
U s n e s e n í

z 84. schůze rady městského obvodu Střekov,
dne 4. 5. 2022

Usnesení č. 1134/84R/22 - 1141/84R/22

1134/84R/22
Návrh na provedení rozpočtového opatření (přívozy)

Rada městského obvodu Střekov po projednání
 schvaluje

rozpočtové opatření do rozpočtu roku 2022 ve znění:

Snížení ve výdajové části rozpočtu:
180.000,- Kč: PPR 511/H000089 Přívozy (provoz + pozemek) § 2239, pol. 5169
48.500,- Kč: PPR511/H000099 Nákup služeb - zeleň mimo dotaci, ostatní služby, stavební 
práce § 3745, pol. 5169

Navýšení ve výdajové části rozpočtu:
228.500,- Kč: PPR 508/H000043 Nákup služeb - ÚMO § 6171, pol. 5169

1135/84R/22
Žádost o účelovou neinvestiční dotaci (náklady VPP)

Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje

podání žádosti Radě města Ústí nad Labem o neinvestiční účelovou dotaci do rozpočtu MO 
Střekov pro rok 2022 na pokrytí výdajů souvisejících s pracovníky veřejně prospěšných 
prací ve výši 2.685.500,- Kč.

B) pověřuje

Mgr. Pavla Peterku, místostarostu, k podání žádosti Radě města Ústí nad Labem o 
neinvestiční účelovou dotaci do rozpočtu MO Střekov pro rok 2022 na pokrytí výdajů 
souvisejících s pracovníky veřejně prospěšných prací ve výši 2.685.500,- Kč, včetně jejího 
podpisu.

C) ukládá
Mgr. Pavlu Peterkovi

zaslat žádost dle bodu A) usnesení (žádost o neinvestiční účelovou dotaci do rozpočtu MO 
Střekov pro rok 2022 na pokrytí výdajů souvisejících s pracovníky veřejně prospěšných 
prací ve výši 2.685.500,-) Radě města Ústí nad Labem.

T: 16. 5. 2022

1136/84R/22
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Zajištění lodní dopravy Církvice - Dolní Zálezly

Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) bere na vědomí

informaci o ceně na zabezpečení lodní dopravy pro rok 2022 pro úsek Církvice - Dolní 
Zálezly (provozovatel Martin Müller, IČ 86850695, se sídlem Církvice 42, 403 02 Ústí nad 
Labem).

B) schvaluje

výjimku z pravidel stanovených Směrnicí o zadávání veřejných zakázek, a to přímé zadání 
zakázky subjektu dle bodu A) usnesení s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě.

C) souhlasí

s uzavřením Smlouvy o zajištění lodní dopravy pro rok 2022 s provozovatelem Martinem 
Müllerem, IČ 86850695, se sídlem Církvice 42, 403 02 Ústí nad Labem na zabezpečení 
pravidelné přepravy osob přes řeku Labe přívozním plavidlem v úseku Církvice - Dolní 
Zálezly a to:

- od 1. 6. do 30. 6. v časovém rozsahu od 9.00 do 18.30 hodin pouze sobota a neděle;
- od 1. 7. do 31. 8. v časovém rozsahu od 9.00 do 18.30 hodin denně;
- od 1. 9. do 30. 9. v časovém rozsahu od 9.00 do 18.30 hodin pouze sobota, neděle a 
svátek.

za nabídkovou cenu 121.000,- Kč vč. DPH
s účinností od 1. 6. 2022, na dobu určitou do 31. 12. 2022.

D) pověřuje

Mgr. Pavla Peterku k podpisu smlouvy dle bodu C) usnesení.

1137/84R/22
Prodloužení nájemních smluv u bytových jednotek

Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje

uzavření Dodatku č. 3/2022 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 2/2017 s paní 
******************** narozenou *************, bytem ******************, Ústí 
nad Labem, na jehož základě se Smlouva o nájmu bytu č. 2/2017 prodlužuje na dobu 
určitou do 31. 5. 2024.

B) schvaluje

uzavření Dodatku č. 1/2022 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 1/2020 s panem 
***************** narozeným *************, bytem ****************, Ústí nad 
Labem, na jehož základě se Smlouva o nájmu bytu č. 1/2020 prodlužuje na dobu určitou do 
31. 5. 2024.

