
U s n e s e n í

z 65. schůze rady městského obvodu Střekov,
dne 30. 6. 2021

Usnesení č. 878/65R/21 - 880/65R/21

878/65R/21
Mobilní aplikace AirQ - měření zápachu

Rada městského obvodu Střekov po projednání
 souhlasí

s využitím a propagací systému AirQ dle nabídky zaslané společností ODOUR, s.r.o. dne 
25. 6. 2021 dle přílohy č. 1, a to pouze po dobu, kdy bude aplikace využitelná bezplatně, 
tedy po dobu projektu "Technologické zdroje znečišťování ovzduší - Sledování emisí 
pachových látek na stávajících zdrojích".

879/65R/21
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu pozemku č. 1005/98/NS 

Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje

záměr uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu pozemku č. 1005/98/NS, z důvodu 
ponížení předmětu nájmu a výše nájemného a z důvodu přistoupení nových nájemců do 
stávající smlouvy.

B) schvaluje

uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu pozemku č. 1005/98/NS, ze dne 7. 7. 1998, 
uzavřené na pronájem pozemku p.č. 1203/1 v k.ú. Střekov, po uplynutí zákonné lhůty pro 
zveřejnění, ve které se s účinností od 1. 8. 2021

1. doplňuje smluvní stranu č. 2 o:

Nájemce: *********************
Bytem: ******************************* Ústí nad Labem
Dat. nar.: *************,

Nájemce: ***************
Bytem: ********************************** Ústí nad Labem
Dat. nar.: ************.

2. mění

2. Předmět smlouvy
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2.1. výměra pozemku p.č. 1203/1 v k.ú. Střekov se mění ze 1349 m2 na 1222 m2.

4. Výše a placení nájemného
4.1. Celková sjednaná výše nájemného se mění z 8562,- Kč/rok na 7756,- Kč/rok.

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

o usnesení RMO Střekov ve věci schválení záměru a uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o 
nájmu pozemku č. 1005/98/NS informovat žadatelky, paní 
***************************.

T: 31. 7. 2021

880/65R/21
Částečná revokace usnesení č. 867/64R/21

Rada městského obvodu Střekov po projednání
 schvaluje částečnou revokaci usnesení

č. 867/64R/21
v bodě B) usnesení se mění termín, s účinností od 15. 7. 2021,
v bodě C) usnesení se mění termín, s účinností od 15. 7. 2021,
v bodě D) usnesení se mění termín plnění ukládací části na 14. 7. 2021.

Mgr. Aleša Kymličková Mgr. Pavel Peterka

místostarostka 1. místostarosta
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