Městský obvod Střekov

Usnesení
z 40. schůze rady městského obvodu Střekov,
dne 3. 6. 2020
Usnesení č. 564/40R/20 - 570/40R/20

564/40R/20
Závěrečný účet a účetní závěrka MO Ústí nad Labem - Střekov za rok 2019
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
informaci o hospodaření v hlavní činnosti Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov za
rok 2019:
40.411.976,80 Kč (příjmy celkem),
47.579.641,53 Kč (výdaje celkem),
- (mínus) 7.167.664,73 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 2019:
260.000,- Kč (výsledek hospodaření VHČ po odvodech Magistrátu města Ústí nad Labem,
983.600,- Kč (výsledek hospodaření VHČ na úseku bytového fondu),
1.243.600,- Kč (vzniklé saldo hospodaření VHČ).
C) bere na vědomí
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov
za rok 2019, provedeném Krajským úřadem Ústeckého kraje.
D) bere na vědomí
údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov za
rok 2019 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 2019, a to bez výhrad.
F) doporučuje
Zastupitelstvu MO Ústí nad Labem - Střekov schválit účetní závěrku Městského obvodu
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Ústí nad Labem – Střekov za rok 2019 s tím, že účetní výsledek hospodaření ke dni 31. 12.
2019 ve výši - (mínus) 35.119.852,05 Kč bude přeúčtován na účet 432 – výsledek
hospodaření předcházejících účetních období.

565/40R/20
Smlouva o úschově peněz (služba v rámci sociální pomoci)
Rada města po projednání
A) schvaluje
uzavření Smlouvy o úschově peněz s paní ********************, bytem
******************************************.
B) pověřuje
Petra Vinše, starostu MO Střekov,
k podpisu Smlouvy o úschově peněz s paní ********************, bytem
******************************************.

566/40R/20
Žádost o plnou moc primátora SMÚL (dotace OPŽP - Hospodaření se srážkovými
vodami v intravilánu)
Rada města po projednání
A) schvaluje
podání žádosti primátorovi statutárního města Ústí nad Labem Mgr. Ing. Petru
Nedvědickému o udělení plné moci k podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci OPŽP 144. výzva MŽP, na akci "Hospodaření se srážkovými vodami objektu Žukovova 546/15 Střekov".
B) ukládá
Petru Vinšovi, starostovi
podání žádosti o plnou moc na akci "Hospodaření se srážkovými vodami objektu Žukovova
546/15 - Střekov".
T: 17. 6. 2020

567/40R/20
Záměr pachtu a prodeje částí pozemků p. č. 175/1 a p. č. 141/1 oba v k. ú. Svádov
Rada města po projednání
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A) schvaluje
záměr pachtu částí pozemků p. č. 175/1 o výměře cca 425 m2 a p. č. 141/1 o výměře cca
105 m2 oba v k. ú. Svádov, za těchto podmínek:
a) pachtovné bude sjednáno v min. výši 10,- Kč/m2/rok,
b) pacht bude sjednán na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců,
c) pozemek bude využit za účelem zahrady,
d) žadatel předloží čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči Statutárnímu městu Ústí nad
Labem.
B) schvaluje
záměr prodeje částí pozemků p. č. 175/1 o výměře cca 425 m2 a p. č. 141/1 o výměře cca
105 m2 oba v k. ú. Svádov.
C) ukládá
Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku
o záměru pachtu a prodeje částí pozemků p. č. 175/1 o výměře cca 425 m2 a p. č. 141/1 o
výměře cca 105 m2 oba v k. ú. Svádov informovat žadatelku, paní **********.
T: 30. 6. 2020

568/40R/20
Záměr pachtu pozemku p. č. 2115 v k. ú. Brná nad Labem
Rada města po projednání
schvaluje
záměr pachtu pozemku p. č. 2115 o výměře 435 m2, v k. ú. Brná nad Labem, za těchto
podmínek:
a) pachtovné bude sjednáno v min. výši 2,- Kč/m2/rok,
b) pacht bude sjednán na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců,
c) pozemek bude využit za účelem údržby a neoplocené zahrady,
d) žadatel předloží čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči Statutárnímu městu Ústí nad
Labem.

569/40R/20
Záměr prodeje části pozemku p. č. 68/2 v k. ú. Sebuzín
Rada města po projednání
A) schvaluje
záměr prodeje části pozemku p. č. 68/2 o výměře cca 80 m2 v k. ú. Sebuzín.
B) ukládá
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Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku
o záměru prodeje části pozemku p. č. 68/2 o výměře cca 80 m2 v k. ú. Sebuzín informovat
žadatele, pana **********.
T: 30. 6. 2020

570/40R/20
Různé/diskuse
Rada města po projednání
schvaluje
podání žádosti RM o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 110 000,--Kč na náklady spojené
s konáním referenda souvisejícího s nákupní zónou na Střekově.

Mgr. Pavel Peterka
místostarosta

Petr Vinš
starosta
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