
U s n e s e n í

z 64. schůze rady městského obvodu Střekov,
dne 16. 6. 2021

Usnesení č. 861/64R/21 - 876/64R/21

861/64R/21
OZV města Ústí nad Labem (poplatek za odpad)

Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) bere na vědomí

návrh Obecně závazné vyhlášky statutárního města Ústí nad Labem "o místním poplatku za 
odkládání komunálního odpadu z nemovité věci se základem poplatku podle kapacity 
soustřeďovacích prostředků na odpad", a to bez výhrad.

B) doporučuje

Zastupitelstvu města Ústí nad Labem schválit Obecně závaznou vyhlášku statutárního 
města Ústí nad Labem "o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité 
věci se základem poplatku podle kapacity soustřeďovacích prostředků na odpad", ve znění 
dle přílohy č. 1.

862/64R/21
Poskytování individuálních dotací na kulturní činnost z rozpočtu MO Střekov (2. pol. 
2021)

Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje

poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov na 
podporu projektu "Pohár J. Piekeho v hasičském sportu" a následné uzavření smlouvy se 
subjektem SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Svádov (IČO: 65082371) na částečnou 
úhradu nákladů spojených s projektem ve výši 4 000,- Kč.

B) schvaluje

poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov na 
podporu projektu "Den vína v nejstarší vinařské obci regionu" a následné uzavření smlouvy 
se subjektem Veselá Brná z. s. (IČO: 04411307) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
projektem ve výši 12 400,- Kč.

C) schvaluje

poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov na 
podporu projektu "Sportovní den mládeže s TAJV v MO Ústí nad Labem - Střekov" a 
následné uzavření smlouvy se subjektem TAJV, z. s. (IČO: 09287094) na částečnou úhradu 
nákladů spojených s projektem ve výši 5 000,- Kč.
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D) schvaluje

poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov na 
podporu projektu "Střekovský zavírák 2021" a následné uzavření smlouvy se subjektem 
ZKO č. 156 Střekov - Ústí nad Labem (IČO: 63153076) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s projektem ve výši 10 000,- Kč.

E) schvaluje

poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov na 
podporu projektu "Čertovská nadílka" a následné uzavření smlouvy se subjektem Za 
Sebuzín krásnější, z. s. (IČO: 22672729) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
projektem ve výši 9 000,- Kč.

F) schvaluje

poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov na 
podporu projektu "Mikulášská nadílka" a následné uzavření smlouvy se subjektem 
Miroslav Schneberger (nar. ***********) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
projektem ve výši 15 000,- Kč.

G) ukládá
Mgr. Romaně Pfefferové, vedoucí SO

administrativně zabezpečit přípravu a podepsání smluv se subjekty dle bodů A) až F) 
usnesení.

T: 31. 7. 2021

H) pověřuje

Mgr. Alešu Kymličkovou, 2. místostarostku, k podpisu smluv dle bodů A) až F) usnesení.

863/64R/21
Poskytování individuálních dotací na kulturní činnost ze sponzorské smlouvy (2. 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 2. pol. 2021 pro subjekt SH ČMS - Sbor dobrovolných 
hasičů Svádov (IČO: 65082371) na částečnou úhradu projektu "Pohár J. Piekeho v 
hasičském sportu" ve výši 10 000,- Kč.

B) souhlasí

s čerpáním finančních prostředků ze Smlouvy o sponzorování s Viterra Czech s. r. o. 
(uzavřené dne 24. 7. 2018) na 2. pol. 2021 pro subjekt Veselá Brná z. s. (IČO: 04411307) 
na částečnou úhradu projektu "Den vína v nejstarší vinařské obci regionu" ve výši 10 000,- 
Kč.

C) souhlasí

s čerpáním finančních prostředků ze Smlouvy o sponzorování s Viterra Czech s. r. o. 
(uzavřené dne 24. 7. 2018) na 2. pol. 2021 pro subjekt Veselá Brná z. s. (IČO: 04411307) 
na částečnou úhradu projektu "Štědrovečerní zpívání" ve výši 10 000,- Kč.

