Městský obvod Střekov

Usnesení
z 50. schůze rady městského obvodu Střekov,
dne 21. 10. 2020
Usnesení č. 673/50R/20 - 687/50R/20

673/50R/20
Návrh na provedení rozpočtového opatření (transfer na volby)
Rada městského obvodu Střekov po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření do rozpočtu 2020 ve znění:
zvýšení v příjmové části rozpočtu:
439.500,-Kč: PPR 503/H000081 pol. 4111 ÚZ 98193 Dotace - volby zastupitelsvo kraje
zvýšení ve výdajové části rozpočtu:
439.500,- Kč: PPR 508/H000447 5021/6115 ÚZ 98193 Odměny členů OVK + DPP/DPČ
(volby kraj a senát)

674/50R/20
Návrh na provedení rozpočtového opatření (výdaje na VPP)
Rada městského obvodu Střekov po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření do rozpočtu 2020 ve znění:
zvýšení ve výdajové části rozpočtu:
40.000,- Kč: PPR 511/H000064 5011/3745 ÚZ _05_0401 VPP - platy (hrazeno ÚMO)
19.000,- Kč: PPR 511/H000065 5031/3745 ÚZ _05_0401 VPP - soc. poj. (hrazeno ÚMO)
8.000,- Kč: PPR 511/H000066 5032/3745 ÚZ _05_0401 VPP - zdrav. poj. (hrazeno ÚMO)
snížení ve výdajové části rozpočtu
67.000,- Kč: PPR 508/H000445 5901/6409 Rezerva

675/50R/20
Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku (Tatra T 815 CAS)
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Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje
vyřazení dlouhodobého hmotného majetku: cisternová automobilová stříkačka Tatra T 815
CAS (RZ KO7305), inventární číslo 528010003005.
B) souhlasí
s ponecháním vozu Tatra T 815 CAS (RZ KO7305) pro potřeby JSDH Střekov (možnost
získání náhradních dílů), dle požadavků členů JSDH Střekov, sdělených písemnou formou,
s přesným určením seznamu náhradních dílů z daného vozidla.
C) ukládá
Ing. Pavlíně Horníkové
zabezpečit vyřazení majetku Tatra T 815 CAS (RZ KO7305), inventární číslo
528010003005 z účetní evidence.
T: 30. 11. 2020

676/50R/20
Vybudování kontejnerových stání v ulici Nová a Železničářská - výběr zhotovitele
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) bere na vědomí
výsledek jednání hodnotící komise ze dne 14.10.2020 k veřejné zakázce malého rozsahu
"Vybudování kontejnerových stání v ulici Nová a Železničářská", dle přílohy č.1.
B) schvaluje
zadání realizace veřejné zakázky malého rozsahu "Vybudování kontejnerových stání v ulici
Nová a Železničářská" firmě Jiří Ventura, IČ 49870602, B.Němcové 309, 435 13 Meziboří
v ceně :
162.218,- Kč bez DPH (196.283,- Kč vč. DPH).
C) souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci zakázky "Vybudování kontejnerových stání v ulici
Nová a Železničářská" s firmou Jiří Ventura, IČ 49870602, B.Němcové 309, 435 13
Meziboří v ceně :
162.218,- Kč bez DPH (196.283,- Kč vč. DPH).
D) pověřuje
Mgr. Pavla Peterku, místostarostu MO Střekov k podpisu smlouvy o dílo dle bodu C)
usnesení.

