Městský obvod Střekov

Zápis
z 60. jednání Rady městského obvodu Střekov,
dne 21. 4. 2021

Přítomni Radní MO Střekov:
Mgr. Peterka
JUDr. Dunaj
Mgr. Železný
Ing. Přibyl
Přítomni zaměstnanci ÚMO Střekov:
Ing. Mgr. Slapnička, Ph.D., tajemník
pí Doškárová, servis vedení
Ing. Horníková, vedoucí FO
pí. Čechová, vedoucí OPISH
Mgr. Pfefferová, vedoucí SO
Ing. Tomanová, zastupující vedoucí OSOM
Omluveni:

Mgr. Kymličková

Ověřovatelé zápisu:
Zapisovatelé:
Zahájení

pí Doškářová

V úvodu schůze předsedající místostarosta Mgr. Pavel Peterka přivítal přítomné, konstatoval, že
schůze rady byla řádně svolána a je přítomna nadpoloviční většina členů RMO Střekov a tím je
schůze usnášeníschopná.
Schválení programu
Místostarosta Mgr. Peterka předložil členům Rady ke schválení program 60. schůze Rady.
Diskuse neproběhla

.

Schválený program:
1.

Informace o konci smluvního vztahu (URBITECH, s.r.o.)

2.

OZV statutárního města Ústí nad Labem (Požární řád)
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3.

Návrh na provedení rozpočtového opatření (finanční vypořádání voleb 2020 a rezerva na
volby 2021)

4.

Žádost o dotaci na kulturní aktivity MO Střekov v roce 2021

5.

Žádost o účelovou neinvestiční dotaci z rezervy FO MmÚL na údržbu zeleně

6.

Revokace usnesení

7.

Zajištění lodní dopravy Církvice - Dolní Zálezly

8.

Žádost o účelovou neinvestiční dotaci (Střekovské nábřeží)

9.

Záměr pachtu části pozemku p. č. 219/1 v k. ú. Olešnice u Svádova

10.

Pronájem částí pozemků p.č. 3293/1 a p.č. 3291/88 v k.ú. Střekov

11.

Záměr pachtu části pozemku p.č. 1262 v k.ú. Střekov

12.

Smlouva o budoucí smlouvě o VB v k. ú. Brná nad Labem

13.

Revitalizace pozemku p.p.č. 3241/118 v rámci grantu "Živá komunita" - "Dobrý den,
sousedé" (materiál na stůl)

14.

Návrh na provedení rozpočtového opatření (dotace - hřiště Truhlářova)

15.

Různé

Hlasování:

1 pro 4, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Usnesení č.: 803/60R/21

1. Informace o konci smluvního vztahu (URBITECH, s.r.o.)
Předkládá: Ing. Mgr. Kamil Dominik Slapnička Ph. D., tajemník
Diskuse proběhla.
V diskusi vystoupili: Mgr. Peterka, Ing. Přibyl, Mgr. Železný, tajemník
Hlasování o usnesení: 1. pro 4, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

804/60R/21
Informace o konci smluvního vztahu (URBITECH, s.r.o.)
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) bere na vědomí
informaci o konci smluvního vztahu se společností URBICTECH, s.r.o., na základě kterého
je provozováno Hlášení rozhlasu, a to ke dni 31. 5. 2021.
2. OZV statutárního města Ústí nad Labem (Požární řád)
Předkládá: Ing. Mgr. Kamil Dominik Slapnička Ph. D., tajemník
Diskuse neproběhla.
Hlasování o usnesení: 1. pro 4, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
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805/60R/21
OZV statutárního města Ústí nad Labem (Požární řád)
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) bere na vědomí
návrh Obecně závazné vyhlášky statutárního města Ústí nad Labem POŽÁRNÍ ŘÁD.
B) doporučuje
Zastupitelstvu města Ústí nad Labem schválit Obecně závaznou vyhlášku statutárního
města Ústí nad Labem POŽÁRNÍ ŘÁD, se zohledněním návrhu úprav:
1. doplnění katastrálního území "Nová Ves" v příloze vyhlášky č. 1 strana 2 ke k.ú.
Kojetice,
2. Upřesnění výčtu technického vybavení JSDH Střekov uvedeného v příloze vyhlášky č. 2
písmeno C),
3. Uvedení požární nádrže Nová Ves (p.p.č. 83 v k.ú. Nová Ves) v příloze vyhlášky č. 3
písmeno A nebo B).
C) ukládá
Mgr. Romaně Pfefferové, vedoucí správního odboru
zaslat vedení statutárního města Ústí nad Labem informaci o projednání návrhu OZV
Požární řád s žádostí o úpravy v přílohách dle bodu B) usnesení.
Termín: 30. 4. 2021
3. Návrh na provedení rozpočtového opatření (finanční vypořádání voleb 2020 a rezerva na
volby 2021)
Předkládá: Ing. Pavlína Horníková, vedoucí finančního odboru
Diskuse neproběhla.
Hlasování o usnesení: 1. pro 4, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

