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U S N E S E N Í  
ze  13. schůze Rady městského obvodu ÚL - Střekov, která se konala 

dne 12. 6. 2019 od 14.15 hodin v zasedací místnosti ÚMO Střekov, 2. patro. 

 

 

Usnesení č.:  200/13R/19 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 12. 6. 2019 

 

schvaluje 
 

PROGRAM: 

1. Zahájení – úvodní část 

2. Materiály předložené starostou, místostarosty, tajemníkem 

2.1  Jmenování vedoucí správního odboru ÚMO Střekov 

2.2  Organizační struktura ÚMO Střekov 

2.3  Organizační opatření ÚMO Střekov 

2.4  Participativní rozpočet „Ústečané společně“ 

2.5  Partnerství v rámci projektu Dětská skupina Violka 

3. Materiály finančního odboru 

3.1 Návrh na provedení rozpočtového opatření – dotace soc. práce 

4. Materiály správního odbor 

4.1  Individuální dotace z rozpočtu MO ÚL – Střekov (II. pololetí 2019) 

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

5.1 Vybudování oplocení herní plochy na ppč. 3241/73, k. ú. Střekov  

5.2 Parkoviště Železničářská 

5.3 Záměr na vyhlášení přírodní rezervace „Sluneční stráň“ 

 5.4  Přívoz Církvice – Dolní Zálezly (zajištění provozu) 

 5.5 Dotace na rekonstrukce hřišť  

6. Materiály odboru správy obecního majetku 

6.1 Bezúplatný převod části pozemku p. č. 261 v k. ú. Církvice 

6.2 Záměr prodeje pozemku p. č. 460 v k. ú. Církvice 

6.3 Záměr prodeje pozemku p. č. 467 a část pozemku p. č. 468/1 oba v k. ú. Brná nad Labem 

6.4 Záměr výpůjčky pozemků pro stavbu „Rekonstrukce mostu E. Beneše, ÚL“. 

6.5 Prodloužení nájemních smluv 

6.6 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Svádov 

6.7 Návrh na uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Brná nad Labem 

6.8 Revokace usnesení č. 245/18 a záměr prodeje pozemků p. č. 344/6 a 344/12 v k. ú. Střekov 

6.9 Pozemek p. č. 2853/2 v k. ú. Střekov (využití) 

6.10 Zadání zakázky - ÚMO Střekov 

6.11 Zadání zakázky – objekt Žukovova 

6.12 Výtah pro objekt ÚMO Střekov 

6.13 Návrh na vzdání se práva a prominutí nedobytného dluhu 
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6.14 Dodatek č. 1/2019 k Pachtovní smlouvě č. 1004/2018/PS 

6.15 Dodatek č. 1/2019 k Pachtovní smlouvě č. 1012/2015/PS 

6.16 Dodatek č. 2/2019 ke Smlouvě o nájmu pozemku č. 1034/98/NS 

6.17 Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2287/1  v k. ú. Střekov 

7. Různé, diskuze 

8. Závěr 

 

Usnesení č.:   201/13R/19 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 12. 6. 2019 

 

A) Schvaluje 

účast MO Střekov na participativním rozpočtu „Ústečané společně“ pro realizaci projektů: 

- Rozšíření mobiliáře dětského hřiště Brná  

- Přístřešek pro společenské a kulturní aktivity Sebuzín  

- Vyhlídka na kopci mezi ulicemi Švabinského a Na Rozhledu na Střekově     

 

B) Ukládá 

Mgr. Aleše Kymličkové, místostarostce MO Střekov 

zajistit administrativní kroky nutné k účasti na participativním rozpočtu „Ústečané společně“ na realizaci 

projektů dle bodu A) usnesení, 

v termínu do 31. 7. 2019 

 

 

Usnesení č.:   202/13R/19 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 12. 6. 2019 

 

schvaluje 
 

rozpočtové opatření do rozpočtu 2019 v tomto znění: 

 

navýšení v příjmové části rozpočtu: 

PPR502/H000287 Příspěvek na výkon sociální práce 

     odd§. 0000 pol. 4116 ÚZ 13015  162.000,- Kč 

navýšení ve výdajové části rozpočtu: 

PPR502/H000382 Platy ÚMO (dotace soc. práce) 

     odd§. 6171 pol. 5011 ÚZ 13015  106.000,- Kč 

PPR502/H000383 Soc. pojištění (dotace soc. práce) 

     odd§. 6171 pol. 5031 ÚZ 13015    27.000,- Kč 

PPR502/H000384 Zdr. pojištění (dotace soc. práce) 

     odd§. 6171 pol. 5032 ÚZ 13015      9.000,- Kč 

PPR508/H000400 Školení a vzdělávání (dotace soc. práce) 

     odd§. 6171 pol. 5167 ÚZ 13015    10.000,- Kč 

PPR508/H000403 Cestovné (dotace soc. práce) 

     odd§. 6171 pol. 5173 ÚZ 13015    10.000,- Kč 

 

 

Usnesení č.:   203/13R/19 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 12. 6. 2019 

 

schvaluje 
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poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov na podporu kulturní 

činnosti a následné uzavření smlouvy se subjektem: V. L. (nar. XX. XX. XXXX), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s pořádáním akce „Lampionový průvod“ ve výši 2 000,-- Kč 

 

Usnesení č.:   204/13R/19 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 12. 6. 2019 

 

schvaluje 

poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov na podporu kulturní 

činnosti a následné uzavření smlouvy se subjektem: V. L. (nar. XX. XX. XXXX), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s pořádáním akce „Výroba vánočních dárků pro seniory“ ve výši 2 000,-- Kč 

 

 

Usnesení č.:   205/13R/19 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 12. 6. 2019 

 

schvaluje 

poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov na podporu kulturní 

činnosti a následné uzavření smlouvy se subjektem: Veselá Brná, z. s. (IČ 04411307), na částečnou úhradu 

nákladů spojených s pořádáním akce „Den vína 2019“ ve výši 25 000,-- Kč 

 

Usnesení č.:   206/13R/19 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 12. 6. 2019 

 

schvaluje 

poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov na podporu kulturní 

činnosti a následné uzavření smlouvy se subjektem: Veselá Brná, z. s. (IČ 04411307), na částečnou úhradu 

nákladů spojených s pořádáním akce „Štědrovečerní zpívání 2019“ ve výši 10 000,-- Kč 

 

 

Usnesení č.:   207/13R/19 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 12. 6. 2019 

 

schvaluje 

poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov na podporu kulturní 

činnosti a následné uzavření smlouvy se subjektem: Sbor dobrovolných hasičů Svádov (IČ 65082371), na 

částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním akce „Závod J. Piekeho v hasičském sportu“ ve výši 15 

000,-- Kč 

 

 

Usnesení č.:   208/13R/19 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 12. 6. 2019 

 

schvaluje 

poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov na podporu kulturní 

činnosti a následné uzavření smlouvy se subjektem: Církvická kulturní společnost, z. s. (IČ 27053989), na 

částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním akce „Vystoupení Jitky Šuranské trio“ ve výši 19 000,-- Kč 

 

Usnesení č.:   209/13R/19 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 12. 6. 2019 

 

schvaluje 
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poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov na podporu kulturní 

činnosti a následné uzavření smlouvy se subjektem: Za Sebuzín krásnější, z. s. (IČ 22672729), na částečnou 

úhradu nákladů spojených s pořádáním akce „Vánoční tvořivá dílna“ ve výši 5 000,-- Kč 

 

Usnesení č.:   210/13R/19 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 12. 6. 2019 

 

schvaluje 

poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov na podporu kulturní 

činnosti a následné uzavření smlouvy se subjektem: Za Sebuzín krásnější, z. s. (IČ 22672729), na částečnou 

úhradu nákladů spojených s pořádáním akce „Čertovská nadílka“ ve výši 10 000,-- Kč 

 

 

Usnesení č.:   211/13R/19 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 12. 6. 2019 

 

schvaluje 

poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov na podporu kulturní 

činnosti a následné uzavření smlouvy se subjektem: R. I. (nar. XX. XX. XXXX), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s pořádáním akce „Mikulášská nadílka pro děti a jejich rodiče“ ve výši 20 000,--Kč 

 

 

Usnesení č.:   212/13R/19 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 12. 6. 2019 

 

schvaluje 

poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov na podporu kulturní 

činnosti a následné uzavření smlouvy se subjektem: Střek–ON, z. s. (IČ 08105740), na částečnou úhradu 

nákladů spojených s pořádáním akce „Besedy pro seniory“ ve výši 3 000,-- Kč 

 

 

Usnesení č.:   213/13R/19 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 12. 6. 2019 

 

schvaluje 

poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov na podporu kulturní 

činnosti a následné uzavření smlouvy se subjektem: Střek–ON, z. s. (IČ 08105740), na částečnou úhradu 

nákladů spojených s pořádáním akce „Vánoční koncerty“ ve výši 3 000,-- Kč. 