677/50R/20
Vyjádření ke stavbě - Plynová kotelna D5 Děčínská, DSP
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) bere na vědomí
záměr investora realizovat stavbu plynové kotelny na pozemcích p.č. 2814/1, 2815/1 a
2816/1 vše v k.ú. Střekov.
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B) schvaluje
znění vyjádření k této stavbě dle přílohy usnesení.
C) ukládá
Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku
zabezpečit vydání vyjádření pro Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.
T: 31. 10. 2020

678/50R/20
Vyjádření ke stavbě - Instalace kogenerační jednotky - VS Děčínská, Ústí nad Labem
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) bere na vědomí
záměr investora realizovat stavbu kogenerační jednotky na pozemcích p.č. 2814/1 a 2816/1
vše v k.ú. Střekov.
B) schvaluje
znění vyjádření k této stavbě dle přílohy usnesení.
C) ukládá
Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku
zabezpečit vydání vyjádření pro ČEZ Energo, s.r.o.
T: 31. 10. 2020

679/50R/20
Pacht pozemku p.č. 3285/1 v k.ú. Střekov
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje částečnou revokaci usnesení
č. 560/39/20 v bodě A) a to na základě doporučení Majetkové komise Rady města Ústí nad
Labem.
B) schvaluje
pacht pozemku p. č. 3285/1, o výměře 630 m2 v k. ú. Střekov, na dobu neurčitou, s
výpovědní lhůtou 6 měsíců, s účinností od 1. 11. 2020.
Účel pachtu: zahrada.
Celkové roční pachtovné: 6.300,-- Kč.
Pachtýř:
**************************************************************, 400 03 Ústí
nad Labem.
C) ukládá
Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku
zabezpečit uzavření pachtovní smlouvy s panem *********, dle schvalovací části tohoto
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usnesení.
T: 31. 10. 2020

680/50R/20
Revokace usnesení č. 582/41R/20
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje revokaci usnesení
č. 582/41R/20 v celém znění, a to z důvodu záporného stanoviska Magistrátu města Ústí
nad Labem.
B) ukládá
Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku
ve věci revokace usnesení informovat žadatele, manžele **********.
T: 30. 11. 2020

681/50R/20
Záměr prodeje části pozemku p. č. 216/1 a pozemku p. č. 216/3 oba v k. ú. Olešnice u
Svádova
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje
záměr prodeje části pozemku p. č. 216/1 o výměře cca 700 m2 a pozemku p. č. 216/3 o
výměře 10 m2 oba v k. ú. Olešnice u Svádova.
B) ukládá
Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku
o záměru prodeje části pozemku p. č. 216/1 a p. p. č. 216/3 oba v k. ú. Olešnice u Svádova
informovat žadatele, manžele ********.
T: 30. 11. 2020

682/50R/20
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 646/1 v k. ú. Církvice
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje
záměr nájmu části pozemku p. č. 646/1 o výměře 6 m2, v k. ú. Církvice, za těchto
podmínek:
a) nájem bude sjednán na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc,
b) nájemné bude sjednáno ve výši 6,- Kč/m2/den, tj. 6.264,- Kč/rok,
c) pozemek bude pronajat za účelem sezónního umístění a provozování stánku s
občerstvením, vždy v termínu od 20. dubna do 10. října daného kalendářního roku,
d) žadatel předloží čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči Statutárnímu městu Ústí nad
Labem.
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B) ukládá
Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku
o záměru pronájmu části pozemku p. č. 646/1 v k. ú. Církvice informovat společnost
Baggio s. r. o.
T: 30. 11. 2020

683/50R/20
Pacht pozemku p. č. 559/1 v k. ú. Církvice
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje
pacht pozemku p. č. 559/1 o výměře 1493 m2 v k. ú. Církvice na dobu neurčitou, s
výpovědní lhůtou 6 měsíců, s účinností od 1. 3. 2021.
Účel pachtu: rekreace a zahrada.
Celkové roční pachtovné: 14.930,- Kč.
Pachtýř: **********************, narozen ************, bytem
************************** Ústí nad Labem.
B) ukládá
Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku
o usnesení ve věci pachtu pozemku p. č. 559/1 v k. ú. Církvice informovat žadatele,
******************.
T: 30. 11. 2020