806/60R/21
Návrh na provedení rozpočtového opatření (finanční vypořádání voleb 2020 a
rezerva na volby 2021)
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje
rozpočtové opatření do rozpočtu 2021 v tomto znění:
zvýšení v příjmové části rozpočtu:
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204.130,37 Kč: PPR502/H000109 FR - příjmy z finanč. vypoř. volby (UZ 98193), § 6402
pol. 2226
zvýšení ve výdajové části rozpočtu:
204.130,37 Kč: PPR 508/H000445 6409/5901 Rezerva (výdaje na organizační zabezpečení
voleb)
4. Žádost o dotaci na kulturní aktivity MO Střekov v roce 2021
Předkládá: Mgr. Romana Pfefferová, vedoucí správního odboru
Diskuse proběhla.
V diskusi vystoupili: JUDr. Dunaj, Mgr. Pfefferová, Mgr. Peterka
Hlasování o usnesení: 1. pro 4, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o upraveném návrhu

807/60R/21
Žádost o dotaci na kulturní aktivity MO Střekov v roce 2021
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje
podání žádosti o dotaci na kulturní aktivity pořádané Městským obvodem Ústí nad Labem Střekov v roce 2021 v celkové výši 300.000,- Kč Radě města Ústí nad Labem.
B) pověřuje
Mgr. Pavla Peterku, 1. místostarostu, k podání žádosti dle bodu A) usnesení v termínu do
14. 5. 2021, včetně jejího podpisu.
C) ukládá
Mgr. Pavlu Peterkovi
zaslat žádost dle bodu A) usnesení (Žádost o dotaci na kulturní aktivity MO Střekov v roce
2021)
Termín: 14. 5. 2021
5. Žádost o účelovou neinvestiční dotaci z rezervy FO MmÚL na údržbu zeleně
Předkládá: Martina Čechová, vedoucí odboru PISH
Diskuse proběhla.
V diskusi vystoupili: Ing. Přibyl, pí Čechová, Mgr. Peterka
Hlasování o usnesení: 1. pro 4, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
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808/60R/21
Žádost o účelovou neinvestiční dotaci z rezervy FO MmÚL na údržbu zeleně
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje
podání žádosti Radě města Ústí nad Labem o účelovou neinvestiční dotaci z rezervy FO
MmÚL ve výši 890.500,- Kč na realizaci akce "Mimořádná údržba zeleně MO Střekov
2021".
B) pověřuje
Mgr. Pavla Peterku, místostarostu, k podání žádosti Radě města Ústí nad Labem o účelovou
neinvestiční dotaci z rezervy FO MmÚL ve výši 890.500,- Kč na realizaci akce
"Mimořádná údržba zeleně MO Střekov 2021", vč. jejího podpisu.
C) ukládá
Mgr. Pavlu Peterkovi, místostarosta
zaslat žádost dle bodu A) usnesení (účelová dotace na péči a údržbu zeleně v MO Střekov
2021).
Termín: 30. 4. 2021
6. Revokace usnesení
Předkládá: Martina Čechová, vedoucí odboru PISH
Diskuse proběhla.
V diskusi vystoupili: JUDr. Dunaj, pí Čechová, Ing. Přibyl
Hlasování o usnesení: 1. pro 4, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