 

 

Usnesení č.:   214/13R/19 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 12. 6. 2019 

 

neschvaluje 

poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov na podporu kulturní 

činnosti a následné uzavření smlouvy se subjektem ZKO č. 156 Střekov – Ústí nad Labem (IČ 63153076), na 

částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním akce „Střekovský zavírák 2019“, a to z důvodu nedodržení 

termínu pro podání žádosti o individuální dotaci stanoveného usnesením RMO Střekov č. 247/2018 ze dne 

30. 10. 2018. 
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Usnesení č.:   215/13R/19 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 12. 6. 2019 

 

ukládá 

Mgr. Romaně Pfefferové, kulturní referentce 

administrativně zabezpečit přípravu a podepsání smluv se subjekty dle usnesení č. 203 – 213/13R/19 

v termínu do 31. 7. 2019. 

 

 

Usnesení č.:   216/13R/19 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 12. 6. 2019 

 

bere na vědomí 

stanovisko odboru investic a územního plánování Magistrátu města Ústí nad Labem ze dne 3.5.2019 k záměru 

vybudování oplocení herní plochy na ppč. 3241/73, k.ú. Střekov. 

 

 

Usnesení č.:   217/13R/19 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 12. 6. 2019 

 

bere na vědomí 

stanovisko odboru investic a územního plánování Magistrátu města Ústí nad Labem ze dne 26.4.2019 

k záměru vybudování parkoviště nebo parkovacího domu na ppč. 2205/1, k.ú. Střekov. 

 

 

Usnesení č.:   218/13R/19 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 12. 6. 2019 

 

bere na vědomí 

oznámení záměru na vyhlášení přírodní rezervace „Sluneční stráň“ a oznámení o možnosti seznámit se 

s návrhem plánu péče o ni od Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Správy CHKO České 

středohoří ze dne 23. 5. 2019.  

 

 

Usnesení č.:   219/13R/19 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 12. 6. 2019  

 

A) bere na vědomí 

 informaci o zpracované Projektové dokumentace „Revitalizace herní plochy na p. p. č. 911 v k. ú. 

 Svádov“. 

 

B) schvaluje 

záměr realizace „Revitalizace herní plochy na p. p. č. 911 v k. ú. Svádov“ dle zpracované projektové 

dokumentace. 

 

C) schvaluje 

podání žádosti Radě města Ústí nad Labem o převod finančních prostředků v rámci poskytnutých 

dotací MmÚL, a to z akce „Generální rekonstrukce DH Truhlářova“ na akci „Výměna povrchu hřiště 

Svádov“ k projednání v Radě města dne 1. 7. 2019. 

 

 

D) pověřuje 

 Mgr. Pavla Peterku, místostarostu 
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 k podání žádosti dle bodu B) a C) usnesení 

 v termínu do 14. 6. 2019 

 

 

 

Usnesení č.:   220/13R/19 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem -  Střekov po projednání dne 12. 6. 2019 

 

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

bezúplatný převod části pozemku p. č. 261 – ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 501-118/2018, 

označené jako 261/2, o výměře 32 m2 v k. ú. Církvice s tím, že veškeré náklady spojené s tímto převodem 

ponese nabyvatel 

nabyvatel: 

Ústecký kraj, IČ: 70892156, sídlo Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  

 

 B) ukládá 

1. Mgr. Pavlu Peterkovi, místostarostovi MO Střekov 

předložit návrh bezúplatného převodu části pozemku p. č. 261 – ostatní plocha, o výměře 32 m2 v k. ú. 

Církvice Zastupitelstvu MO Střekov k projednání 

v termínu: 26. 6. 2019. 

