Městský obvod Střekov

Zápis
z 82. jednání Rady městského obvodu Střekov,
dne 6. 4. 2022
Přítomni Radní MO Střekov:
Mgr. Peterka
Mgr. Kymličková
Ing. Přibyl
JUDr. