
U s n e s e n í

z 61. schůze rady městského obvodu Střekov,
dne 5. 5. 2021

Usnesení č. 819/61R/21 - 832/61R/21

819/61R/21
Návrh na provedení rozpočtového opatření (pojistné plnění OPISH)

Rada městského obvodu Střekov po projednání
 schvaluje

rozpočtové opatření do rozpočtu 2021 ve znění:

zvýšení v příjmové části rozpočtu:
33.227,- Kč: PPR 502/H000103 Přijaté pojistné náhrady § 6409, pol. 2322

zvýšení ve výdajové části rozpočtu:
33.227,- Kč: 511/H000099, Nákup služeb - údržba zeleně, vzhled obce (náklady ÚMO) § 
3745, pol. 5169

820/61R/21
Prostory pro JSDH Střekov (žádost o výpůjčku)

Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) bere na vědomí

informaci o současném prostorovém uspořádání objektu č. 822/1 na p.p.č. 2142, a pozemků 
p.p.č. 2140/165 a 2140/153, vše v k. ú. Střekov, vše ve vlastnictví statutárního města Ústí 
nad Labem.

B) souhlasí

s podáním žádosti vedení statutárního města Ústí nad Labem o bezplatnou výpůjčku části 
objektu č. 822/1 (levá část budovy od "parní vodárny") na pozemku p.p.č. 2142 v k. ú. 
Střekov pro účely zabezpečení prostor pro JSDH Střekov a pozemku p.p.č. 2140/165 v k.ú. 
Střekov.

C) žádá

primátora statutárního města Ústí nad Labem PhDr. Ing. Petra Nedvědického o projednání 
bezplatné výpůjčky části objektu č. 822/1 (levá část budovy od "parní vodárny") na 
pozemku p.p.č. 2142 v k. ú. Střekov pro účely zabezpečení prostor pro JSDH Střekov a 
pozemku p.p.č. 2140/165 v k.ú. Střekov v orgánech města.

D) pověřuje

Mgr. Pavla Peterku, místostarostu, k zaslání žádosti o bezplatnou výpůjčku části objektu č. 
822/1 (levá část budovy od "parní vodárny") na pozemku p.p.č. 2142 v k. ú. Střekov pro 
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účely zabezpečení prostor pro JSDH Střekov a pozemku p.p.č. 2140/165 v k.ú. Střekov., 
včetně jejího podpisu.

E) ukládá
Mgr. Pavlu Peterkovi, místostarostovi

zaslat žádost dle bodu C) usnesení vedení statutárního města Ústí nad Labem (Žádost o 
výpůjčku prostor pro JSDH).

T: 31. 5. 2021

821/61R/21
Mobilní rozhlas

Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje

zavedení služby Mobilní rozhlas pro MO Střekov ode dne 1. 6. 2021 dle nabídky 
vyplývající z Aktivačního formuláře uvedeného v příloze č. 1.

B) souhlasí

s podpisem Aktivačního formuláře komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas uvedeného 
v příloze č. 1.

C) pověřuje

Mgr. Pavla Peterku, místostarostu, k podpisu Aktivačního formuláře ekosystému Mobilní 
Rozhlas

822/61R/21
Řád ohlašovny požáru (aktualizace)

Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje

Řád ohlašovny požárů, dle přílohy č. 1, s účinností od 1. 6. 2021.

B) ukládá
Mgr. Romaně Pfefferové

zveřejnit Řád ohlašovny požárů na webových stránkách ÚMO Střekov a zaslat jej 
ohlašovně požárů pro MO Střekov (Městská policie, Varšavská 44).

T: 31. 5. 2021

823/61R/21
Dar pro JSDH Střekov (Severotisk)

Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) souhlasí

s přijetím finančního daru ve výši 10.000,- Kč na podporu činnosti Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Střekov s dárcem SEVEROTISK s.r.o. (IČ 28223152).

B) schvaluje

uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč na podporu 
činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Střekov s dárcem SEVEROTISK s.r.o. (IČ 
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28223152).

C) pověřuje

Mgr. Pavla Peterku, 1. místostarostu, k podpisu darovací smlouvy dle bodu B) usnesení.