809/60R/21
Revokace usnesení
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje revokaci usnesení
č. 781/58R/21 ze dne 24. 3. 2021 (Žádost o účelovou neinvestiční dotaci - alej Truhlářova).
7. Zajištění lodní dopravy Církvice - Dolní Zálezly
Předkládá: Martina Čechová, vedoucí odboru PISH
Diskuse neproběhla.
Hlasování o usnesení: 1. pro 4, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
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810/60R/21
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 2021 pro úsek Církvice - Dolní
Zálezly
(provozovatel Josef Třešňák, IČ13331167, se sídlem Turistická 373, 403 31 Ústí nad
Labem - Neštěmice),
která odpovídá ceně uplatněné v roce 2020, tzn. 80.000,- Kč vč. DPH.
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 2021 se subjektem Josefem
Třešňákem, IČ13331167, se sídlem Turistická 373, 403 31 Ústí nad Labem - Neštěmice na
zabezpečení provozu přívozů na řece Labi 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 80.000,-Kč vč. DPH
s účinností od 1.6.2021, na dobu určitou do 31.12.2021.
D) pověřuje
Mgr. Pavla Peterku k podpisu smlouva dle bodu C) usnesení.
E) ukládá
Martině Čechové, vedoucí odboru PISH
administrativně zabezpečit uzavření smlouvy dle bodu C) usnesení (lodní doprava Církvice
- Dolní Zálezly).
Termín: 10. 5. 2021
8. Žádost o účelovou neinvestiční dotaci (Střekovské nábřeží)
Předkládá: Martina Čechová, vedoucí odboru PISH
Diskuse neproběhla.
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Hlasování o usnesení: 1. pro 4, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

811/60R/21
Žádost o účelovou neinvestiční dotaci (Střekovské nábřeží)
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje
podání žádosti Radě města Ústí nad Labem o účelovou neinvestiční dotaci, z rezervy pro
městské obvody ve výši 1.000.000,- Kč, na akci "Střekovské nábřeží - mobiliář".
B) pověřuje
Mgr. Pavla Peterku, místostarostu, k podání žádosti Radě města Ústí nad Labem o účelovou
neinvestiční dotaci z rezervy pro městské obvody ve výši 1.000.000,-Kč, na na akci
"Střekovské nábřeží - mobiliář", vč. jejího podpisu.
C) ukládá
Mgr. Pavlu Peterkovi, místostarostovi
zaslat žádost dle bodu A) usnesení (účelová dotace na akci "Střekovské nábřeží - mobiliář")
Radě města Ústí nad Labem.
Termín: 30. 4. 2021
9. Záměr pachtu části pozemku p. č. 219/1 v k. ú. Olešnice u Svádova
Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku
Diskuse neproběhla.
Hlasování o usnesení: 1. pro 4, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

812/60R/21
Záměr pachtu části pozemku p. č. 219/1 v k. ú. Olešnice u Svádova
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje
záměr pachtu části pozemku 219/1 o výměře cca 207 m2 v k. ú. Olešnice u Svádova, za
těchto podmínek:
a) pachtovné bude sjednáno v min. výši 8,- 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.
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B) ukládá
Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku
o usnesení Rady MO Střekov ve věci záměru pachtu části pozemku p. č. 219/1 v k. ú.
Olešnice u Svádova informovat žadatele, pana ****** a paní **************
Termín: 21. 5. 2021
10. Pronájem částí pozemků p.č. 3293/1 a p.č. 3291/88 v k.ú. Střekov
Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku
Diskuse proběhla.
V diskusi vystoupili: JUDr. Dunaj, Ing. Tomanová
Hlasování o usnesení: 1. pro 4, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

813/60R/21
Pronájem částí pozemků p.č. 3293/1 a p.č. 3291/88 v k.ú. Střekov
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje
pronájem částí pozemků p. č. 3293/1 o výměře 39 m2 a p. č. 3291/88 o výměře 16 m2 oba
v k. ú. Střekov, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 6 měsíců, s účinností od 1. 5. 2021.
Účel pronájmu: terasa u rodinného domu.
Celkové roční nájemné: 550,- Kč.
Nájemce: ***********************************************************, 400 03
Ústí nad Labem.
B) schvaluje
bezdůvodné obohacení za bezesmluvní užívání částí pozemků p. č. 3293/1 o výměře 39 m2
a p. č. 3291/88 o výměře 16 m2 oba v k. ú. Střekov za období od 1. 5. 2019 do 1. 5. 2021
ve výši 1.100,- Kč.
C) ukládá
Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku
zabezpečit uzavření nájemní smlouvy s panem ************, dle schvalovací části tohoto
usnesení.
Termín: 30. 4. 2021
11. Záměr pachtu části pozemku p.č. 1262 v k.ú. Střekov
Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku
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Diskuse proběhla.
V diskusi vystoupili: Mgr. Peterka, Ing. Tomanová, Ing. Přibyl
Hlasování o usnesení: 1. pro 4, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