684/50R/20
Pacht části pozemku p. č 2115 v k. ú. Brná nad Labem
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje
pacht části pozemku p. č. 2115 o výměře 210 m2 v k. ú. Brná nad Labem na dobu
neurčitou, s výpovědní lhůtou 6 měsíců, s účinností od 1. 12. 2020.
Účel pachtu: údržba a neoplocená zahrada.
Celkové roční pachtovné: 420,- Kč.
Pachtýřka: ****************, narozena *************, bytem
************************** Ústí nad Labem.
B) ukládá
Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku
o usnesení ve věci pachtu části pozemku p. č. 2115 v k. ú. Brná nad Labem informovat
žadatelku, *****************.
T: 30. 11. 2020

685/50R/20
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Pronájem prostor - Varšavská 764/44, Ústí nad Labem
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje
záměr pronájmu půdních prostor pro umístění trubkového stožáru, který umožní umístění
antén nad hřebenem střechy objektu na adrese Varšavská 764/77, Ústí nad Labem - Střekov.
B) ukládá
Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku
o záměru pronájmu informovat žadatele Cetin a.s.
T: 13. 11. 2020

686/50R/20
Zpráva o uplatňování Územního plánu Ústí nad Labem v uplynulém období leden
2016 - červen 2020
Rada městského obvodu Střekov po projednání
bere na vědomí
návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Ústí nad Labem v uplynulém období leden
2016 - červen 2020, a to bez výhrad.

687/50R/20
Žádost o navýšení účelové neinvestiční dotace "Revitalizace hřiště Truhlářova"
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) bere na vědomí
vyjádření Finančního odboru MmÚL o sdělení 1. náměstkyně primátora Ing. Věry
Nechybové ze dne 15. 10. 2020 k navrhované výši dotací MmÚL do rozpočtu MO Střekov
pro rok 2021, tj. ve výši dotací roku 2020 + 4 mil. Kč navrácení do dotace na provoz, a dále
výsledek jednání s vedením SMÚL dne 19. 10. 2020 (+ 5 mil. Kč do dotace na výkon státní
správy a samosprávy), což činí:
CELKEM: 32.120.000,- Kč, z toho:
20.221.000,- Kč (dotace na výkon státní správy a samosprávy)
500.000,- Kč (dotace na vítání občánků)
6.900.000,- Kč (dotace na údržbu zeleně)
4.499.000,- Kč (dotace na provoz)
B) bere na vědomí
informaci ke smlouvě o dílo na předmět díla: "Revitalizace herní plochy na p.p.č. 491/1, v
k.ú. Střekov - etapa 1, část A a D", zhotovitel: VYSSPA Sports Technology, s.r.o.; cena díla:
2.498.909,69 Kč včetně DPH a jejího předpokládaného finančního krytí:
1.000.000,- Kč (účelová neivestiční dotace MmÚL),
1.000.000,- Kč (NR MO Střekov pro rok 2021 - vlastní zdroje),
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500.000,- Kč (bude požádáno o navýšení účelové neinvestiční dotace MmÚL o tuto
částku).
C) schvaluje
podání žádosti o navýšení účelové neinvestiční dotace (ÚZ _01_0398) "Revitalizace hřiště
Truhlářova" z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem do rozpočtu MO Střekov pro
rok 2020 ve výši 500.000,- Kč.
D) ukládá
Mgr. Pavlu Peterkovi, 1. místostarostovi
odeslat žádost dle bodu C) usnesení (navýšení účelové neinvestiční dotace "Revitalizace
hřiště Truhlářova ve výši 500 tis. Kč), kterého zároveň pověřuje k podání této žádosti.
T: 26. 10. 2020

Mgr. Aleša Kymličková
2. místostarostka

Mgr. Pavel Peterka
1. místostarosta
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Vyjádření ke stavbě..pdf k usnesení č. 677/50R/20

Městský obvod Ústí nad Labem – Střekov
Národního odboje 794/15
400 03 Ústí nad Labem
MÍSTOSTAROSTA
Váš dopis č.j.:
ze dne:
Naše č.j.:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

OS/OSOM/6750/2020/TomJ
Ing. Jitka Tomanová
475 273 938
jitka.tomanova@mag-ul.cz

V Ústí nad Labem dne:

SITEZ s.r.o.
Pod Doubravkou 2898/33
415 01 Teplice

5. 10. 2020

Vyjádření ke stavbě: „Ústí nad Labem – Střekov, plynové kotelny, D5 Děčínská, DSP“.
Investor: Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.
Městský obvod Ústí nad Labem – Střekov nemá k výše uvedené stavbě námitky, za předpokladu dodržení
níže uvedených podmínek:
1. Před zásahem do pozemků p.č. 2814/1, 2815/1, a 2816/1 vše v k.ú. Střekov, které jsou ve vlastnictví
Statutárního města Ústí nad Labem, ve správě MO Střekov požadujeme, aby stavebník
v dostatečném předstihu požádal MO Střekov, odbor PISH o povolení užívání veřejného
prostranství.
2. Dále požadujeme, aby na pozemku p.č. 2815/1 v k.ú. Střekov byla uzavřena smlouva o věcném
břemeni – služebnosti pro plynovodní přípojku.
3. V případě zásahu do vzrostlé zeleně je zapotřebí povolení OŽP MmÚL.
4. Dotčené pozemky budou po ukončení prací uvedeny do původního stavu.
5. Před kolaudací stavby dojde k majetkovému vypořádání pozemků p.č. 2814/1 a 2816/1 oba v k.ú.
Střekov. Vlastník stavby si tyto pozemky od Statutárního města Ústí nad Labem odkoupí.

O stavební povolení, rozhodnutí nebo i jiné opatření musíte požádat stavební odbor nebo speciální stavební
úřad Magistrátu města Ústí nad Labem.
S pozdravem

Mgr. Pavel Peterka
místostarosta MO Ústí nad Labem - Střekov

Telefonní ústředna: +420 475 273 910
Identifikátor datové schránky: sbzbn22
E-mail: podatelna.strekov@mag-ul.cz

IČ: 00081531
DIČ: CZ00081531
www.strekov.cz
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Městský obvod Ústí nad Labem – Střekov
Národního odboje 794/15
400 03 Ústí nad Labem
MÍSTOSTAROSTA
Váš dopis č.j.:
ze dne:
Naše č.j.:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

OS/OSOM/6748/2020/TomJ
Ing. Jitka Tomanová
475 273 938
jitka.tomanova@mag-ul.cz

V Ústí nad Labem dne:

SITEZ s.r.o.
Pod Doubravkou 2898/33
415 01 Teplice

5. 10. 2020

Vyjádření ke stavbě: „Instalace kogenerační jednotky – VS Děčínská, Ústí nad Labem“.
Investor: ČEZ Energo, s.r.o.
Městský obvod Ústí nad Labem – Střekov nemá k výše uvedené stavbě námitky, za předpokladu dodržení
níže uvedených podmínek:
1. Před zásahem do pozemků p.č. 2814/1 a 2816/1, oba v k.ú. Střekov, které jsou ve vlastnictví
Statutárního města Ústí nad Labem, ve správě MO Střekov požadujeme, aby stavebník
v dostatečném předstihu požádal MO Střekov, odbor PISH o povolení užívání veřejného
prostranství.
2. V případě zásahu do vzrostlé zeleně je zapotřebí povolení OŽP MmÚL.
3. Před kolaudací stavby dojde k majetkovému vypořádání pozemků p.č. 2814/1 a 2816/1 oba v k.ú.
Střekov. Vlastník stavby si tyto pozemky od Statutárního města Ústí nad Labem odkoupí.
O stavební povolení, rozhodnutí nebo i jiné opatření musíte požádat stavební odbor nebo speciální stavební
úřad Magistrátu města Ústí nad Labem.
S pozdravem

Mgr. Pavel Peterka
místostarosta MO Ústí nad Labem - Střekov

Telefonní ústředna: +420 475 273 910
Identifikátor datové schránky: sbzbn22
E-mail: podatelna.strekov@mag-ul.cz

IČ: 00081531
DIČ: CZ00081531
www.strekov.cz
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