D) souhlasí
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s čerpáním finančních prostředků ze Smlouvy o sponzorování s Viterra Czech s. r. o. 
(uzavřené dne 24. 7. 2018) na 2. pol. 2021 pro subjekt Za Sebuzín krásnější, z. s. (IČO: 
22672729) na částečnou úhradu projektu "Adventní tvořivá dílna" ve výši 10 000,- Kč.

E) souhlasí

s čerpáním finančních prostředků ze Smlouvy o sponzorování s Viterra Czech s. r. o. 
(uzavřené dne 24. 7. 2018) na 2. pol. 2021 pro subjekt ********************** (nar. 
***********) na částečnou úhradu projektu "Mikulášská nadílka pro děti" ve výši 10 000,- 
Kč.

F) ukládá
Mgr. Romaně Pfefferové, vedoucí SO

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

T: 30. 6. 2021

864/64R/21
Bezúplatný převod majetku (vozidlo VW Transporter)

Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje

uzavření Darovací smlouvy s předmětem smlouvy: automobil VW Transporter (RZ ULA 
54-68) od vlastníka Česká republika - Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje do majetku 
statutárního města Ústí nad Labem pro využití JSDH Střekov, uvedené v příloze č. 1.

B) pověřuje

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

865/64R/21
Žádost o převod majetku (radiostanice pro JSDH)

Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) souhlasí

s podáním žádosti o převod 2 kusů ručních radiostanic Easy Plus TR1028DD PEGAS a 2 
kusů jednonásobných nabíječů 5939AB od vlastníka Hasičský záchranný sbor hlavního 
města Prahy do majetku statutárního města Ústí nad Labem pro využití JSDH.

B) ukládá
Mgr. Romaně Pfefferové

zaslat žádost o převod majetku nejpozději do 21. června 2021 na e-mailovou adresu 
uvedenou v nabídce.

T: 21. 6. 2021

866/64R/21
Prodloužení nájemních smluv u bytových jednotek

Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje
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uzavření Dodatku č. 1/2021 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 1/2019 s panem 
*****************, narozeným ************, trvale bytem 
**********************************, na jehož základě se Smlouva o nájmu bytu č. 
1/2019 ze dne 30.8.2019 prodlužuje na dobu určitou do 31.8.2023.

B) schvaluje

uzavření Dodatku č. 1/2021 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 1/2019 s panem 
******************, narozeným ***********, trvale bytem 
**********************************, na jehož základě se Smlouva o nájmu bytu č. 
1/2019 ze dne 30.8.2019 prodlužuje na dobu určitou do 31.8.2023.

C) schvaluje

uzavření Dodatku č. 1/2021 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 1/2019 s panem 
***************, narozeným ***********, trvale bytem 
********************************, na jehož základě se Smlouva o nájmu bytu č. 
1/2019 ze dne 30.8.2019 prodlužuje na dobu určitou do 31.8.2023.

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

informovat žadatele a nájemce bytových jednotek a zabezpečit uzavření dodatků nájemních 
smluv s panem ********, s panem *********** a panem ********.

T: 31. 8. 2021

867/64R/21
Pacht části pozemku p.č. 1262 v k.ú. Střekov 

Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) bere na vědomí

Protokol z otvírání obálek ve věci pachtu částí pozemku p.č. 1262 v k.ú. Střekov.

B) schvaluje

pacht části pozemku p. č. 1262, označený jako č. 1 - o výměře 450 m2 v k. ú. Střekov, na 
dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 6 měsíců, s účinností od 1. 7. 2020.

Účel pachtu: zahrada.
Celkové roční pachtovné: 5 558,-- Kč.
Pachtovné bude hrazeno: pololetně.

Pachtýř:
********************************************************************** 
Ústí nad Labem.

