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U S N E S E N Í  
z 8. schůze Rady městského obvodu ÚL - Střekov, která se konala 

dne 20. 3. 2019 od 14.20 hodin v zasedací místnosti ÚMO Střekov, 2. patro.

 

Usnesení č.:   127/8R/19 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 20. 3. 2019 
 

schvaluje 

 
PROGRAM: 

1. Zahájení – úvodní část 

2. Materiály předložené starostou, místostarosty, tajemníkem 

2.1 Zrušení schůze RMO Střekov  

2.2 Pravidla pro schvalování změn rozpočtu 

2.3 Elektronická úřední deska ÚMO Střekov 

3. Materiály finančního odboru 

3.1 Návrh na provedení rozpočtového opatření (dotace MmÚL) 

3.2 Návrh na provedení rozpočtového opatření (dotace na kulturní akce) 

3.3 Návrh na provedení rozpočtového opatření (studie proveditelnosti) 

3.4 Návrh na provedení rozpočtového opatření (příjmy z plesu Střekova) 

4. Materiály správního odboru 

4.1 Výjimka z OZV č. 2/2018 – Otevírání řeky 

4.2 Individuální dotace z rozpočtu MO ÚL – Střekov 

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

5.1 Parkoviště Železničářská (podnět občanů) 

5.2 Ukliďme Česko 2019 

6. Materiály odboru správy obecního majetku 

6.1 Pacht části pozemku p. č. 2122 v k. ú. Střekov 

6.2 Ukončení Smlouvy o nájmu pozemku a pacht pozemku p. č. 1764//2 v k. ú. Brná nad Labem 

6.3 Prodej části pozemku p. č. 3297/1 v k. ú. Střekov 

6.4 Návrh na prodloužení nájemní smlouvy 

6.5 Ukončení nájemní smlouvy a záměr pachtu části pozemku p. č. 31/1 k. ú. Nová Ves 

6.6 Pronájem části pozemku p. č. 1287/1 v k. ú. Sebuzín 

7. Různé, diskuze 

8. Závěr 
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Usnesení č.:   128/8R/19 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 20. 3. 2019 

 

schvaluje 
 

zrušení termínu schůze RMO Střekov dne 17. dubna 2019. 

 

 

Usnesení č.:   129/8R/19 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 20. 3. 2019 

 

A) doporučuje ZMO Střekov 
schválit navrženou změnu Pravidel pro schvalování změn rozpočtu dle přílohy č. 1. 

 

B) ukládá 

Ing. Mgr. Kamilu Dominiku Slapničkovi, tajemníkovi 
předložit aktualizovanou verzi Pravidel pro schvalování změn rozpočtu k projednání ZMO Střekov 

v termínu do 24. 4. 2019. 

 

 

Usnesení č.:   130/8R/19 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 20. 3. 2019 

 

schvaluje 
 

zadání realizace pořízení Elektronické úřední desky ÚMO Střekov společnosti Metropolnet a.s., a to v souladu 

se schváleným rozpočtem MO Střekov. 

 

 

Usnesení č.:   131/8R/19 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 20. 3. 2019 

 

schvaluje 
 

rozpočtové opatření do rozpočtu 2019 v tomto znění: 

 

navýšení v příjmové části (přijaté transfery): 

PPR502/H000269 Převody mezi SM a MO Střekov (dotace na provoz) 

     odd§. 6330 pol. 4137    2.175.000,- Kč 

 

navýšení ve výdajové části (OSOM): 

PPR507/H000103 Výměna oken Žukovova 15 (dotace MmÚL) 

     odd§. 6171 pol. 5171 ÚZ _05_0407  1.100.000,- Kč 

navýšení ve výdajové části (OPISH): 

PPR511/H000096 Výměna povrchu hřiště ve Svádově (dotace MmÚL)  

     odd§. 3421 pol. 5171 ÚZ _05_0406  1.075.000,- Kč 

 

navýšení v příjmové části (přijaté transfery): 

