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U S N E S E N Í  
z 4. schůze Rady městského obvodu ÚL - Střekov, která se konala 

dne 23. 1. 2019 od 14.15 hodin v zasedací místnosti ÚMO Střekov, 2. patro.

 

 

Usnesení č.:   67/4R/19 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 23. 1. 2019 

 

schvaluje 

 
PROGRAM: 

1. Zahájení – úvodní část 

2. Materiály předložené starostou, místostarosty, tajemníkem 

2.1 Jmenování vedoucí správního odboru ÚMO Střekov  

2.2 Změna organizační struktury ÚMO Střekov 

2.3 Žádost o navýšení dotace na výkon státní správy a samosprávy  

3. Materiály finančního odboru 

4. Materiály správního odboru 

4.1 Žádost o dotaci na kulturní aktivity MO Střekov v roce 2019 

4.2 XXVII. Střekovský ples – rozpočet a program 

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

5.1 Novoroční ohňostroj města Ústí nad Labem  

6. Materiály odboru správy obecního majetku 

6.1 Záměr prodeje pozemku p. č. 874/1 v k. ú. Sebuzín  

6.2 Pronájem části pozemku p. č. 70/1 v k. ú. Sebuzín  

6.3 Záměr prodeje pozemku p. č. 236/79 v k. ú. Svádov 

6.4 Ukončení pachtovní smlouvy a záměr pachtu části pozemku p.č. 2122 k. ú. Střekov 

6.5 Revokace usnesení č. 39/2R/18 

7. Různé, diskuze 

8. Závěr 

 

 

Usnesení č.:   68/4R/19 

2.1 Jmenování vedoucí správního odboru ÚMO Střekov 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 23. 1. 2019 

 

A) bere na vědomí 

zprávu hodnoticí komise v rámci výběrového řízení na obsazení funkčního místa „Vedoucí správního odboru“ 

ÚMO Střekov. 
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B) jmenuje 

Bc. Pavlínu Bartákovou, nar. XXX, bytem XXX do funkce vedoucí Správního odboru ÚMO Střekov, 

s účinností od 1. 2. 2019, na dobu určitou, a to po dobu uvolnění pro výkon funkce Mgr. Hany Štrymplové. 

 

 

Usnesení č.:   69/4R/19 

2.2 Změna organizační struktury ÚMO Střekov 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 23. 1. 2019 

 

A) schvaluje  
v souladu s § 102 odst. 2 písm. j) začlenění 3 funkčních míst VPP do struktury ÚMO Střekov, celkový počet 

funkčních míst ÚMO Střekov s účinností ode dne 1. 2. 2019 je 37 funkčních míst. 

 

B) schvaluje 
strukturu ÚMO Střekov ke dni 1. 2. 2019 dle přílohy č. 1. 

 

 

Usnesení č.:   70/4R/19 

2.3 Žádost o navýšení příspěvku na výkon státní správy a samosprávy  

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 23. 1. 2019 

 

A) bere na vědomí 

1. informaci o navýšení nákladů na platy zaměstnanců ÚMO Střekov v důsledku změny organizační    

    struktury ke dni 1. 2. 2019, 

2. informaci o smluvních vztazích s Úřadem práce ČR o zabezpečení pracovníků VPP. 

 

B) schvaluje 
podání žádosti Radě města ÚL o navýšení dotace na výkon státní správy a samosprávy o částku 885 tis. Kč 

v roce 2019, a to na zajištění platů pro 3 dělnické pracovníky, kteří zabezpečují práce v rámci péče o vzhled 

obce. 

 

C) schvaluje 

podání žádosti Radě města ÚL o účelovou dotaci na zajištění nákladů na platy pracovníků VPP v částce 3,3 

mil. Kč pro rok 2019 na období 2 – 12/2019. 

 

 

Usnesení č.:   71/4R/19 

4. 1 Žádost o dotaci na kulturní aktivity MO Střekov v roce 2019 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 23. 1. 2019 

 

A) schvaluje 

předložení žádosti o dotaci na kulturní aktivity pořádané Městským obvodem Ústí nad Labem – Střekov v roce 

2019 v celkové výši 300 000 Kč Radě města Ústí nad Labem, 

 

B) ukládá 

Mgr. Aleše Kymličkové, místostarostce, 

předložit žádost Radě města Ústí nad Labem 

v termínu do 15. 2. 2019. 
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Usnesení č.:   72/4R/19 

4. 2 XXVII. Střekovský ples – rozpočet a program 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 23. 1. 2019 

  

bere na vědomí 

program včetně návrhu rozpočtu XXVII. Střekovského plesu, který se koná dne 15. 2. 2019 na Větruši dle 

přílohy č. 1. 

 

 

Usnesení č.:   73/4R/19 

5.1 Novoroční ohňostroj města Ústí nad Labem 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 23. 1. 2019 

 

A) souhlasí 

s podáním žádosti o přesunutí konání novoročního ohňostroje Radě města Ústí nad Labem. 

 

B) ukládá 

Petru Vinšovi, starostovi 

podat žádost Radě města Ústí nad Labem o změně místa konání novoročního ohňostroje města Ústí nad Labem 

v termínu do 15. 2. 2019 

 

 

Usnesení č.:   74/4R/19 

6.1 Záměr prodeje pozemku p. č. 874/1 v k. ú. Sebuzín  
Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 23. 1. 2019 

 

A) schvaluje  

záměr prodeje pozemku p. č. 874/1 – trvalý trvaní porost, o výměře 89 m2, v k. ú. Sebuzín. 

