
Z á p i s

z 77. jednání Rady městského obvodu Střekov,
dne 26. 1. 2022

Přítomni Radní MO Střekov:
Mgr. Peterka
Mgr. Kymličková
Ing. Přibyl
Mgr. Železný

Přítomni zaměstnanci ÚMO Střekov:
Ing. Mgr. Slapnička, Ph.D. MPA, tajemník
pí Doškářová, servis vedení
pí Berounská, servis vedení
Bc. Francová, vedoucí OSOM

Omluveni: JUDr. Dunaj

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Pavel Peterka, místostarosta Mgr. Aleša Kymličková, 
místostarostka

Zapisovatelé: Klára Berounská
Zahájení

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 77. schůze Rady.

Diskuse neproběhla .

         

Na stůl byly předloženy body:

6. Úhrada nákladů za pracovníky VPP

         

Schválený program:

1. Záměr prodeje pozemku p. č. 3241/209 v k. ú. Střekov
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2. Prodej částí pozemku p. č. 269/1 v k. ú. Nová Ves

3. Vzdání se předkupního práva a záměr prodeje pozemku p. č. 2475 v k. ú. Střekov

4. Hospodaření se srážkovými vodami objektu Žukovova 546/15, Ústí nad Labem – Střekov 

5. Smlouva o zřízení VB v k.ú. Střekov

6. Úhrada nákladů za pracovníky VPP

7. Různé

Hlasování: 1 pro 4, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Usnesení č.: 1048/77R/22

1. Záměr prodeje pozemku p. č. 3241/209 v k. ú. Střekov
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

1049/77R/22
Záměr prodeje pozemku p. č. 3241/209 v k. ú. Střekov

Rada městského obvodu Střekov po projednání

A) schvaluje
  

záměr prodeje pozemku p. č. 3241/209 o výměře 58 m2 v k. ú. Střekov.

B) ukládá
  

Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku

o usnesení RMO Střekov ve věci záměru prodeje pozemku p. č. 3241/209 v k. ú. Střekov 
informovat žadatelku, paní *********.

 Termín: 11. 2. 2022

2. Prodej částí pozemku p. č. 269/1 v k. ú. Nová Ves
Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku

Diskuse proběhla.

V diskusi vystoupili: Mgr. Železný, p. tajemník, Bc. Francová

Hlasování o usnesení: 1. pro 4, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1050/77R/22
Prodej částí pozemku p. č. 269/1 v k. ú. Nová Ves

Rada městského obvodu Střekov po projednání
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A) doporučuje
  

Zastupitelstvu MO Ústí nad Labem - Střekov schválit

prodej částí pozemku p. č. 269/1, dle GP č. 293-44/2021 označených jako pozemek p. č. 
269/34, o výměře 72 m2 a pozemek p. č. 269/35, o výměře 4 m2, v k. ú. Nová Ves, za cenu 
36 200,- Kč,

kupující:
**************************, narozena *************, bytem 
********************** Chabařovice.

B) ukládá
  

Mgr. Pavlu Peterkovi, místostarostovi

předložit návrh prodeje částí pozemku p. č. 269/1 v k. ú. Nová Ves Zastupitelstvu MO 
Střekov k projednání.

 Termín: 29. 4. 2022

  
Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku

o usnesení RMO Střekov ve věci prodeje částí pozemku p. č. 269/1 v k. ú. Nová Ves 
informovat žadatelku, **********************.

 Termín: 28. 2. 2022

3. Vzdání se předkupního práva a záměr prodeje pozemku p. č. 2475 v k. ú. Střekov
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

1051/77R/22
Vzdání se předkupního práva a záměr prodeje pozemku p. č. 2475 v k. ú. 
Střekov

Rada městského obvodu Střekov po projednání

A) doporučuje
  

Zastupitelstvu MO Střekov schválit

vzdání se předkupního práva ke stavbě – budově bez čísla popisného nebo evidenčního – 
garáže, stojící na pozemku p. č. 2475, o výměře 19 m2 v k. ú. Střekov.

B) ukládá
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Mgr. Pavlu Peterkovi, místostarostovi

předložit návrh na vzdání se předkupního práva k nemovitosti na pozemku p. č. 2475 v k. 
ú. Střekov, do jednání Zastupitelstva MO Střekov.

 Termín: 29. 4. 2022

C) schvaluje
  

záměr prodeje pozemku p. č. 2475 o výměře 19 m2 v k. ú. Střekov. 

D) ukládá
  

Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku

o usnesení RMO Střekov ve věci záměru prodeje pozemku p. č. 2475 v k. ú. Střekov 
informovat žadatele, pana **********.

 Termín: 11. 2. 2022

4. Hospodaření se srážkovými vodami objektu Žukovova 546/15, Ústí nad Labem – Střekov 
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
Hlasování o upraveném návrhu. 

