložené starostkou, místostarostou, tajemníkem
2.1 Žádost o převod investičních prostředků do roku 2019 (PČR Truhlářova)
2.2 Pamětní deska generála Klemeše v Brné
3. Materiály finančního odboru
3.1 Návrh na provedení rozpočtového opatření (volby PREZIDENT)
3.2 Částečná revokace usnesení (RO5/18/0021)
3.3 Návrh na provedení rozpočtového opatření (volby ÚSC) – materiál na stůl
4. Materiály správního odboru
4.1 Individuální dotace – Klub českých turistů
4.2 Poskytnutí daru – jízdní kola pro Afriku
4.3 Likvidace a vyřazení majetku
4.4 Výjimka z OZV – advent 2018
5. Materiály odboru péče o vzhled obce, investic a silničního hospodářství
5.1 Realizace zakázky „Oprava části chodníku Truhlářova“
5.2 Realizace zakázky „Rekonstrukce aleje Pionýrů“
6. Materiály odboru správy obecního majetku
6.1 Záměr pronájmu části pozemku p. č. 308/1 v k. ú. Církvice
6.2 Záměr prodeje části pozemku p. č. 69/1 a pozemku p. č. 69/2 oba v k. ú. Olešnice u Svádova
6.3 Záměr prodeje části pozemku p. č. 102/1 v k. ú. Olešnice u Svádova
6.4 Uzavření smlouvy o věcném břemeni – služebnosti inženýrské sítě na části pozemku
p. č. 676/4 v k. ú. Svádov STAŽENO Z PROJEDNÁNÍ
6.5 Uzavření smlouvy o věcném břemeni – služebnosti chůze, jízdy na části pozemku p. č. 524/1
v k. ú. Brná nad Labem
6.6 Záměr pronájmu pozemků v k. ú. Sebuzín a Církvice
6.7 Záměr prodeje části pozemku p.č. 160/1, k. ú. Nová Ves
6.8 Záměr nabytí pozemku p.č. 337 v k. ú. Střekov
7. Kontrola plnění usnesení
7.1 – Nebyl předložen žádný materiál
8. Různé
9. Závěr
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2. Materiály předložené starostkou, místostarostou, tajemníkem
K bodu programu 2.1.
Žádost o převod investičních prostředků do roku 2019 (PČR Truhlářova)
228/ Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 16. 10. 2018
A) schvaluje
podání žádosti Radě města o zachování účelové investiční dotace „Rekonstrukce objektu Truhlářova
1592/32“ do rozpočtu MO Střekov pro rok 2019.
B) ukládá
Ing. Evě Outlé, starostce MO
podat žádost Radě města dle bodu A) usnesení v termínu do 31. 10. 2018
K bodu programu 2.2.
Pamětní deska generála Klemeše v Brné
229/ Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 16. 10. 2018
souhlasí
s umístěním pamětní desky generála Jaroslava Klemeše, dle přílohy č. 1, na pozemku parc. č. 42/1 k. ú.
Brná nad Labem.

3. Materiály finančního odboru
K bodu programu 3.1
Návrh na provedení rozpočtového opatření (volby PREZIDENT)
230/Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 16. 10. 2018
schvaluje:
rozpočtové opatření do rozpočtu 2018 v tomto znění:
navýšení ve výdajové části (SO – volby PREZIDENT):
PPR508/H000417
Platy/přesčasy (volby PREZIDENT)
odd§ 6118
pol. 5011
PPR508/H000418
Zdr. poj. (volby PREZIDENT)
odd§ 6118
pol. 5032
PPR508/H000419
Soc. poj. (volby PREZIDENT)
odd§ 6118
pol. 5031
PPR508/H000420
Odměny členů OVK (volby PREZIDENT)
odd§ 6118
pol. 5021
PPR508/H000421
Refundace mezd (volby PREZIDENT)
odd§ 6118
pol. 5019
PPR508/H000422
Nákup materiálu (volby PREZIDENT)
odd§ 6118
pol. 5139
PPR508/H000424

PPR508/H000427
PPR508/H000430

Nájemné (volby PREZIDENT)
odd§ 6118

pol. 5164

ÚZ 98008

8.610,- Kč

ÚZ 98008

740,- Kč

ÚZ 98008

2.160,- Kč

ÚZ 98008

44.790,- Kč

ÚZ 98008

400,- Kč

ÚZ 98008

2.120,- Kč

ÚZ 98008

20.550,- Kč

Telefonní poplatky (volby PREZIDENT)
odd§ 6118
pol. 5162
ÚZ 98008
Refundace soc. a zdrav. poj. (volby PREZIDENT)
odd§ 6118
pol. 5039
ÚZ 98008

4.210,- Kč
1.850,- Kč
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navýšení v příjmové části:
PPR502/H000021 FR – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
odd.§ 0000 pol. 8115