PPR502/H000324 Neinvestiční transfery přijaté od obcí 

     odd§. 0000 pol. 4121          2.000,- Kč 

změna financování rozpočtu: 

PPR503/H000095 Změna stavu na BÚ 

     odd§. 0000 pol. 8115          2.000,- Kč 



Městský obvod ÚL – Střekov 

Usnesení ze schůze RMO  č. 8 dne 20. 3. 2019 stránka 3 ze 7 

Usnesení č.:   132/8R/19 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 20. 3. 2019 

 

schvaluje 
 

rozpočtové opatření do rozpočtu 2019 v tomto znění: 

 

navýšení v příjmové části (přijaté transfery): 

PPR502/H000326 Převody mezi SM a MO Střekov (dotace na kulturu) 

     odd§. 6330 pol. 4137 ÚZ _01_0393  300.000,- Kč 

 

navýšení ve výdajové části (SO): 

PPR508/H000395 Služby – kulturní akce ÚMO (dotace MmÚL) 

     odd§. 3319 pol. 5169 ÚZ _01_0393  210.000,- Kč 

PPR508/H000396 Nákup materiálu – kulturní akce ÚMO (dotace MmÚL) 

     odd§. 3319 pol. 5139 ÚZ _01_0393    10.000,- Kč 

PPR508/H000397 Občerstvení – kulturní akce ÚMO (dotace MmÚL) 

     odd§. 3319 pol. 5175 ÚZ _01_0393    60.000,- Kč 

PPR508/H000399 Nájemné – kulturní akce ÚMO (dotace MmÚL) 

     odd§. 3319 pol. 5164 ÚZ _01_0393    20.000,- Kč 

 

 

Usnesení č.:   133/8R/19 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 20. 3. 2019 

 

schvaluje 
 

rozpočtové opatření do rozpočtu 2019 v tomto znění: 

 

navýšení ve výdajové části (OSOM): 

PPR507/H000102 Konzultační a poradenské služby (posudky, analýzy) 

     odd§. 6171 pol. 5166    150.000,- Kč 

 

změna financování rozpočtu: 

PPR503/H000095 Změna stavu na BÚ 

     odd§. 0000 pol. 8115    150.000,- Kč 

 

 

Usnesení č.:   134/8R/19 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 20. 3. 2019 

 

schvaluje 
 

rozpočtové opatření do rozpočtu 2019 v tomto znění: 

 

navýšení v příjmové části: 

PPR502/H000027 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků 

     odd§. 6171 pol. 2111    60.000,- Kč 

PPR502/H000267 Převody z vlastních fondů VHČ 

     odd§. 6330 pol. 4131    95.000,- Kč 

PPR502/H000006 Přijaté finanční dary 

     odd§. 6171 pol. 2321    15.000,- Kč 

 



Městský obvod ÚL – Střekov 

Usnesení ze schůze RMO  č. 8 dne 20. 3. 2019 stránka 4 ze 7 

navýšení ve výdajové části (SO):  

PPR508/H000416 Služby – kulturní akce ÚMO 

     odd§. 3319 pol. 5169    170.000,- Kč 

 

 

Usnesení č.:   135/8R/19 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 20. 3. 2019 

 

uděluje 

 

výjimku z obecně závazné vyhlášky Statutárního města Ústí nad Labem č. 2/2018 o zákazu požívání 

alkoholických nápojů na veřejném prostranství za účelem konání akce Otevírání řeky pořádané ÚMO Střekov 

dne 8. 5. 2019. 

 

 

Usnesení č.:   136/8R/19 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 20. 3. 2019 

 

A) schvaluje 

poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov na kulturní 

činnost a následné uzavření smlouvy se subjektem Ing. Josef Vejlupek – agentura MONIA (IČ 

13328565), na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním akce „FOLK PARÁDA V 

ZAHRADĚ“ ve výši 12 000,- Kč. 

 

B) ukládá 

Mgr. Romaně Pfefferové, kulturní referentce 

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

v termínu do 10. 4. 2019. 

 

 

Usnesení č.:   137/8R/19 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 20. 3. 2019 

 

A) bere na vědomí 
žádost občanů o zřízení parkoviště v ulici Železničářská na Střekově. 

 

B) ukládá 

Martině Čechové, vedoucí OPISH,  

požádat Odbor územního plánování MmÚL o oficiální stanovisko ke zřízení parkoviště na pozemku 

2205/1 v k. ú. Střekov, 

v termínu do 15. 4. 2019. 

 

 

Usnesení č.:   138/8R/19 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 20. 3. 2019 

 

A) souhlasí 
se zapojením ÚMO Střekov k národní akci UKLIĎME ČESKO 2019 dne 6. dubna 2019, včetně 

zajištění materiálního a technického zabezpečení akce s tím, že lokalitou k úklidu se určuje Střekovská 

vyhlídka (Malé Sedlo) a její přilehlé okolí. 

 

B) ukládá 

Ing. Mgr. Kamilu Dominiku Slapničkovi, tajemníkovi 
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zajistit organizačně technické zabezpečení akce dle bodu A) usnesení 

v termínu do 6. 4. 2019. 

 

 

Usnesení č.:   139/8R/19 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 20. 3. 2018 

 

A) schvaluje  

1. částečnou revokaci usnesení č. 77/4R/19 v bodě 1. následovně:  

a) vypuštění textu: „se sjednanou šestiměsíční výpovědní lhůtou, a to ke dni 30. 6. 2019“, 

b) nahrazení textem: „ dohodou, a to ke dni 31. 3. 2019“, 

2. pacht části pozemku p. č. 2122, o výměře 600 m2 v k. ú. Střekov, na dobu neurčitou, s výpovědní 

lhůtou 6 měsíců, s účinností od 1. 4. 2019. 

Účel pachtu: zahrada. 

Celkové roční pachtovné: 6.000,- Kč. 

Pachtýř: 

MK, narozen XX.XX.XXXX, bytem Ústí nad Labem. 

 

B) ukládá  

Bc. Šárce Francové, vedoucí OSOM 

 zabezpečit uzavření pachtovní smlouvy dle schvalovací části tohoto usnesení 

v termínu do 31. 3. 2019. 

 

 

Usnesení č.:   140/8R/19 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 20. 3. 2019 

 

A) schvaluje  

1. ukončení Smlouvy č. 1011/2007/NS o nájmu pozemku, uzavřené s panem JČ, na pronájem pozemku 

p. č. 1764/2 o výměře 225 m2, v k. ú. Brná nad Labem, dohodou, ke dni 30. 4. 2019. 

2. záměr pachtu pozemku p. č. 1764/2 o výměře 225 m2, v k. ú. Brná nad Labem, na jméno LM,  

bytem Ústí nad Labem, za těchto podmínek: 

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

b) pacht bude sjednán na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, 

c) pozemek bude využit jako zahrada, 

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

3. pacht pozemku dle bodu A)2, po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění, na dobu neurčitou, s výpovědní 

lhůtou 6 měsíců, s účinností od 1. 5. 2019. 

Účel pachtu: zahrada. 

Celkové roční nájemné: 2.250,- Kč. 

Nájemce: LM, bytem Ústí nad Labem. 

 B) ukládá  

 Bc. Šárce Francové, vedoucí OSOM 

1. o usnesení RMO Střekov informovat žadatele a FO ÚMO Střekov 

2. zabezpečit zveřejnění záměru pachtu pozemku p. č. 1764/2, v k. ú. Brná nad Labem, dle schvalovací 

části tohoto usnesení 

 v termínu do 15. 4. 2019. 
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Usnesení č.:   141/8R/19 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 20. 3. 2019 

 

A) doporučuje Zastupitelstvu Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov schválit  
prodej části pozemku p. č. 3297/1, dle geometrického plánu č. 2634-159/2018 označený jako pozemek 

p. č. 3297/6, o výměře 49 m2 v k. ú. Střekov za cenu 46.400,- Kč 

kupující: 

paní JV, narozena XX.XX.XXXX, bytem Ústí nad Labem. 

 

B) ukládá 

Mgr. Pavlu Peterkovi, místostarostovi MO Střekov 
předložit návrh prodeje části pozemku p. č. 3297/1, dle geometrického plánu č. 2634-159/2018 označený 

jako pozemek p. č. 3297/6 o výměře 49 m2 v k. ú. Střekov Zastupitelstvu MO Střekov k projednání 

v termínu: 24. 4. 2019. 
 

C) ukládá  

Bc. Šárce Francové, vedoucí OSOM 

o usnesení Rady MO Střekov informovat žadatele 

v termínu: 31. 3. 2019. 

 
 

Usnesení č.:   142/8R/19 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 20. 3. 2019 

 

A) schvaluje  

uzavření dodatku č. 4/2019 ke smlouvě o nájmu bytu č. 1/2014 s panem MM, 

nar. XX.XX.XXXX, trvale bytem Ústí nad Labem, na jehož základě se smlouva o nájmu 

bytové jednotky č. 1/2014, prodlužuje na dobu určitou do 31. 3. 2021. 

 

B) ukládá  

Bc. Šárce Francové, vedoucí OSOM 
informovat žadatele o usnesení RMO Střekov a zabezpečit uzavření dodatku č. 4/2019 

s účinností od 1. 4. 2019 dle schvalovací části tohoto usnesení 

v termínu do 31. 3. 2019. 

 

 

Usnesení č.:   143/8R/19 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 20. 3. 2019 

 
A) schvaluje  

1. ukončení Nájemní smlouvy č. 1009/2008/NS, uzavřené s VP a IP na pronájem části pozemku p. č. 

31/1, o výměře 250 m2, v k. ú. Nová Ves se sjednanou šestiměsíční výpovědní lhůtou, a to ke dni 

31. 8. 2019. 

 

2. záměr pachtu části pozemku p. č. 31/1, o výměře cca 250 m2 v k. ú. Střekov, za těchto podmínek: 

a) pachtovné bude sjednáno v min. výši 8,00 Kč/m2/rok 

b) pachtovné za pozemek pod stavbou, o výměře 9 m2 bude sjednáno v min. výši 20,00 Kč/m2/rok  

c) pacht bude sjednán na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců 

d) část pozemku p. č. 31/1 v k ú. Nová Ves, bude využit jako zahrada 

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

 

 B) ukládá  
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 Bc. Šárce Francové, vedoucí OSOM 

1. o usnesení RMO Střekov informovat žadatele a FO ÚMO Střekov 

2. zabezpečit zveřejnění záměru pachtu části pozemku p. č. 31/1, v k. ú. Nová Ves, dle schvalovací části 

tohoto usnesení 

v termínu do 31. 3. 2019. 

 

 

Usnesení č.:   144/8R/19 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 20. 3. 2019 

 
A) schvaluje  

nájem části pozemku p. č. 1287/1, o výměře 160 m2 v k. ú. Sebuzín na dobu neurčitou, 

s účinností od 1. 4. 2019 s podmínkou, že:  

1) pronajatá plocha se nesmí nijak zastavět, oplotit ani ohradit, 

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: 640,- Kč (4,- Kč/m2/rok, min. 50,-- Kč), 

nájemce: 

pan JF, nar. XX.XX.XXXX, bytem Ústí nad Labem. 

 

B) ukládá  

Bc. Šárce Francové, vedoucí OSOM 

zabezpečit uzavření nájemní smlouvy dle schvalovací části tohoto usnesení 

v termínu do 31. 3. 2019. 

 
 

 

Starosta: 

 

Petr Vinš     ______________________________ 

 

 

 

 

Místostarosta: 

 

Mgr. P. Peterka     ______________________________ 

 

 

 

 

 

Zapsala: Hana Přibylová, asistentka 

Kontroloval: Ing. Mgr. Kamil Dominik Slapnička, tajemník 

 