 

B) ukládá 

Bc. Šárce Francové, vedoucí OSOM 

o usnesení RMO Střekov informovat žadatele 

v termínu do 15. 2. 2019. 

 

 

Usnesení č.:   75/4R/19 

6.2 Pronájem části pozemku p. č. 70/1 v k. ú. Sebuzín 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 23. 1. 2019 

 

A) schvaluje  
nájem části pozemku p. č. 70/1, o výměře 375 m2, druh pozemku: ostatní plocha, v k. ú. Sebuzín na dobu 

neurčitou, s účinností od 1. 2. 2019 s podmínku, že:  

1) pronajatá plocha se nesmí nijak zastavět ani oplotit, 

2) budou dodržovány podmínky „Základní ochranné podmínky AOPK“ – sportovní rybaření na pozemku by 

nemělo poškozovat stávající doprovodný břehový porost a je zakázáno rozdělávání ohně, táboření a vjezd 

vozidel na pozemek, 

3) pronájem pozemku nesmí nijak zamezit přístupu k již zbudovaným molům pro kotvení lodí, 

4) nájem bude sjednán na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, 

5) bude respektováno rybářské právo, omezení rybářského práva ostatních rybářů zakládá důvod k ukončení 

nájemní smlouvy, 

účel nájmu: provozování sportovního rybaření, 

celkové roční nájemné: 1.500,-- Kč (4,-- Kč/m2/rok, min. 50,-- Kč), 
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nájemce: pan MV, nar. XXX, bytem XXX Ústí nad Labem. 

 

B) ukládá  

Bc. Šárce Francové, vedoucí OSOM 

zabezpečit uzavření nájemní smlouvy dle schvalovací části tohoto usnesení 

v termínu do 31. 1. 2019. 

 

 

Usnesení č.:   76/4R/19 

6.3 Záměr prodeje pozemku p. č. 236/79 v k. ú. Svádov 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 23. 1. 2019 

 

A) schvaluje  

záměr prodeje pozemku p. č. 236/79 – orná půda, o výměře 56 m2, v k. ú. Svádov. 

 

B) ukládá 

Bc. Šárce Francové, vedoucí OSOM 

o usnesení RMO Střekov informovat žadatele 

v termínu do 15. 2. 2019. 

 

 

Usnesení č.:   77/4R/19 

6.4 Ukončení pachtovní smlouvy a záměr pachtu části pozemku p.č. 2122 k. ú. Střekov 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 23. 1. 2019 

 

A) schvaluje  

1. ukončení Pachtovní smlouvy č. 1001/2018/PS, uzavřené se společností pUlec – První ústecké 

environmentální centrum, z.s.  na pacht části pozemku p. č. 2122, o výměře 600 m2, v k. ú. Střekov se 

sjednanou šestiměsíční výpovědní lhůtou, a to ke dni 30. 6. 2019. 

 

2. záměr pachtu části pozemku p. č. 2122, o výměře cca 600 m2 v k. ú. Střekov, za těchto podmínek: 

pachtovné bude sjednáno v min. výši 10,00 Kč/m2/rok 

pacht bude sjednán na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců 

část pozemku p. č. 2122 v k ú. Střekov, druh pozemku zahrada, bude využit jako zahrada 

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

 

B) ukládá  

Bc. Šárce Francové, vedoucí OSOM 

o usnesení RMO Střekov informovat žadatele a FO ÚMO Střekov 

zabezpečit zveřejnění záměru pachtu části pozemku p. č. 2122, v k. ú. Střekov, dle schvalovací části tohoto 

usnesení v termínu do 12. 2. 2019. 

 

 

Usnesení č.:   78/4R/19 

Technopark Střekov – stanovení dalšího postupu (Vinš Petr, starosta ÚMO Střekov) 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 23. 1. 2019 

 

ukládá  

Ing. Mgr. Kamilu Dominiku Slapničkovi, tajemníkovi UMO Střekov, 

zajistit prezentaci ekonomické analýzy „Koncept provozu Technoparku Střekov“ pro zástupce vedení 

Ústeckého kraje a statutárního města Ústí nad Labem  

v termínu do 28. 2. 2019 

Usnesení č.:   79/4R/19 
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Mobilní rozhlas (Petr Vinš, starosta UMO Střekov)  

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 23. 1. 2019 

 

A) schvaluje  

záměr pořízení tzv. Mobilního rozhlasu. 

 

B) ukládá  

Ing. Mgr. Kamilu Dominiku Slapničkovi, tajemníkovi UMO Střekov, 

předložit RMO Střekov materiál k projednání pořízení Mobilního rozhlasu, včetně rozpočtu nákladů na 

pořízení a provoz a případného rozpočtového opatření 

v termínu 28. 2. 2019 

 

 

 

Starosta: 

 

Petr Vinš     ______________________________ 

 

 

 

Místostarosta: 

 

Mgr. P. Peterka     ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Hana Přibylová, asistentka 

Kontroloval: Ing. Mgr. Kamil Dominik Slapnička, tajemník 