C) schvaluje

pacht části pozemku p. č. 1262, označený jako č.2 o výměře 500 m2 v k. ú. Střekov, na 
dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 6 měsíců, s účinností od 1. 7. 2020.

Účel pachtu: zahrada.
Celkové roční pachtovné: 10 282,-- Kč.
Pachtovné bude hrazeno: čtvrtletně.
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Pachtýř:
************************************************************************ 
Ústí nad Labem.

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

zabezpečit uzavření pachtovních smluv dle bodu B a C usnesení.

T: 31. 5. 2020

868/64R/21
Oceňování náhrad za zřízení věcného břemene

Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) bere na vědomí

oznámení společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, o podmínkách 
oceňování věcných břemen pro technickou infrastrukturu po 1.1. 2021, ze strany ČEZ 
Distribuce a.s.

B) nesouhlasí

s podmínkami oceňování věcných břemen pro technickou infrastrukturu po 1.1. 2021, ze 
strany ČEZ Distribuce a.s.

C) trvá

na postupu při uzavírání smluv na zřízení věcného břemene dle Pravidel pro nakládání s 
majetkem, schválených Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov.

869/64R/21
Záměr pachtu části pozemku p. č. 175/1 v k. ú. Svádov

Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje

záměr pachtu části pozemku 175/1 o výměře cca 160 m2 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,
e) v případě více zájemců o pacht pozemku proběhne výběrové řízení veřejnou/neveřejnou 
licitací.

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

o usnesení Rady MO Střekov ve věci záměru pachtu části pozemku p. č. 175/1 v k. ú. 
Svádov informovat žadatele, manžele *********.

T: 16. 7. 2021

870/64R/21
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Záměr prodeje pozemku p. č. 382 v k. ú. Brná nad Labem

Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje

záměr prodeje pozemku p. č. 382 o výměře 221 m2 v k. ú. Brná nad Labem, za účelem 
rozšíření přístupu k pozemkům p. č. 389, 390 a 391 v k. ú. Brná nad Labem.

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

o usnesení RMO Střekov ve věci záměru prodeje pozemku p. č. 382 v k. ú. Brná nad 
Labem informovat žadatele, pana **********.

T: 16. 7. 2021

871/64R/21
Záměr prodeje pozemku p. č. 186/1 v k. ú. Brná nad Labem

Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje

záměr prodeje části pozemku p. č. 186/1 o výměře cca 3000 m2 v k. ú. Brná nad Labem, za 
účelem rekreace a pozemku p. č. 186/3 o výměře 12 m2 v k. ú. Brná nad Labem, jako 
pozemku pod stavbou.

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

o usnesení RMO Střekov ve věci záměru prodeje pozemku p. č. 186/1 a pozemku p. č. 
186/3 v k. ú. Brná nad Labem informovat nájemce/pachtýře předmětných pozemků.

T: 31. 7. 2021

872/64R/21
Pacht části pozemku p. č. 219/1 v k. ú. Olešnice u Svádova

Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje

pacht části pozemku p. č. 219/1 o výměře 207 m2 v k. ú. Olešnice u Svádova na dobu 
neurčitou, s výpovědní lhůtou 6 měsíců, s účinností od 1. 7. 2021.

Účel pachtu: zahrada.
Celkové roční pachtovné: 1 656,- Kč.
Pachtýři: **********, narozen ************, bytem ************************** 
Ústí nad Labem
a
 *******************, narozena *************, bytem 
********************************, Ústí nad Labem. 

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

o usnesení ve věci pachtu části pozemku p. č. 216/1 v k. ú. Olešnice u Svádova informovat 
žadatele, pana ****** a paní *************.
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T: 30. 6. 2021

873/64R/21
Částečná revokace usnesení č. 854/63R/21

Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje částečnou revokaci usnesení

č. 854/63R/21 ze dne 2. 6. 2021 v bodě A).