85.430,- Kč

K bodu programu 3.2
Částečná revokace usnesení (RO5/18/0021)
231/Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 16. 10. 2018
schvaluje:
částečnou revokaci usnesení č. 219/18 ze dne 2. 10. 2018 takto:
částka 279.911,50 Kč se ve všech bodech mění na částku 279.910,- Kč.
(Pozn.: uvedeným usnesením bylo přijato rozpočtové opatření, kterým se do rozpočtu MO Střekov zapojuje
vrácená neinvestiční účelová dotace „zeleň 2017“, která byla jako nevyčerpaná vrácena zpět městskému
obvodu. Rozpočtové opatření se zavádí v částce zaokrouhlené na celé desetikoruny).
K bodu programu 3.3
Návrh na provedení rozpočtového opatření (volby ÚSC)
232/Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 16. 10. 2018
schvaluje:
rozpočtové opatření do rozpočtu 2018 v tomto znění:
navýšení v příjmové části:
PPR503/H000078 Dotace – Volby do zastupitelstev obcí, senátu
odd.§ 6115 pol. 4111

ÚZ 98187

snížení:
PPR502/H000021 FR – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
odd.§ 0000 pol. 8115

471.380,- Kč

471.380,- Kč

4. Materiály správního odboru
K bodu programu 4.1
Individuální dotace – Klub českých turistů
233/Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 16. 10. 2018
A) schvaluje
individuální neinvestiční dotaci z rozpočtu MO Ústí nad Labem – Střekov:
 příjemce dotace: Klub českých turistů, Svatojiřská 1318/32, Ústí nad Labem, IČ: 71195971;
 výše dotace: 6.000,- Kč;
 účel dotace: zajištění celoroční činnosti.
B) ukládá
Mgr. Haně Štrymplové, vedoucí SO
zajistit veškeré úkony související s žádostí, s podmínkami vyplývajících z Pravidel pro poskytování
individuální neinvestiční dotace, zajištění podpisu smlouvy a informování žadatele,
v termínu do 31. 10. 2018
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K bodu programu 4.2
Poskytnutí daru – jízdní kola pro Afriku
234/Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 16. 10. 2018
A) schvaluje
poskytnutí daru společnosti Kola pro Afriku o.p.s., Závodní 2006/101, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ:
29397596 ve formě 5 ks jízdních kol (1x horské kolo zn. KTM Avento 24 Plus; 1x jízdní kolo zn. Rock
Maschine; 1x jízdní dětské kolo zn. DBV Cycles; 1x jízdní kolo Leader Fox, 1x jízdní kolo Velamos).
B) pověřuje
Ing. Evu Outlou, starostku MO Střekov
k podpisu darovací smlouvy dle § 2055 občanského zákoníku s předmětem daru dle bodu A) usnesení.
C) ukládá
Mgr. Haně Štrymplové, vedoucí SO
zajistit úkony související s uzavřením darovací smlouvy a předání daru, v termínu do 30. 11. 2018
K bodu programu 4.3
Likvidace a vyřazení majetku - zabezpečovací zařízení objektu
235/Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 16. 10. 2018
A) schvaluje
likvidaci a vyřazení majetku: kód třídy dlouhodobého majetku 02230 (zabezpečovací zařízení objektu
ÚMO) ve výši 64.700,- Kč.
B) ukládá
Mgr. Štrymplové Haně, vedoucí SO
zabezpečit fyzickou likvidaci majetku uvedeného v bodě A) usnesení a zabezpečit předání podkladů
týkající se vyřazení majetku uvedeného v bodě A) usnesení finančnímu odboru ÚMO Střekov v termínu
do 30. 10. 2018
C) ukládá
Ing. Horníkové Pavlíně, vedoucí FO
zabezpečit vyřazení uvedeného majetku v bodě A) usnesení z účetní evidence v termínu do 30. 10. 2018
K bodu programu 4.4
Výjimka z OZV – advent 2018
236/Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 16. 10. 2018
uděluje
výjimku z obecně závazné vyhlášky Statutárního města Ústí nad Labem č. 1/2017 o zákazu požívání
alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění OZV č. 2/2018, na akce pořádané ÚMO Střekov
dne 26. 10. 2018 (Lampinový průvod) a dne 1. 12. 2018 (Rozsvícení vánočního stromku).
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5. Materiály odboru péče o vzhled obce, investic a silničního hospodářství
K bodu programu 5.1
Oprava části chodníku Truhlářova
237/Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 16. 10. 2018
A) souhlasí
se zadáním realizace zakázky „Oprava části chodníku Truhlářova“ společnosti SaM silnice a mosty Děčín