C) schvaluje

uzavření Dodatku č. 2/2022 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 1/2018 s paní 
****************** narozenou ************, bytem ****************, Ústí nad 
Labem, na jehož základě se Smlouva o nájmu bytu č. 1/2018 prodlužuje na dobu určitou do 
31. 5. 2024.
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D) schvaluje

uzavření Dodatku č. 2/2022 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 1/2018 s panem 
**************** narozeným *************, bytem ****************, Ústí nad 
Labem, na jehož základě se Smlouva o nájmu bytu č. 1/2018 prodlužuje na dobu určitou do 
31. 5. 2024.

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

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

T: 31. 5. 2022

1138/84R/22
Záměr prodeje pozemku p. č. 90 v k. ú. Svádov

Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje

záměr prodeje pozemku p. č. 90 o výměře 57 m2 v k. ú. Svádov.

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

o usnesení RMO Střekov ve věci záměru prodeje pozemku p. č. 90 v k. ú. Svádov 
informovat žadatelku, paní *************.

T: 31. 5. 2022

1139/84R/22
Smlouva o zřízení věcného břemene v k.ú. Střekov

Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje

zřízení věcného břemene - umístění optické sítě pro společnost Metropolnet, a. s., k částem 
pozemků p. č. 2958/4, 3220/13, 630 a 631, vše v k. ú. Střekov v rámci stavby „Připojení 
starého a nového krematoria k metropolitní optické síti", a to v rozsahu dle geometrických 
plánů č. 2758-233/2021, 2759-233/2021 a 2760-233/2021 za jednorázovou náhradu ve výši 
146 808 Kč vč. DPH.

B) schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení VB – služebnosti inženýrské sítě k částem pozemků p. č. 
2958/4, 3220/13, 630 a 631, vše v k. ú. Střekov se společností Metropolnet, a.s.

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

zabezpečit uzavření smlouvy o zřízení VB k částem pozemků p. č. 2958/4, 3220/13, 630 a 
631, vše v k. ú. Střekov se společností Metropolnet, a.s.

T: 4. 8. 2022

1140/84R/22
Záměr pronájmu pozemků p.č. 2140/153, 2140/163 a části pozemku p.č. 2142 v k.ú. 
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Střekov

Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje

záměr pronájmu pozemků p.č. 2140/163 o výměře 51m2 a pozemku p.č. 2140/153 o 
výměře 50 m2 a části pozemku p.č. 2142 o výměře cca 177 m2, vše v k.ú. Střekov, za 
těchto podmínek:

a) nájem bude sjednán na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců,
b) nájemné za pozemky bude sjednáno v min. výši 10,- Kč/m2/rok,
c) nájemné za pozemky pod garáží bude sjednáno v min. výši 20,- Kč/m2/rok,
d) zájemce doručí k žádosti o nájem pozemků nabídkovou cenu za 1 m2/rok v zalepené 
obálce označené "NÁJEM POZEMKŮ p.č. 2142, p.č. 2140/163 a p.č. 2140/153, vše v k.ú. 
Střekov - NEOTVÍRAT", s uvedením jména, příjmení a adresy žadatele,
e) žadatel předloží čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči Statutárnímu městu Ústí nad 
Labem.

B) schvaluje

uzavření Dodatku č. 2/2022 ke Smlouvě o výpůjčce pro SH ČMS - Sbor dobrovolných 
hasičů Střekov, pobočný spolek, zastoupený starostou *******************, z důvodu 
vyjmutí pozemků p.č. 2140/153, p.č. 2140/163, p.č. 2140/165 a p.č. 2142, vše v k.ú. 
Střekov z předmětu výpůjčky.

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

o záměru pronájmu pozemku p.č. 2140/163, pozemku p.č. 2140/153 a části pozemku p.č. 
2142, vše v k.ú. Střekov informovat pana ***********.

T: 31. 5. 2022

Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku

informovat SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů Střekov, pobočný spolek o usnesení RMO 
a zabezpečit uzavření Dodatku č. 2/2022.

T: 31. 5. 2022

1141/84R/22
Žádost o udělení plné moci primátora (materiál na stůl)

Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) souhlasí

s podáním žádosti o udělení plné moci primátora PhDr. Ing. Petra Nedvědického k 
provedení ekologické likvidace vraku vozidla Tatra T815 CAS, VIN: 
TNU85PR26KK093294.

B) pověřuje

Mgr. Pavla Peterku, 1. místostarostu, k podání žádosti o udělení plné moci dle bodu A) 
usnesení, včetně jejího podpisu.
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Mgr. Pavel Peterka Mgr. Pavel Peterka

1. místostarosta 1. místostarosta
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