814/60R/21
Záměr pachtu části pozemku p.č. 1262 v k.ú. Střekov
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje
záměr pachtu části pozemku p. č. 1262 v k. ú. Střekov:
- označený jako č. 1, o výměře cca 450 m2
- označený jako č. 2, o výměře cca 500 m2
za těchto podmínek:
a) pacht bude sjednán na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců,
b) pachtovné za pozemek bude sjednáno v min. výši 10,- Kč/m2/rok, a bude poníženo o
10% z důvodu svažitosti pozemku,
c) pachtovné za pozemky pod stavbami bude sjednáno v min. výši 20,- Kč/m2/rok
d) pozemek bude propachtován za účelem zahrady,
e) žadatel předloží čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči Statutárnímu městu Ústí nad
Labem.
B) ukládá
Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku
o záměru pachtu pozemku p. č. 1262 v k. ú. Střekov informovat paní ************ a paní
***********.
Termín: 30. 4. 2021
12. Smlouva o budoucí smlouvě o VB v k. ú. Brná nad Labem
Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku
Diskuse proběhla.
V diskusi vystoupili:
JUDr. Dunaj: nahlásil podjatost k projednávanému bodu.
Hlasování o usnesení: 1. pro 3, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
NEHLASOVAL: JUDr. Dunaj

815/60R/21
Smlouva o budoucí smlouvě o VB v k. ú. Brná nad Labem
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Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB – služebnosti inženýrské sítě k části
pozemku p. č. 945 v k. ú. Brná nad Labem za účelem el. přípojky NN pro pozemek p. č.
954 v k. ú. Brná nad Labem v rámci stavby „UL - Brná, Sebuzínská, p. p. č. 954 - kNN" s
tím, že výše náhrady za zřízení VB se bude řídit Pravidly pro nakládání s majetkem města
Ústí nad Labem, svěřeným do správy MO Střekov.
budoucí oprávněný:
ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín.
B) ukládá
Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku
zabezpečit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB – služebnosti inženýrské sítě
k části pozemku p. č. 945 v k. ú. Brná nad Labem se společností ČEZ Distribuce, a.s.
Termín: 31. 8. 2021
13. Revitalizace pozemku p.p.č. 3241/118 v rámci grantu "Živá komunita" - "Dobrý den,
sousedé" (materiál na stůl)
Předkládá: Martina Čechová, vedoucí odboru PISH
Diskuse proběhla.
V diskusi vystoupili: Mgr. Peterka, Mgr. Železný, Ing. Přibyl, pí Čechová, JUDr. Dunaj
Hlasování o usnesení: 1. pro 4, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

816/60R/21
Revitalizace pozemku p.p.č. 3241/118 v rámci grantu "Živá komunita" - "Dobrý
den, sousedé" (materiál na stůl)
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) bere na vědomí
žádost pana ********************************************************** o
souhlas s revitalizací pozemku p.p.č. 3241/118, k.ú. Střekov, který je ve správě MO
Střekov.
B) souhlasí
s podáním přihlášky pana
********************************************************** do grantu "Živá
komunita" - "Dobrý den, sousedé" za účelem revitalizace pozemku p.p.č. 3241/118, k.ú.
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Střekov, a to pouze za předpokladu, že v rozpočtu této akce nebude uvedena žádná finanční
spoluúčast MO Střekov.
C) pověřuje
Mgr. Pavla Peterku k podpisu souhlasu dle bodu B) usnesení.
14. Návrh na provedení rozpočtového opatření (dotace - hřiště Truhlářova)
Předkládá: Ing. Pavlína Horníková, vedoucí finančního odboru
Diskuse neproběhla.
Hlasování o usnesení: 1. pro 4, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

817/60R/21
Návrh na provedení rozpočtového opatření (dotace - hřiště Truhlářova)
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje
rozpočtové opatření do rozpočtu 2021 v tomto znění:
zvýšení v příjmové části rozpočtu:
500.000,- Kč: PPR 503/H000107 Rekonstrukce hřiště Truhlářova (účelová investiční
dotace MmÚL), UZ _01_0800, § 6330, pol.
4251
zvýšení ve výdajové části rozpočtu:
500.000,- Kč: PPR 511/H000122 Rekonstrukce hřiště Truhlářova (prostředky MmÚL), UZ
_01_0800, § 3421, pol. 6121
15. Různé
Diskuse neproběhla.

Ověřovatelé zápisu:
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Mgr. Pavel Peterka
1. místostarosta
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