1052/77R/22
Hospodaření se srážkovými vodami objektu Žukovova 546/15, Ústí nad Labem – 
Střekov 

Rada městského obvodu Střekov po projednání

A) bere na vědomí
  

informaci, že z důvodu překročení stanovené alokace 144. výzvy není pokračováno v další 
administraci naší žádosti OPŽP.

B) bere na vědomí
  

vyhlášení výzvy č. 10/2021 Ministerstva životního prostředí z Národního programu Životní 
prostředí v rámci Národního plánu obnovy. 

C) schvaluje
  

podání žádosti o dotaci pro projekt "Hospodaření se srážkovými vodami objektu Žukovova 
546/15, Ústí nad Labem - Střekov" z Národního programu Životní prostředí v rámci 
Národního plánu obnovy, prioritní oblast 1, aktivita 1.5.E - Hospodaření se srážkovými 
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vodami v intravilánu obcí, výzva č. 10/2021.

D) žádá

primátora Statutárního města Ústí nad Labem PhDr. Ing. Petra Nedvědického o udělení
plné moci k podání žádosti o dotaci z Národního programu Životní prostředí v rámci
Národního plánu obnovy, prioritní oblast 1, aktivita 1.5.E Národního programu životní
prostředí na projekt "Hospodaření se srážkovými vodami objektu Žukovova 546/15, Ústí
nad Labem - Střekov".

E) ukládá

Mgr. Pavlu Peterkovi, místostarostovi

zaslat žádost primátorovi Statutárního města Ústí nad Labem PhDr. Ing. Petru
Nedvědickému dle bodu D) usnesení.

 Termín: 10. 2. 2022

Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku

Zaslat žádost Magistrátu města Ústí nad Labem o zajištění přístupu pro administrátora 
*********** do systému AIS.

 Termín: 10. 2. 2022

5. Smlouva o zřízení VB v k.ú. Střekov
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

1053/77R/22
Smlouva o zřízení VB v k.ú. Střekov

Rada městského obvodu Střekov po projednání

A) schvaluje

zřízení věcného břemene - umístění telekomunikačního vedení pro společnost CETIN a. s.,
k části pozemku p. č. 3291/48 v k. ú. Střekov v rámci stavby
„16010-039696_RVDSL1803_C_U_ULST141-ULST1HR_MET", a to v rozsahu dle
geometrického plánu č. 2752-327/2021, za jednorázovou náhradu ve výši 1210,- Kč vč.
DPH.

B) schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení VB – služebnosti inženýrské sítě k části pozemku p. č. 3291/48
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v k. ú. Střekov se společností ČEZ Distribuce, a.s.

C) ukládá
  

Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku

zabezpečit uzavření smlouvy o zřízení VB k části pozemku p.č. 3291/48 v k. ú. Střekov se 
společností CETIN, a.s.

 Termín: 26. 3. 2022

6. Úhrada nákladů za pracovníky VPP
Předkládá: Ing. Mgr. Kamil Dominik Slapnička Ph.D., MPA, tajemník

Diskuse neproběhla.

Hlasování o usnesení: 1. pro 4, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1054/77R/22
Úhrada nákladů za pracovníky VPP

Rada městského obvodu Střekov po projednání

A) bere na vědomí
  

informaci o končící platnosti Dohod o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, uzavřených s Úřadem práce ČR, a to ke dni 31. 
1. 2022.

B) schvaluje
  

úhradu nákladů na mzdy a odvody zaměstnavatele pro pracovníky VPP z vlastních 
prostředků MO Střekov, a to do doby uzavření nových Dohod o vytvoření pracovních 
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku s Úřadem práce ČR, 
nejdéle však do 31. 3. 2022.

C) pověřuje
  

tajemníka ÚMO Střekov k podpisu pracovních smluv pracovníků VPP v návaznosti na bod 
B) usnesení.

7. Různé
Diskuse proběhla.

Mgr. Peterka:
Informoval radní o změně termínu jednání ZMO na 23. 3. 2022.

Mgr. Železný:
Přednesl stanovisko k pořízení velkých kladinových laviček na Střekovské Nábřeží, absolvoval 
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místní šetření, kde došel k závěru, že v blízkosti KOLOcafé vznikla nová místa k sezení s 
dostatečnou kapacitou, tudíž velké lavice jsou zde bezpředmětné. Navrhuje finanční prostředky 
použít k jinému účelu.

Informoval radní o projednání na příštím ZM o VRT a žádá radní, aby se tématem začali zabývat, 
zejména z důvodů dopadů na MO Střekov.

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Pavel Peterka, místostarosta

Mgr. Aleša Kymličková, místostarostka

Mgr. Pavel Peterka
1. místostarosta
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