2. Bc. Šárce Francové, vedoucí OSOM 

o usnesení Rady MO Střekov informovat žadatele 

v termínu: 20. 6. 2019. 

 

 

Usnesení č.:   221/13R/19 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 12. 6. 2019 

 

A) schvaluje  

záměr prodeje pozemku p. č. 460 o výměře 228 m2, v k. ú. Církvice. 

 

B) ukládá 

Bc. Šárce Francové, vedoucí OSOM 

o usnesení RMO Střekov informovat žadatele 

v termínu do 28. 6. 2019. 
 

 

Usnesení č.:   222/13R/19 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 12. 6. 2019 

 

A) neschvaluje  

1. záměr prodeje pozemku p. č. 467 o výměře 126 m2 v k. ú. Brná nad Labem. 

 2. záměr prodeje části pozemku p. č. 468/1 o výměře cca 150 m2 v k. ú. Brná nad Labem. 

 

B) ukládá 

Bc. Šárce Francové, vedoucí OSOM 

o usnesení RMO Střekov informovat žadatele 

v termínu do 28. 6. 2019. 

 

 

Usnesení č.:   223/13R/19 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 12. 6. 2019 
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A) bere na vědomí 

stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje k umístění provizorní lávky. 

 

 

B) schvaluje 

1. záměr  výpůjčky pozemků p.č. 2529/12 o výměře 220 m2, p.č. 2529/13 o výměře 128 m2,  p.č. 2529/8 

– část,  o výměře 1283 m2, p.č. 2529/2 – část,  o výměře 292 m2, p.č. 2529/3 o výměře 174 m2, p.č. 2529/4 

– část,  o výměře 89 m2, p.č. 2960/24 o výměře 12 m2, p.č. 2575/1 – část, o výměře 387 m2 a p.č. 2575/2  

o výměře 12 m2 vše v k.ú. Střekov, na dobu určitou do 31. 12. 2022. 

2. záměr trvalé výpůjčky části pozemků p.č. 2529/8 o výměře 264 m2 a  p.č. 2529/2 o výměře 5 m2 oba 

v k.ú. Střekov. 

 

C) ukládá  

Bc. Šárce Francové, vedoucí OSOM 

o usnesení Rady MO Střekov informovat žadatele 

v termínu: 30. 6. 2019. 

 

 

Usnesení č.:   224/13R/19 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 12. 6. 2019 

 

A) schvaluje  
1. uzavření dodatku č. 4/2019 ke smlouvě o nájmu bytu č. 1/2015 s paní Z. J.,  

nar. XX. XX. XXXX, trvale bytem Ústí nad Labem, na jehož základě se smlouva o nájmu bytové jednotky 

č. 1/2015, ve znění pozdějších dodatků prodlužuje na dobu určitou do 30. 6. 2021. 

  

2. uzavření dodatku č. 5/2019 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4/2011 s paní K. F.,  

nar. XX. XX. XXXX, trvale bytem Ústí nad Labem, na jehož základě se smlouva o nájmu bytové jednotky 

č. 4/2011, ve znění pozdějších dodatků prodlužuje na dobu určitou do 30. 6. 2021. 

 

3. uzavření dodatku č. 5/2019 ke smlouvě o nájmu bytu č. 2/2011 s panem M. V, nar. XX. XX. XXXX, 

trvale bytem Ústí nad Labem, na jehož základě se smlouva o nájmu bytové jednotky č. 2/2011, ve znění 

pozdějších dodatků prodlužuje na dobu určitou do 30. 6. 2021. 

 

B) ukládá  

Bc. Šárce Francové, vedoucí OSOM 

informovat žadatele o usnesení RMO Střekov a zabezpečit uzavření dodatků č. 4/2019, 5/2019 a 5/2019 

s účinností od 1. 7. 2019 dle schvalovací části tohoto usnesení 

v termínu do 30. 6. 2019. 

 

 

Usnesení č.:   225/13R/19 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 12. 6. 2019 

 

A) schvaluje  

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti k částem pozemků p. č. 763, p. č. 765, p. č. 

774, p. č. 790, p. č. 850, p. č. 911 vše v k. ú. Svádov v rámci stavby „IE-12-4004484/VB002“, a to v rozsahu 

dle geometrického plánu č. 880-193/2018, za cenu ve výši  75.600,-- Kč + DPH v zákonné výši 21%, tj. 