824/61R/21
Poskytování individuálních dotací na kulturní činnost z rozpočtu MO Střekov (1. pol. 
2021)

Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje

poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov na 
podporu projektu "Mezi dvorci 2021" a následné uzavření smlouvy se subjektem Petr 
Barančík (nar. *************) na částečnou úhradu nákladů spojených s projektem ve 
výši 30 000,- Kč.

B) schvaluje

poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov na 
podporu projektu "Našim dětem" a následné uzavření smlouvy se subjektem Veselá Brná z. 
s. (IČ: 04411307) na částečnou úhradu nákladů spojených s projektem ve výši 14 000,- Kč.

C) souhlasí

s případným prodloužení termínu konání akcí dle bodu A) a B) usnesení do 30. 9. 2021, a 
to v návaznosti na aktuálně platná epidemiologická opatření.

D) neschvaluje

poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov na 
podporu celoroční činnosti "Linka bezpečí pro děti a mládež z MO Ústí nad Labem - 
Střekov" subjektu Linka bezpečí, z. s. (IČ: 61383198).

E) ukládá
Mgr. Romaně Pfefferové, vedoucí SO

administrativně zabezpečit přípravu a podepsání smluv se subjekty Petr Barančík (nar. 
*************) a Veselá Brná z. s. (IČ: 04411307) dle bodů A) a B) usnesení.

T: 19. 5. 2021

F) pověřuje

Mgr. Pavla Peterku, 1. místostarostu, k podpisu smluv se subjekty Petr Barančík (nar. 
*************) a Veselá Brná z. s. (IČ: 04411307).

825/61R/21
Poskytování individuálních dotací na kulturní činnost ze sponzorské smlouvy (1. pol. 
2021)

Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) souhlasí

s čerpáním finančních prostředků ze Smlouvy o sponzorování s Viterra Czech s. r. o. 
(uzavřené dne 24. 7. 2018) na 1. pol. 2021 pro subjekt Centrum podpory zdraví, z. ú. (IČ: 
22608389) na částečnou úhradu projektu "Léto na Střekovské náplavce" ve výši 16 000,- 
Kč.
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B) souhlasí

s čerpáním finančních prostředků ze Smlouvy o sponzorování s Viterra Czech s. r. o. 
(uzavřené dne 24. 7. 2018) na 1. pol. 2021 pro subjekt Ing. Josef Vejlupek - Agentura 
MONIA (IČ: 13328565) na částečnou úhradu projektu "Folk a country v Zahradě" ve výši 
14 000,- Kč.

C) souhlasí

s čerpáním finančních prostředků ze Smlouvy o sponzorování s Viterra Czech s. r. o. 
(uzavřené dne 24. 7. 2018) na 1. pol. 2021 pro subjekt Za Sebuzín krásnější, z. s. (IČ: 
22672729) na částečnou úhradu projektu "Divadelní představení pod širým nebem" ve výši 
10 000,- Kč.

D) souhlasí

s čerpáním finančních prostředků ze Smlouvy o sponzorování s Viterra Czech s. r. o. 
(uzavřené dne 24. 7. 2018) na 1. pol. 2021 pro subjekt Miroslav Schneberger (nar. 
*************) na částečnou úhradu projektu "Dětské sportovní odpoledne pro děti a 
jejich rodiče" ve výši 10 000,- Kč.

E) ukládá
Mgr. Romaně Pfefferové, vedoucí SO

zaslat firmě Viterra Czech s. r. o. na vědomí body A) až D) usnesení a základní údaje 
jednotlivých subjektů pro následné finanční operace, a dále informovat jednotlivé subjekty 
o poskytnutí dotace dle bodu A) až D) usnesení.

T: 19. 5. 2021

826/61R/21
Záměr ukončení nájemních smluv - rybáři

Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) bere na vědomí

doporučení Magistrátu města Ústí nad Labem, doručené dne 8. 9. 2020, ve věci pronájmů 
příbřežních pozemků podél řeky Labe.

B) schvaluje

výpověď nájemních smluv uvedených v příloze č. 1 usnesení, dle čl. III. odst. 3.1. těchto 
smluv s výpovědní lhůtou šest měsíců, tj. k 31. 12. 2021.

C) schvaluje revokaci usnesení

č. 585/41R/20 ze dne 17. 6. 2020 v celém znění, a to na základě doporučení Magistrátu 
města Ústí nad Labem.