B) schvaluje

podání žádosti o dotaci ve výši 54.270,- 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.

874/64R/21
Návrh na provedení rozpočtového opatření (dotace na kulturní akce) (materiál na 
stůl)

Rada městského obvodu Střekov po projednání
 schvaluje

rozpočtové opatření do rozpočtu 2021 v tomto znění:

zvýšení v příjmové části rozpočtu:
300.000,- Kč: PPR 502/H000326 Převod mezi SM a MO Střekov (dotace MmÚL na 
kulturní akce),ÚZ _01_0393, § 6330, pol. 4137

zvýšení ve výdajové části rozpočtu:
210.000,- Kč: PPR 508/H000395 Služby - kulturní akce ÚMO (dotace MmÚL), ÚZ 
_01_0393, § 3319, pol. 5169
10.000,- Kč: PPR 508/H000396 Nákup materiálu - kulturní akce ÚMO (dotace MmÚL), 
ÚZ _01_0393, § 3319, pol. 5139
10.000,- Kč: PPR 508/H000397 Občerstvení - kulturní akce ÚMO (dotace MmÚL), ÚZ 
_01_0393, § 3319, pol. 5175
70.000,- Kč: PPR 508/H000399 Nájemné - kulturní akce ÚMO (dotace MmÚL), ÚZ 
_01_0393, § 3319, pol. 5164

875/64R/21
Návrh na provedení rozpočtového opatření (zapojení prostředků pro OPISH) 
(materiál na stůl)

Rada městského obvodu Střekov po projednání
 schvaluje

rozpočtové opatření do rozpočtu 2021 v tomto znění:

Snížení ve výdajové části rozpočtu:
1.000.000,- Kč: PPR 502/H000385 Rezerva (nespecifikované neinvestiční náklady), § 
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6409, pol. 5901

Zvýšení ve výdajové části rozpočtu:
287.000,- Kč: PPR 511/H000040 Opravy památek, § 3322, pol. 5171
43.000,- Kč: PPR 511/H000041 Herní prvky - nové (do 40tis. Kč), § 3421, pol. 5137
150.000,- Kč: PPR 511/H000042 Herní prvky - nové (nad 40tis. Kč), § 3421, pol. 6122
100.000,- Kč: PPR 511/H000054 Mobiliář (odp. koše, lavičky, ...) do 40tis. Kč, § 3745, pol. 
5137
250.000,- Kč: PPR 511/H000059 Opravy - lavičky, zábradlí, herní prvky, § 3745, pol. 5171
170.000,- Kč: PPR 511/H000085 Opravy chodníků, § 2219, pol. 5171

876/64R/21
Návrh na provedení rozpočtového opatření (Dotace na výkon sociální práce) 
(materiál na stůl)

Rada městského obvodu Střekov po projednání
 schvaluje

rozpočtové opatření do rozpočtu 2021 v tomto znění:

zvýšení v příjmové části rozpočtu:
1.197.000,- Kč: PPR 502/H000287 Neinvestiční účelová dotace-příspěvek na výkon 
sociální práce, ÚZ 13015, pol. 4116

zvýšení ve výdajové části rozpočtu:
791.790,- Kč: PPR 502/H000382 Platy ÚMO (dotace soc. práce), ÚZ 13015, § 6171, pol. 
5011
197.950,- Kč: PPR 502/H000383 Soc. poj. ÚMO (dotace soc. práce), ÚZ 13015, § 6171, 
pol. 5031
71.260,- Kč: PPR 502/H000384 Zdr. poj. ÚMO (dotace soc. práce), ÚZ 13015, § 6171, pol. 
5032
136.000,- Kč: PPR 508/H000465 Rezerva (výdaje na výkon sociální práce), ÚZ 13015, § 
6409, pol. 5901

Mgr. Aleša Kymličková Mgr. Pavel Peterka

místostarostka 1. místostarosta

Městský obvod Střekov

Stránka 8 z 8