15.876,--Kč, celkem 91.476,--Kč jednorázově 

oprávněný: 

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly. 
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B) ukládá  

Bc. Šárce Francové, vedoucí OSOM 

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

v termínu do 15. 7. 2019.  

 

Usnesení č.:   226/13R/19 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 12. 6. 2019 

 

A) schvaluje  
revokaci usnesení č. 245/18 ze dne 16. 10. 2018.  

 

B) neschvaluje 

záměr prodeje pozemků p.č. 344/6, o výměře 57 m2 a p.č. 344/12, o výměře 2 m2, v k. ú. Střekov. 

 

C) ukládá  

Bc. Šárce Francové, vedoucí OSOM 

o usnesení RMO Střekov informovat žadatele 

v termínu do 30. 6. 2019. 

 

 

Usnesení č.:   227/13R/19 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 12. 6. 2019 

 

A) bere na vědomí 
negativní stanovisko MUDr. Jiřího Tajchnera k umístění kompostéru na pozemku p. č. 2853/2 v k. ú. 

Střekov. 

 

B) neschvaluje 
umístění kompostéru na pozemku p. č. 2853/2 v k. ú. Střekov pro potřeby ÚMO Střekov. 

 

 

Usnesení č.:   228/13R/19 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 12. 6. 2019 

 

A) bere na vědomí 

výsledek výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu pod názvem „Výměna oken a dveří objektu 

Národního odboje 795/15, Ústí nad Labem“. 

 

B) schvaluje  

zadání zakázky „Výměna oken a dveří objektu Národního odboje 795/15, Ústí nad Labem“ firmě AA 

Okna dveře, s.r.o., IČ: 04945948 za cenu 246.965,- Kč plus DPH v zákonné výši 21%, to je 298.828,- Kč. 

 

C) pověřuje 

Mgr. Pavla Peterku, místostarostu MO Střekov 
k podpisu smlouvy o dílo dle bodu B). 

 

 

Usnesení č.:   229/13R/19 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 12. 6. 2019 

 

A) bere na vědomí 
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výsledek výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu pod názvem „Výměna oken a dveří objektu 

Žukovova 546/15, Ústí nad Labem“. 

 

B) schvaluje  

zadání zakázky „Výměna oken a dveří objektu Žukovova 546/15, Ústí nad Labem“ firmě Václav Kučera, 

IČ 43187404, „první část“ v celém rozsahu za 1.123.100,- Kč plus DPH v zákonné výši 21%, tj. 

1.358.951,- Kč a dofinancování veřejné zakázky z prostředků VHČ ve výši 258 951,- Kč. 

 

C) pověřuje 

Mgr. Pavla Peterku, místostarostu MO Střekov 
k podpisu smlouvy o dílo dle bodu B). 

 

 

Usnesení č.:   230/13R/19 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 12. 6. 2019 

 

schvaluje  
zahájení kroků vedoucích k realizaci opatření vzešlých ze studie proveditelnosti.  

 

 

Usnesení č.:   231/13R/19 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 12. 6. 2019 

 

A) doporučuje Zastupitelstvu MO Střekov 
Schválit vzdání se práva a prominutí dluhu nad 20.000 Kč ve správě Odboru správy obecního majetku ÚMO 

Střekov v částce 125.485,85 Kč dle přílohy, z důvodu úmrtí povinného P. K., nar. XX. XX. XXXX, úmrtí 

XX. XX. XXXX. 

 

B) ukládá 

Mgr. Pavlu Peterkovi, místostarostovi MO Střekov 

předložit návrh vzdání se práva a prominutí dluhu dle bodu A/ návrhu usnesení Zastupitelstvu MO Střekov k 

projednání 

v termínu do 26. 6. 2019. 

 

 

Usnesení č.:   232/13R/19 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 12. 6. 2019 

 

A) souhlasí 

s umístěním dřevostavby o velikosti 6,25 m2 na část pozemku p. č. 680/1 v k. ú. Svádov. 

 

B) schvaluje 

1. záměr uzavření dodatku č. 1/2019 k Pachtovní smlouvě č. 1004/2018/PS, z důvodu umístění stavby – 

malého zahradního domku na část pozemku p. č. 680/1 v k. ú. Svádov. 