D) ukládá
Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku

zabezpečit doručení výpovědí všem dotčeným nájemcům, dle
 přílohy usnesení RMO Střekov.

T: 30. 6. 2021

827/61R/21
Záměr prodeje pozemku p. č. 1764/2 v k. ú. Brná nad Labem
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Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje

záměr prodeje pozemku p. č. 1764/2 o výměře 225 m2 v k. ú. Brná nad Labem, za účelem 
zahrady.

B) ukládá
Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku

o usnesení RMO Střekov ve věci záměru prodeje pozemku p. č. 1764/2 v k. ú. Brná nad 
Labem informovat žadatele, pana ********.

T: 31. 5. 2021

828/61R/21
Záměr prodeje pozemku p. č. 347/3 v k. ú. Brná nad Labem

Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) neschvaluje

záměr prodeje pozemku p. č. 347/3 o výměře 54 m2 v k. ú. Brná nad Labem, neboť je dle 
Územního plánu města Ústí nad Labem tento pozemek veden jako veřejné prostranství, tzn. 
veřejně přístupný bez omezení.

B) ukládá
Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku

o usnesení RMO Střekov ve věci záměru prodeje pozemku p. č. 347/3 v k. ú. Brná nad 
Labem informovat žadatele, *********************.

T: 31. 5. 2021

829/61R/21
Budoucí smlouva o zřízení VB v k.ú. Střekov 

Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB – služebnosti liniové stavby k částem 
pozemků p. č.3241/88, p.č. 520/2, p.č. 528/4, p.č. 3083, p.č. 1669, p.č. 1269, p.č. 2815/1, 
p.č. 2798/2 a p.č. 1926 vše v k. ú. Střekov za účelem realizace plynárenského zařízení v 
rámci stavby "Ústí nad Labem, PK, číslo stavby:8800091209" včetně jeho součástí, 
příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů.

budoucí oprávněný:
GasNet, s.r.o., IČ 27295567, Klišská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem.

B) ukládá
Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku

zabezpečit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB – služebnosti liniové stavby 
k částem pozemků p. č.3241/88, p.č. 520/2, p.č. 528/4, p.č. 3083, p.č. 1669, p.č. 1269, p.č. 
2815/1, 2798/2 a p.č. 1926 vše v k. ú. Střekov se společností GasNet, s.r.o.

T: 31. 5. 2021

830/61R/21
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Záměr prodeje pozemků p.č. 1332, p.č. 1333 a p.č. 1334/1 v k.ú. Střekov 

Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) neschvaluje

záměr prodeje pozemků p. č. 1332 o výměře 629 m2, p.č. 1333 o výměře 845 m2 a p.č. 
1334/1 o výměře 1654 m2, v k. ú. Střekov, neboť MO Ústí nad Labem - Střekov má zájem 
si tyto pozemky ponechat v majetku.

B) ukládá
Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku

o usnesení RMO Střekov ve věci záměru prodeje pozemků p. č. 1332, p.č. 1333 a p.č. 
1334/1 v k. ú. Střekov informovat manžele ************.

T: 31. 5. 2021

831/61R/21
Záměr prodeje pozemku p.č. 1603 v k.ú. Střekov 

Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) neschvaluje

záměr prodeje pozemku p. č. 1603 o výměře cca 1307 m2 v k. ú. Střekov, neboť MO Ústí 
nad Labem - Střekov má zájem si tento pozemek ponechat v majetku.

B) ukládá
Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku

o usnesení RMO Střekov ve věci záměru prodeje pozemku p. č. 1603 v k. ú. Střekov 
informovat žadatele, kterými jsou ************* a ***************.

T: 31. 5. 2021

832/61R/21
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 2529/8 v k.ú. Střekov

Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) bere na vědomí

stanovisko Odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem ze dne 22. 4. 
2021, ve které nesouhlasí s nájmem části pozemku p.č. 2529/8 v k.ú. Střekov.

