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U S N E S E N Í  
z 5. schůze Rady městského obvodu ÚL - Střekov, která se konala 

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

 

 

Usnesení č.:   80/5R/19 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 6. 2. 2019 

 

schvaluje 

 
PROGRAM: 

1. Zahájení – úvodní část 

2. Materiály předložené starostou, místostarosty, tajemníkem 

2.1 Projekt DŮSTOJNÉ PRACOVIŠTĚ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 

2.2 Záměr pořízení „SMART komunikace“ (aplikace pro MO Střekov) 

2.3 Žádost o investiční dotaci pro MO Střekov na rok 2019 

4. Materiály správního odboru 

4.1 Individuální dotace z rozpočtu MO ÚL – Střekov na kulturní akce v I. poletí 

4.2 Distribuce radničního periodika 

6. Materiály odboru správy obecního majetku 

6.1 Návrh na prodloužení nájemních smluv 

7. Různé, diskuze 

8. Závěr 

 

Usnesení č.:   81/5R/19 

2.1 Projekt DŮSTOJNÉ PRACOVIŠTĚ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 6. 2. 2019 

 

A) bere na vědomí 
 

informaci o zapojení ÚMO Střekov do projektu „Důstojné pracoviště ve veřejné správě“, který realizuje 

Fond dalšího vzdělávání, státní příspěvková organizace. 

 

B) schvaluje 
 

uzavření Memoranda o spolupráci s Fondem dalšího vzdělávání, st. p. o. v rámci projektu „Důstojné 

pracoviště ve veřejné správě“ reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0007507, spolufinancovaného z ESF v 

rámci Operačního programu Zaměstnanost. 

 

C) ukládá 
 

Ing. Mgr. Kamilu Dominiku Slapničkovi, tajemníkovi, 

předložit starostovi MO Střekov k podpisu memorandum dle bodu B) usnesení, 

v termínu do 15. 2. 2019.  
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Usnesení č.:   82/5R/19 

2.2 Záměr pořízení „SMART komunikace“ (aplikace pro MO Střekov) 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 6. 2. 2019 

 

A) schvaluje 
 

 záměr pořízení aplikace „SMART komunikace“ pro MO Střekov v max. celkové roční ceně do 250 tis. 

Kč (vč. DPH). 

 

B) ukládá 
 

Bc. Šárce Francové, vedoucí OSOM, 

vyhlásit poptávkové řízení v souladu se Směrnicí o zadávání veřejných zakázek, 

v termínu do 28. 2. 2019. 

 

C) ukládá 
 

Ing. Mgr. Kamilu Dominiku Slapničkovi, tajemníkovi, 

připravit rozpočtové opatření pro krytí nákladů dle bodu A) usnesení, 

v termínu do 28. 2. 2019. 

 

D) ukládá 

 

Mgr. Pavlu Peterkovi, místostarostovi, 

zjistit u vedení Statutárního města Ústí nad Labem, zda mají v záměru pořídit podobný systém „SMART 

komunikace“. 

v termínu do 28. 2. 2019. 

 

Usnesení č.:   83/5R/19 

2.3 Žádost o investiční dotaci pro MO Střekov na rok 2019 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 6. 2. 2019 

 

A) schvaluje 
 

předložení žádosti o účelovou investiční dotaci Radě města ÚL pro MO Střekov na rok 2019 v celkové 

výše 4.000.000,- Kč, a to na realizaci investičních akcí: 

 doplnění prvků na dětských hřištích a sportovištích na území MO Střekov,  

 pořízení SMART WC na cyklostezku podél Střekovského nábřeží,  

 renovace fasády budovy v ul. Žukovova 546/15, 

 výměna (zbylých) oken budovy v ul. Žukovova 546/15. 