2. uzavření Dodatku č. 1/2019 k Pachtovní smlouvě č. 1004/2018/PS, ze dne 23. 3. 2018, která se 

s účinností od 1. 8. 2019 mění takto: 

Účel pachtu: zahrada, pozemek pod stavbou – malým zahradním domkem 

Celkové roční pachtovné: 2.062,-- Kč. 

 

C) ukládá  

 Bc. Šárce Francové, vedoucí OSOM 

1. o usnesení RMO Střekov informovat žadatele, 

2. zabezpečit zveřejnění záměru dodatku č. 1/2019 dle budu B) usnesení, 
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v termínu do 30. 6. 2019. 

 

 

 

Usnesení č.:   233/13R/19 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 12. 6. 2019 

 

A) schvaluje 

1. záměr uzavření dodatku č. 1/2019 k Pachtovní smlouvě č. 1015/2015/PS, z důvodu umístění stavby – 

malého zahradního domku na část pozemku p. č. 2106/1 v k. ú. Střekov. 

2. uzavření Dodatku č. 1/2019 k Pachtovní smlouvě č. 1015/2015/PS, ze dne 15. 5. 2015, která se 

s účinností od 1. 8. 2019 mění takto: 

Účel pachtu: zahrada, pozemek pod stavbou – malým zahradním domkem 

Celkové roční pachtovné: 3.349,-- Kč. 

 

B) ukládá  

 Bc. Šárce Francové, vedoucí OSOM 

3. o usnesení RMO Střekov informovat žadatele, 

4. zabezpečit zveřejnění záměru dodatku č. 1/2019 dle budu B) usnesení, 

v termínu do 30. 6. 2019. 

 

 

Usnesení č.:   234/13R/19 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 12. 6. 2019 

 

  A) doporučuje Zastupitelstvu MO Střekov schválit 

1. výjimku z Pravidel pro nakládání s majetkem MO Střekov (Příloha č. 1, bod 1), a to snížení stanovené 

ceny za nájem části pozemku p.č. 31/1 v k.ú. Nová Ves z 8,- Kč/m2/rok na 4,- Kč/m2/rok. 

2. záměr uzavření Dodatku č. 2/2019 ke Smlouvě o nájmu pozemku č. 1034/98/NS, uzavřené na pronájem 

části pozemku p. č. 31/1, v k. ú. Nová Ves z důvodu snížení nájemného za pronajatý pozemek, 

3. uzavření Dodatku č. 2/2019 ke Smlouvě o nájmu pozemku č. 1034/98/NS, ze dne 2. 11. 1998, která se 

s účinností od 1. 8. 2019 mění takto: 

 

Výše a placení nájemného 

Celková sjednaná výše nájemného se mění z  2.108,-- Kč/rok na 1.240,-- Kč/rok (slovy 

jedentisícdvěstěčtyřicetkorunčeských). 

 

B) ukládá 

Mgr. Pavlu Peterkovi, místostarostovi MO Střekov 

předložit záměr uzavření dodatku do jednání Zastupitelstva MO Střekov 

v termínu do 26. 6. 2019. 

 

 

Usnesení č.:   235/13R/19 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 12. 6. 2019 

 

A) schvaluje 

záměr pronájmu části pozemku p. č. 2287/1 – zastavěná plocha a nádvoří – parkovací stání č. 7, o 

výměře 12 m2 v k. ú. Střekov, za těchto podmínek: 

a) nájemné bude sjednáno v min. výši  220,-- Kč/1m2/rok + 21% DPH, 

b) nájemné bude sjednáno na dobu určitou od 1. 8. 2019 do 31. 10. 2019,  

c) účel nájmu: umístění (parkování) motorky,  

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

Bc. Šárce Francové, vedoucí OSOM 

1. o usnesení RMO Střekov informovat žadatele, 

 2. zabezpečit zveřejnění záměru pachtu pozemků, dle budu A) usnesení 

v termínu do 30. 6. 2019. 

 

 

 

Starosta: 

 

Petr Vinš     ______________________________ 

 

 

Místostarosta: 

 

Mgr. Pavel Peterka     ______________________________ 

 

 

 

Zapsala: Hana Přibylová, asistentka 

Kontroloval: Ing. Mgr. Kamil Dominik Slapnička, tajemník 