B) trvá

na záměru nájmu části pozemku p. č. 2529/8 o výměře cca 540 m2, v k. ú. Střekov, za 
těchto podmínek:

a) nájem bude sjednán na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc,
b) nájemné za pozemek pod stavbou - stánek bude sjednáno ve výši 6,- Kč/m2/den,
c) nájemné za pozemek pod stavbou - terasa bude sjednáno ve výši 20,- Kč/m2/rok,
d) nájemné za zbývající část pozemku bude sjednáno v min. výši 10,- Kč/m2/rok,
e) pozemek bude pronajat za účelem umístění a provozování mobilního stánku s 
občerstvením s venkovním posezením a dětským koutkem,
f) žadatel předloží čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči Statutárnímu městu Ústí nad 
Labem.

Městský obvod Střekov

Stránka 6 z 7



C) souhlasí

s podáním návrhu, v souladu s čl. 24 odst. 2c) Statutu Statutárního města Ústí nad Labem, 
Radě města Ústí nad Labem rozhodnout ve prospěch MO Ústí nad Labem - Střekov tak, 
aby byl záměr nájmu části pozemku p. č. 2529/8 o výměře cca 540 m2, v k. ú. Střekov 
schválen.

D) žádá

primátora statutárního města Ústí nad Labem PhDr. Ing. Petra Nedvědického předložit 
návrh záměru nájmu části pozemku p. č. 2529/8 o výměře cca 540 m2, v k. ú. Střekov k 
projednání v Radě města.

E) pověřuje

Mgr. Pavla Peterku, místostarostu, k zaslání žádosti o projednání návrhu nájmu části 
pozemku p. č. 2529/8 o výměře cca 540 m2, v k. ú. Střekov v Radě města, včetně jejího 
podpisu. 

F) ukládá
Mgr. Pavlu Peterkovi, místostarostovi

zaslat žádost o projednání návrhu nájmu části pozemku p. č. 2529/8 o výměře cca 540 m2, 
v k. ú. Střekov primátorovi města Ústí nad Labem.

T: 31. 5. 2021

Mgr. Aleša Kymličková Mgr. Pavel Peterka

místostarostka 1. místostarosta
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poř. č. jméno k. ú. p. p. č. dodatky číslo smlouvy účel nájmu m2 SML uzavřena doba trvání nájemné 2021 poznámky

1 Sebuzín část 1351/2 1015/2011/NS sečení trávy, rybaření 28 07.09.2011 neurčitá 133,00 Kč          

2 Církvice část 646/2 1023/2015/NS sportovní rybaření, údržba 50 23.11.2015 neurčitá 218,00 Kč          

3 Sebuzín 70/1 - část 1020/2011/NS sečení trávy, rybaření 90 28.11.2011 neurčitá 426,00 Kč          

4 Sebuzín 70/1 - část 1003/2007/NS sečení trávy, rybaření 45 31.01.2007 neurčitá 121,00 Kč          

5 Sebuzín 1287/1 - část 1009/2019/NS sportovní rybářství 160 29.03.2019 neurčitá 671,00 Kč          

6 Sebuzín 70/1 - část 1016/2007/NS sečení trávy, rybaření 290 28.05.2007 neurčitá 774,00 Kč          

7 Sebuzín 70/1 - část ("B") 1025/2015/NS sportovní rybaření 48 02.12.2015 neurčitá 210,00 Kč          

8
Sebuzín 70/1 - část č. 2/2013 1038/2007/NS sečení trávy, rybaření 91 30.08.2007 neurčitá 1 173,00 Kč       

9 Sebuzín 70/1 - část ("A") 1024/2015/NS sportovní rybaření 80 02.12.2015 neurčitá 348,00 Kč          

10 Sebuzín 1287/1 - část 1015/2010/NS sečení trávy, rybaření 416 31.03.2010 neurčitá 1 878,00 Kč       

11 Sebuzín 70/1 - část 1014/2007/NS sečení trávy, rybaření 350 09.05.2007 neurčitá 935,00 Kč          

12
Sebuzín 70/1 - část 1003/2019/NS rybaření 88 30.01.2019 neurčitá 369,00 Kč          

13 Sebuzín 70/1 - část 1022/2019/NS rybaření 96 16.12.2019 neurčitá 395,00 Kč          

14 Sebuzín 1351/2 - část 1011/2019/NS rybaření 51 31.05.2019 neurčitá 214,00 Kč          

15
Sebuzín 70/1 - část 1017/2006/NS sečení trávy, rybaření 200 15.05.2006 neurčitá 547,00 Kč          

16
Sebuzín 70/1 - část 1005/2016/NS sportovní rybaření 50 23.03.2016 neurčitá 217,00 Kč          

17 Sebuzín 70/1 - část 1015/2007/NS sečení trávy, rybaření 120 23.05.2007 neurčitá 320,00 Kč          

18
Sebuzín 1287/1 - část Dodatek č. 1 1020/2010/NS sečení trávy, rybaření, parkování OA 597 21.04.2010 neurčitá 2 694,00 Kč       