a.s., IČ 25042751, Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I v ceně 320.500,-Kč bez DPH (387.805,- Kč vč.DPH)
a s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Oprava části chodníku Truhlářova “ mezi Statutárním
městem Ústí nad Labem, Městským obvodem Ústí nad Labem – Střekov a společností SaM silnice a mosty
Děčín a.s., IČ 25042751, Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I v ceně 320.500,-Kč bez DPH (387.805 Kč
vč.DPH).
B) ukládá
Martině Čechové, vedoucí OPISH předložit smlouvu k podpisu starostce v termínu do 26. 10. 2018.
K bodu programu 5.2
Rekonstrukce aleje v ulici Pionýrů, k.ú.Střekov
238/Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 16. 10. 2018
A) souhlasí
se zadáním realizace zakázky „Rekonstrukce aleje v ulici Pionýrů, k.ú. Střekov“ společnosti Zelené kolo
s.r.o., IČ 25476793, Koštov 112, 400 02 Ústí nad Labem v ceně 213.364,- Kč bez DPH (258.170,- Kč vč.
DPH) a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Rekonstrukce aleje v ulici Pionýrů, k.ú.
Střekov“ mezi Statutárním městem Ústí nad Labem, Městským obvodem Ústí nad Labem – Střekov a
společností Zelené kolo s.r.o., IČ 25476793, Koštov 112, 400 02 Ústí nad Labem v ceně 213.364,- Kč bez
DPH (258.170,- Kč vč. DPH).
B) pověřuje
Ing. Evu Outlou, starostku MO Střekov
k podpisu smlouvy o dílo dle bodu A) usnesení.
C) ukládá
Martině Čechové, vedoucí OPISH
zajistit administrativní kroky k uzavření smlouvy dle bodu A) usnesení, v termínu do 30. 10. 2018.
6. Materiály odboru správy obecního majetku
K bodu programu 6.1
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 308/1 v k. ú. Církvice
239/Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 16. 10. 2018
A) schvaluje
záměr pronájmu části pozemku p. č. 308/1, druh pozemku: ostatní plocha, o výměře cca 100 m2,
v k. ú. Církvice, za těchto podmínek:
a) pronajatá plocha se nesmí nijak zastavět ani oplotit,
b) nájemné bude sjednáno v min. výši 2,-- Kč/m2/rok,
c) nájem bude sjednán na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců,
d) předmětná část pozemku bude využita za účelem údržby zeleně,
e) žadatel předloží česné prohlášení o bezdlužnosti vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem.
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B) ukládá
Bc. Šárce Francové, vedoucí OSOM
1. zabezpečit zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. 308/1 v k. ú. Církvice, dle schvalovací
části tohoto usnesení
2. o usnesení informovat žadatelev termínu do 31. 10. 2018.
K bodu programu 6.2
Záměr prodeje části pozemku p. č. 69/1 a pozemku p. č. 69/2 oba v k. ú. Olešnice u Svádova
240/Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 16. 10. 2018
A) schvaluje
záměr prodeje části pozemku p. č. 69/1 – zahrada, o výměře cca 419 m2 a pozemku p. č. 69/2 – zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 16 m2, oba v k. ú. Olešnice u Svádova.
B) ukládá
Bc. Šárce Francové, vedoucí OSOM
1. zabezpečit zveřejnění záměru prodeje pozemku dle schvalovací části tohoto usnesení
2. o usnesení informovat žadatele
v termínu do 31. 10. 2018.
K bodu programu 6.3
Záměr prodeje části pozemku p. č. 102/1 v k. ú. Olešnice u Svádova
241/Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 2. 10. 2018
A) schvaluje
záměr prodeje části pozemku p. č. 102/1 – trvalý travní porost, o výměře cca 110 m2, v k. ú. Olešnice u
Svádova.
B) ukládá
Bc. Šárce Francové, vedoucí OSOM
1. zabezpečit zveřejnění záměru prodeje pozemku dle schvalovací části tohoto usnesení
2. usnesení informovat žadatele
v termínu do 31. 10. 2018.
K bodu programu 6.5
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku p. č. 524/1
v k. ú. Brná nad Labem
242/Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 16. 10. 2018
A) schvaluje
1. uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na část pozemku p. č. 524/1, o délce 7 m v k. ú. Brná nad
Labem, z důvodu práva chůze a jízdy k pozemku 524/2 v k. ú. Brná nad Labem, které jsou ve vlastnictví
navrhovatele, dle geometrického plánu č. 1767-124/2018, za cenu ve výši 1400,-- Kč + DPH v zákonné
výši 21%, tj. 294,-- Kč, celkem 1.694,-- Kč jednorázově
