
U s n e s e n í

z 63. schůze rady městského obvodu Střekov,
dne 2. 6. 2021

Usnesení č. 852/63R/21 - 859/63R/21

852/63R/21
Závěrečný účet a účetní závěrka MO Střekov 2020

Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) bere na vědomí

informaci o hospodaření v hlavní činnosti Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov za 
rok 2020:

43.209.272,09 Kč (příjmy celkem),
44.121.949,22 Kč (výdaje celkem),
- (mínus) 912.677,13 Kč (saldo HČ, vyrovnáno financováním rozpočtu zůstatky BÚ).

B) bere na vědomí

informaci o hospodaření na úseku vedlejší hospodářské činnosti Městského obvodu Ústí 
nad Labem – Střekov za rok 2020:

- (mínus) 537.200,- Kč (výsledek hospodaření VHČ po odvodech Magistrátu města Ústí 
nad Labem),
1.035.100,- Kč (výsledek hospodaření VHČ na úseku bytového fondu),
497.900,- Kč (vzniklé saldo hospodaření VHČ).

C) bere na vědomí

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov 
za rok 2020, provedeném Krajským úřadem Ústeckého kraje.

D) bere na vědomí

údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov za 
rok 2020 a vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu statutárního 
města Ústí nad Labem.

E) doporučuje

Zastupitelstvu MO Ústí nad Labem - Střekov schválit závěrečný účet s celoročním 
hospodařením Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov za rok 2020, a to bez výhrad.

F) doporučuje

Zastupitelstvu MO Ústí nad Labem - Střekov schválit účetní závěrku Městského obvodu 
Ústí nad Labem – Střekov za rok 2020 s tím, že účetní výsledek hospodaření ke dni 31. 12. 
2020 ve výši - (mínus) 35.392.581,07 Kč bude přeúčtován na účet 432 – výsledek 
hospodaření předcházejících účetních období.
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853/63R/21
Pravidla pro schvalování změn rozpočtu (aktualizace směrnice)

Rada městského obvodu Střekov po projednání
 doporučuje

Zastupitelstvu Městského obvodu ÚL - Střekov schválit aktualizaci interního dokumentu 
Pravidla pro schvalování změn rozpočtu dle návrhu uvedeného v příloze č. 1, s účinností k 
1. 7. 2021.

854/63R/21
Krajská podpora vybavení jednotek Sborů dobrovolných hasičů (žádost o dotaci)

Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje

podání žádosti o dotaci ve výši 54.268,- Kč včetně DPH na projekt "Vybavení jednotky 
SDH Střekov osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky požární ochrany" z 
Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje a závazek 
spolufinancování projektu v minimální výši 10 % z celkových uznatelných nákladů 
projektu.

B) pověřuje

Mgr. Pavla Peterku, 1. místostarostu, k podpisu žádosti o dotaci dle bodu A) usnesení.

C) ukládá
Mgr. Romaně Pfefferové

zajistit podání žádosti o dotaci na Krajský úřad Ústeckého kraje dle bodu A) usnesení.

T: 22. 6. 2021

855/63R/21
Veřejná zakázka "Údržba zeleně ve správě města Ústí nad Labem - MO Střekov 
(2021 – 2025)"

Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) bere na vědomí

informace o veřejné zakázce "Údržba zeleně ve správě města Ústí nad Labem - MO 
Střekov (2021 – 2025)" uvedené v důvodové zprávě.

B) bere na vědomí

rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele části 1. - 5. veřejné zakázky "Údržba zeleně ve 
správě města Ústí nad Labem - MO Střekov (2021 – 2025)", dle přílohy důvodové zprávy 
č. 1.

C) schvaluje

uzavření smluvních vztahů (Rámcových dohod) s vybranými dodavateli v rámci veřejné 
zakázky "Údržba zeleně ve správě města Ústí nad Labem - MO Střekov (2021 – 2025)", a 
to následovně:

1. Část VZ č. 1. - Údržba zeleně: Lokalita A; dodavatel: Spirea UL s.r.o., Mlýnská 318, 403 
31 Ústí nad Labem, IČ: 25449664, (celková předpokládaná hodnota VZ: 2.773.691,- Kč 
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bez DPH),

2. Část VZ č. 2. - Údržba zeleně: Lokalita B; dodavatel: ONERO s.r.o., Kosmonautů 477/2, 
IČ: 28671457, (celková předpokládaná hodnota VZ: 5.287.155,- Kč bez DPH),

3. Část VZ č. 3. - Údržba zeleně: Lokalita C; dodavatel: Spirea UL s.r.o., Mlýnská 318, 403 
31 Ústí nad Labem, IČ: 25449664, (celková předpokládaná hodnota VZ: 5.260.427,- Kč 
bez DPH),

4. Část VZ č. 4. - Údržba zeleně: Cyklostezka; dodavatel: Spirea UL s.r.o., Mlýnská 318, 
403 31 Ústí nad Labem, IČ: 25449664, (celková předpokládaná hodnota VZ: 2.387.386,- 
Kč bez DPH),

5. Část VZ č. 5. - Kácení a prořezy stromů; dodavatel: AVE Ústí nad Labem s.r.o., 
Neštěmická 779/4, 400 21 Ústí nad Labem, IČ 61329002, (celková předpokládaná hodnota 
VZ: 5.535.969,- Kč bez DPH).

D) pověřuje

Mgr. Pavla Peterku, místostarostu, k podpisu smluv (Rámcových dohod) dle bodu C) 
usnesení.

856/63R/21
Revokace usnesení RMO Střekov č. 728/54R/21 

Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje revokaci usnesení

č. 728/54R/21 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 RMO Střekov informovat žadatelku, paní ************.

T: 30. 6. 2021

857/63R/21
Revokace usnesení RMO Střekov č. 727/54R/21 

Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje revokaci usnesení

č. 727/54R/21 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 RMO Střekov informovat žadatele, manžele ***********.

T: 30. 6. 2021

858/63R/21
Revokace usnesení RMO Střekov č. 762/57R/21 
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Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje revokaci usnesení

č. 762/57R/21 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 RMO Střekov informovat žadatelku, paní ************.

T: 30. 6. 2021

859/63R/21
Záměr prodeje pozemku p.č. 255 a části pozemku p.č. 256 oba v k.ú. Střekov 

Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje

záměr prodeje pozemku p. č. 255 o výměře 386 m2 v k. ú. Střekov.

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

o záměru prodeje pozemku p. č. 255 o výměře 386 m2 v k. ú. Střekov informovat pana 
*************** a paní ***************.

T: 30. 6. 2021

Mgr. Aleša Kymličková Mgr. Pavel Peterka

místostarostka 1. místostarosta
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