 

B) ukládá 
 

Ing. Mgr. Kamilu Dominiku Slapničkovi, tajemníkovi, 

připravit žádost dle bodu A) usnesení a předložení k podpisu starostovi, 

v termínu do 15. 2. 2019. 
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Usnesení č.:   84/5R/19 

4.1 Individuální dotace z rozpočtu MO ÚL – Střekov na kulturní akce v I. poletí 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 6. 2. 2019 

 

A) schvaluje 

 

poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov na realizaci 

kulturních akcí a následné uzavření smluv se subjekty takto: 

a) Veselá Brná, z. s. (IČ 04411307), na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním akce 

„Našim dětem“ ve výši 15.000 Kč. 

 

B) ukládá 

 

Mgr. Romaně Pfefferové, kulturní referentce 

administrativně zabezpečit přípravu a podepsání smluv dle bodu A) tohoto usnesení 

v termínu do 28. 2. 2019. 

 

Usnesení č.:   85/5R/19 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 6. 2. 2019 

 

A) schvaluje 

 

poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov na realizaci 

kulturních akcí a následné uzavření smluv se subjekty takto: 

b) Za Sebuzín krásnější, z. s. (IČ 22672729), na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním 

akce „Letní loutkové divadlo v přírodě“ ve výši 8.000 Kč. 

 

B) ukládá 

 

Mgr. Romaně Pfefferové, kulturní referentce 

administrativně zabezpečit přípravu a podepsání smluv dle bodu A) tohoto usnesení 

v termínu do 28. 2. 2019. 

 

Usnesení č.:   86/5R/19 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 6. 2. 2019 

 

A) schvaluje 

 

poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov na realizaci 

kulturních akcí a následné uzavření smluv se subjekty takto: 

d) N. R. (nar. XXX), na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním akce „Dětské sportovní 

odpoledne pro děti a rodiče“ ve výši 15.000 Kč. 

 

B) ukládá 

 

Mgr. Romaně Pfefferové, kulturní referentce 

administrativně zabezpečit přípravu a podepsání smluv dle bodu A) tohoto usnesení 

v termínu do 28. 2. 2019. 
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Usnesení č.:   87/5R/19 

4.2 Distribuce radničního periodika 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 6. 2. 2019 

 

A) neschvaluje 

 

zrušení celoplošné distribuce radničního periodika „Střekovinky“ do schránek domácností v MO ÚL 

– Střekov a zavedení adresné rozesílky. 

 

B) souhlasí 

 

se zachováním stávajícího systému distribuce do domácností v MO ÚL – Střekov a prostřednictvím 

vytipovaných veřejných míst. 

 

Usnesení č.:   88/5R/19 

6.1 Návrh na prodloužení nájemních smluv 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 6. 2. 2019 

 

A) schvaluje  
1. uzavření dodatku č. 1/2019 ke smlouvě o nájmu bytu č. 1/2018 s L. D., nar. XXX, trvale bytem XXX, 

Ústí nad Labem, na jehož základě se smlouva o nájmu bytové jednotky č. 1/2018, prodlužuje na dobu 

určitou do 28.2.2021. 

2. uzavření dodatku č. 3/2019 ke smlouvě o nájmu bytu č. 02/2016 s L. K., nar. XXX, trvale bytem XXX, 

Ústí nad Labem, na jehož základě se smlouva o nájmu bytové jednotky č. 02/2016, ve znění pozdějších 

dodatků prodlužuje na dobu určitou do 28.2.2021. 

 

B) ukládá  

Bc. Šárce Francové, vedoucí OSOM 

informovat žadatele o usnesení RMO Střekov a zabezpečit uzavření dodatků č. 1/2019 a 3/2019 s účinností 

od 1. 3. 2019 dle schvalovací části tohoto usnesení 

v termínu do 28. 2. 2019 

 

 

Starosta: 

 

Petr Vinš     ______________________________ 

 

 

 

Místostarosta: 

 

Mgr. P. Peterka     ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Vladyková, asistentka 

Kontroloval: Ing. Mgr. Kamil Dominik Slapnička, tajemník 


