
U s n e s e n í

z 75. schůze rady městského obvodu Střekov,
dne 8. 12. 2021

Usnesení č. 1027/75R/21 - 1037/75R/21

1027/75R/21
Žádosti o převod nedočerpaných finančních prostředků do rozpočtu MO Střekov roku 
2022

Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje

podání žádostí Radě města Ústí nad Labem o převod nedočerpaných finančních prostředků 
do rozpočtu MO Střekov pro rok 2022 na akce:
- Střekovské nábřeží - mobiliář,
- MO Střekov - Střekovské nábřeží - lavice.

B) pověřuje

Mgr. Pavla Peterku, místostarostu, k podání žádostí Radě města Ústí nad Labem o převod
nedočerpaných finančních prostředků do rozpočtu MO Střekov pro rok 2022 na akce:
- Střekovské nábřeží - mobiliář,
- MO Střekov - Střekovské nábřeží - lavice.

C) ukládá
Mgr. Pavlu Peterkovi

zaslat žádosti dle bodu A) usnesení (převod nedočerpaných finančních prostředků do 
rozpočtu MO
Střekov pro rok 2022 na akce "Střekovské nábřeží - mobiliář" a "MO Střekov - Střekovské 
nábřeží - lavice") Radě města Ústí nad Labem.

T: 20. 12. 2021

1028/75R/21
Vyřazení a likvidace DDHM

Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje

vyřazení a likvidaci drobného dlouhodobého majetku, kód třídy DM 028010:
- televizor LCD Samsung ve výši 19.028,00 Kč
- kancelářské křeslo ve výši 11.522,00 Kč
- kancelářská židle REFLEX ve výši 5.552,00 Kč
- kancelářská židle REFLEX ve výši 5.552,00 Kč
- kancelářská židle YORK ve výši 5.391,00 Kč
- skříň policová ve výši 7.076,00 Kč
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B) ukládá
Mgr. Romaně Pfefferové, vedoucí správního odboru

zabezpečit fyzickou likvidaci majetku uvedeného v bodě A) usnesení a zabezpečit předání 
podkladů týkajících se vyřazení majetku uvedeného v bodě A) usnesení finančnímu odboru 
ÚMO Ústí n. L. Střekov.

T: 22. 12. 2021

Ing. Pavlíně Horníkové, vedoucí finančního odboru

zabezpečit vyřazení majetku uvedeného v bodě A) usnesení z účetní evidence.

T: 31. 12. 2021

1029/75R/21
OZV odpadové hospodářství

Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) bere na vědomí

návrh Obecně závazné vyhlášky statutárního města Ústí nad Labem "o stanovení obecního 
systému odpadového hospodářství", a to bez výhrad.

B) doporučuje

Zastupitelstvu města Ústí nad Labem schválit Obecně závaznou vyhlášku statutárního 
města Ústí nad Labem "o stanovení obecního systému odpadového hospodářství", ve znění 
předloženém Magistrátem města Ústí nad Labem (příloha č. 1).

1030/75R/21
Pacht části pozemku p. č. 175/1 v k. ú. Svádov

Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje

pacht části pozemku p. č. 175/1 o výměře 160 m2 v k. ú. Svádov, na dobu neurčitou, s 
výpovědní lhůtou 6 měsíců, s účinností od 1. 1. 2022.

Účel pachtu: zahrada.
Celkové roční pachtovné: 1 600,- Kč.
Pachtýř: ************, narozen ************, bytem *************************** 
Ústí nad Labem.

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

zabezpečit uzavření pachtovní smlouvy s panem ********* na pacht části pozemku p. č. 
175/1 v k. ú. Svádov.

T: 31. 12. 2021

1031/75R/21
Prodej pozemku p. č. 1764/2 v k. ú. Brná nad Labem

Rada městského obvodu Střekov po projednání
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A) doporučuje

Zastupitelstvu MO Ústí nad Labem – Střekov schválit
prodej pozemku p. č. 1764/2 o výměře 225 m2 v k. ú. Brná nad Labem, za cenu 92 700,-
Kč,

kupující:
pan ****************, narozen ************, bytem
************************************ Ústí nad Labem.