oprávnění:
manželé
PB, narozen XXX, bytem Ústí nad Labem
PB narozena XXX, bytem, Ústí nad Labem.
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2. uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na část pozemku p. č. 524/1, o délce 41 m v k. ú. Brná nad
Labem, z důvodu práva chůze a jízdy k pozemku 525 v k. ú. Brná nad Labem, které jsou ve vlastnictví
navrhovatele, dle geometrického plánu č. 1765-103/2018, za cenu ve výši 8200,-- Kč + DPH v zákonné
výši 21%, tj. 1.722,-- Kč, celkem 9.922,-- Kč jednorázově
oprávnění:
manželé
JB, narozen XXX, bytem Ústí nad Labem
LB, narozena XXX, bytem Ústí nad Labem.
B) ukládá
Bc. Šárce Francové, vedoucí OSOM
zabezpečit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle schvalovací části tohoto usnesení
v termínu do 30. 11. 2018.
K bodu programu 6.6
Záměr pachtu pozemků v k. ú. Sebuzín a Církvice
243/Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 16. 10. 2018
A) schvaluje
záměr pachtu pozemků:
- p. č. 86/1, druh pozemku: orná půda, o výměře 18635 m2,
- p. č. 86/4, druh pozemku: orná půda, o výměře 1526 m2,
- p. č. 89/1, druh pozemku: orná půda, o výměře 17443 m2,
- p. č. 89/3, druh pozemku: orná půda, o výměře 2410 m2,
- p. č. 241, druh pozemku: orná půda, o výměře 2449 m2,
- p. č. 251, druh pozemku: trvalý travní porost, o výměře 1019 m2,
- p. č. 256, druh pozemku: trvalý travní porost, o výměře 1432 m2,
- p. č. 261, druh pozemku: ostatní plocha, o výměře 4091 m2,
- p. č. 262, druh pozemku: ostatní plocha, o výměře 222 m2,
- p. č. 263, druh pozemku: trvalý travní porost, o výměře 1955 m2,
- p. č. 510, druh pozemku: zahrada, o výměře 610 m2,
- p. č. 626, druh pozemku: orná půda, o výměře 10462 m2,
- p. č. 646/1, druh pozemku: orná půda, o výměře 8655 m2, vše v k. ú. Církvice,
- p. č. 261, druh pozemku: ostatní plocha, o výměře 984 m2,
- p. č. 312, druh pozemku: ostatní plocha, o výměře 384 m2,
- p. č. 484, druh pozemku: ostatní plocha, o výměře 2539 m2,
- p. č. 580, druh pozemku: ostatní plocha, o výměře 2101 m2,
- p. č. 608, druh pozemku: orná půda, o výměře 2161 m2,
- p. č. 612, druh pozemku: ostatní plocha, o výměře 2571 m2,
- p. č. 698, druh pozemku: ostatní plocha, o výměře 346 m2,
- p. č. 717/3, druh pozemku: ostatní plocha, o výměře 2307 m2,
- p. č. 1120/3, druh pozemku: zahrada, o výměře 355 m2, vše v k. ú. Sebuzín,
za těchto podmínek:
a) propachtovaná plocha se nesmí nijak zastavět ani oplotit,
b) pacht bude sjednán na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců,
c) pozemky budou využity za účelem údržby zeleně,
d) žadatel předloží česné prohlášení o bezdlužnosti vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem.
B) ukládá
Bc. Šárce Francové, vedoucí OSOM
1) zabezpečit zveřejnění záměru pachtu pozemků, dle schvalovací části tohoto usnesení
2) o usnesení informovat žadatele
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v termínu do 31. 10. 2018.
K bodu programu 6.7
Záměr prodeje části pozemku p.č. 160/1, k. ú. Nová Ves
244/Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 16. 10. 2018
A) schvaluje
záměr prodeje části pozemku p. č. 160/1, druh pozemku – zahrada, o výměře cca 150 m2 v k. ú. Nová ves.
B) ukládá
Bc. Šárce Francové, vedoucí OSOM o usnesení RMO Střekov informovat žadatele
v termínu do 31. 10. 2018.
K bodu programu 6.8
Záměr nabytí pozemku p.č. 337 v k. ú. Střekov
245/Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 16. 10. 2018
A) doporučuje
záměr odkoupení pozemku p. č. 337 - ostatní plocha, o výměře 1706 m2 v k. ú. Střekov, od TJ Lokomotiva
Ústí nad Labem o.s. za maximální cenu 853.000,- Kč za podmínky, že cena bude rovna nebo nižší než
cena obvyklá, stanovená znaleckým posudkem.
B) ukládá
Bc. Šárce Francové, vedoucí OSOM
1)o usnesení informovat žadatele
v termínu do 31. 10. 2018.
2) Zajistit zpracování znaleckého posudku k pozemku, dle bodu 1 v termínu do 15. 11. 2018.

Ing. Stanislav Dunaj
místostarosta MO Střekov
Dne:

Ing. Eva Outlá
starosta MO Střekov
Dne:

Zpracovala: Hana Přibylová
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