19

Sebuzín 70/1 - část č. 1/2011 1040/2009/NS sečení trávy, rybaření 70 16.04.2009 neurčitá 177,00 Kč          

20 Sebuzín 1351/2 - část 1014/2014/NS sečení trávy, rybaření 43 29.07.2014 neurčitá 190,00 Kč          

21

Sebuzín 70/1 - část č. 1/2010 1021/2007/NS sečení trávy, rybaření 350 27.06.2007 neurčitá 935,00 Kč          

22 Sebuzín 70/1 - část 1019/2007/NS sečení trávy, rybaření 113 27.06.2007 neurčitá 303,00 Kč          

23

Sebuzín 70/1 - část
č. 1/2007

č. 2/2018
1017/2005/NS sečení trávy, rybaření 525 26.10.2005 neurčitá 1 130,00 Kč       

24 Sebuzín 1495/2 - část 1033/2008/NS sečení trávy, rybaření 56 02.07.2008 neurčitá 291,00 Kč          

25 Sebuzín 70/1 - část 1009/2014/NS sečení trávy, rybaření 100 16.04.2014 neurčitá 443,00 Kč          

26 Sebuzín 70/1 - část č. 1/2019 1011/2018/NS rybaření 125 31.07.2018 neurčitá 538,00 Kč          

27 Sebuzín 70/1 - část č. 1/2007 1041/2007/NS sečení trávy, rybaření 112 12.09.2007 neurčitá 292,00 Kč          

28 Sebuzín 1287/1 - část 1022/2008/NS sečení trávy, rybaření 280 19.05.2008 neurčitá 1 262,00 Kč       

29 Sebuzín 1351/2 - část 1021/2017/NS sečení trávy, rybaření 56 22.11.2017 neurčitá 242,00 Kč          

30
Sebuzín 1351/2 - část 1013/2017/NS

sečení trávy, rybaření, úvaziště,

přístup k molu
17 04.08.2017 neurčitá 73,00 Kč            

31 Sebuzín 70/1 - část č. 1/2009 1023/2007/NS sečení trávy, rybaření 50 11.07.2007 neurčitá 134,00 Kč          

32 Sebuzín 1287/2 č. 1/2020 1005/2018/NS sečení trávy , rybaření, parkování OA 200 23.03.2018 neurčitá 860,00 Kč          

33 Sebuzín 70/1 - část 1001/2013/NS sečení trávy, rybaření 595 10.01.2013 neurčitá 2 719,00 Kč       

34 Sebuzín 1351/2 - část 1021/2015/NS rybaření 85 21.10.2015 neurčitá 370,00 Kč          

35 Sebuzín 70/1 - část č. 1/2008 1020/2007/NS sečení trávy, rybaření 360 27.06.2007 neurčitá 940,00 Kč          

36 Sebuzín 70/1 - část (11-10) 1016/2017/NS sečení trávy - rybaření 82,5 26.09.2017 neurčitá 357,00 Kč          

37 Sebuzín 1495/2 - část 1005/2013/NS sečení trávy, rybaření 24 06.05.2013 neurčitá 18,00 Kč            uk. k 28. 2. 2021

38 Sebuzín 70/1 - část Dodatek č. 1 1004/2019/NS rybaření 375 31.01.2019 neurčitá 1 574,00 Kč       

39 Sebuzín 1351/2 - část 1017/2009/NS sečení trávy, rybaření 21 07.01.2009 neurčitá 105,00 Kč          

40 Sebuzín 1351/2 - část 1034/2009/NS sečení trávy - rybaření 25 23.03.2009 neurčitá 127,00 Kč          

C E L K E M 24 723,00 Kč     
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