B) ukládá
Mgr. Pavlu Peterkovi, místostarostovi

předložit návrh prodeje pozemku p. č. 1764/2 v k. ú. Brná nad Labem Zastupitelstvu MO
Střekov k projednání.

T: 15. 12. 2021

Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru SOM

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

T: 14. 12. 2021

1032/75R/21
Prodej pozemků p. č. 239, 240 a 241 v k. ú. Nová Ves

Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) nedoporučuje

Zastupitelstvu MO Ústí nad Labem – Střekov schválit
prodej pozemků p. č. 239 o výměře 741 m2, p. č. 240 o výměře 144 m2 a p. č. 241 o
výměře 715 m2 vše v k. ú. Nová Ves, za cenu 298 500,- Kč,
kupující:
manželé
*************************************************************************
*********, oba
bytem ************************** Ústí nad Labem do společného jmění manželů.

B) ukládá
Mgr. Pavlu Peterkovi, místostarostovi

předložit návrh prodeje pozemků p. č. 239, p. č. 240 a p. č. 241 vše v k. ú. Nová Ves
Zastupitelstvu MO Střekov k projednání.
T: 30. 4. 2022

T: 30. 4. 2022

Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku

o usnesení Rady MO Střekov ve věci prodeje pozemků p. č. 239, p. č. 240 a p. č. 241 vše v
k. ú. Nová Ves informovat žadatele, manžele *******.

T: 20. 12. 2021

1033/75R/21
Výpůjčka a nájem nebytových prostor v objektu U Stanice 822/11, k.ú. Střekov



Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) bere na vědomí

1) protokolární převzetí areálu U Stanice 822/11 v k.ú. Střekov k 22. 10. 2021 od 
Magistrátu města Ústí nad Labem.

2) revizní zprávy o stavu požární ochrany, ochrany před úderem blesku a elektrické 
instalace, dle přílohy č. 1.

3) nutnost změny uzavřených smluv formou Dodatků:

a) pro Zubrnickou museální železnici, z.s.,
b) pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Střekov, pobočný spolek,
c) pro *****************.

B) schvaluje

1) záměr uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 30. 9. 2016, z důvodu 
změny půjčitele, za těchto podmínek:

a) výpůjčka bude sjednána na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou,
b) účel výpůjčky: provozování historické vodárny.

2) záměr uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 27. 6. 2016, z důvodu 
změny půjčitele, za těchto podmínek:

a) výpůjčka bude sjednána na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou,
b) účel výpůjčky: kulturní místnost a společné užívání vstupní chodby.

3) záměr uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 1. 7. 2017, z důvodu změny 
pronajímatele, za těchto podmínek:

a) nájemné bude sjednáno ve výši 57,- Kč/m2/měsíc, tj. 6.747,- Kč/měsíc,
b) nájemné bude sjednáno na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou,
c) účel pronájmu: kulturní místnost, sociální zařízení sboru dobrovolných hasičů a garáž.

C) schvaluje

1) uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce, ze dne 30. 9. 2016, uzavřené na část 
objektu U Stanice 822/11 v k.ú. Střekov o výměře 117,9 m2, po uplynutí zákonné lhůty pro 
zveřejnění, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od 1. 2. 2022.

Účel výpůjčky: provozování historické vodárny.
Vypůjčitel: Zubrnická museální železnice, z.s., IČ: 445 52 700.
Sídlo: Děčínská 107, 403 23 Velké Březno.

2) uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce, ze dne 27. 6. 2016, uzavřené na část 
objektu U Stanice 822/11 v k.ú. Střekov, místnost č. 1.17 o výměře 22,6 m2 a společné 
užívání místnosti 1.11 o výměře 12,1 m2, po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění, na 
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od 1. 2. 2022.
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Účel výpůjčky: kulturní místnost a společné užívání vstupní chodby.
Vypůjčitel: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Střekov, pobočný spolek, IČ: 750 86 808.
Sídlo: U Stanice 822/11, 400 03 Ústí nad Labem.

3) uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě, ze dne 1. 7. 2017, uzavřené na část objektu U 
Stanice 822/11 v k.ú. Střekov o celkové výměře 118,37 m2 (místnosti č. 1.02 - 1.10 o 
výměře 59,3 m2, zděná kůlna o výměře 9,07 m2 a budova bez čp/če stojící na pozemku p. 
č. 2140/153 o výměře 50 m2), po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění, na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od 1. 2. 2022.

Účel pronájmu: kulturní místnost, sociální zařízení sboru dobrovolných hasičů a garáž.
Celkové měsíční nájemné: 6.747,- Kč.
Nájemce: ***************, narozen*************.
Trvale bytem: ********************************* Ústí nad Labem.

D) ukládá
Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku

zveřejnění záměru dodatků smluv, informovat vypůjčitele a nájemce, uzavřít smlouvu o 
výpůjčce se Zubrnickou museální železnicí, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Střekov, 
pobočný spolek a nájemní smlouvu s nájemcem *******************.

T: 31. 1. 2022

1034/75R/21
Záměr prodeje části pozemku p. č. 31/1 v k. ú. Nová Ves

Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje

záměr prodeje části pozemku p. č. 31/1 o výměře cca 700 m2 v k. ú. Nová Ves.

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

o usnesení RMO Střekov ve věci záměru prodeje části pozemku p. č. 31/1 v k. ú. Nová Ves 
informovat žadatele, pana *********.

T: 31. 12. 2021

1035/75R/21
Částečná revokace usnesení č. 992/72R/21

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

č. 992/72R/21 v bodě A).

B) schvaluje

ukončení Pachtovní smlouvy č. 1015/2021/PS, uzavřené dne 30. 9. 2021, na pacht části 
pozemku p. č. 175/1 o výměře 435 m2 v k. ú. Svádov dohodou, ke dni 31. 12. 2021.

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

o usnesení Rady MO Střekov ve věci ukončení Pachtovní smlouvy č. 1015/2021/PS 
informovat manžele ********* a uzavřít s nimi dohodu o ukončení pachtovní smlouvy.

T: 31. 12. 2021

D) schvaluje

pacht části pozemku p. č. 175/1, označené jako č. 2 o výměře 435 m2 v k. ú. Svádov, na 
dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 6 měsíců, s účinností od 1. 1. 2022.

Účel pachtu: zahrada.
Celkové roční pachtovné: 4 350,- Kč.
Pachtýř: **************, narozen *************, bytem ********************* Ústí 
nad Labem.

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

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

T: 31. 12. 2021

1036/75R/21
Pronájem části pozemku p. č. 2287/1 v k. ú. Střekov

Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje

nájem části pozemku p. č. 2287/1, o výměře 12 m2 v k. ú. Střekov, na dobu neurčitou, s 
účinností od 1. 1. 2022, parkovací stání č. 1.

Účel nájmu: parkování osobního automobilu.
Celkové roční nájemné: 3 920,- Kč (3 240,- Kč - cena bez DPH + 680,- Kč - 21 % DPH).
Nájemce: *****************, narozena **************, bytem 
******************************* Ústí nad Labem.

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

zabezpečit uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 2287/1 v k. ú. 
Střekov s paní ************.

T: 31. 12. 2021

1037/75R/21
Bezúplatný převod majetku pro JSDH Střekov (materiál na stůl)

Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) souhlasí

s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu majetku:

2x Radiostanice ruční Easy Plus TR 1028DD PEGAS
2x Nabíječ jednonásobný HR5939AB PEGAS

Městský obvod Střekov

Stránka 6 z 7



od subjektu: Česká republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, organizační 
složka státu; se sídlem: Sokolská 62, 121 24 Praha 2; IČO: 70886288.

B) pověřuje

Mgr. Pavla Peterku, místostarostu, k podpisu smlouvu dle bodu A) usnesení.

Mgr. Aleša Kymličková Mgr. Pavel Peterka

místostarostka 1. místostarosta
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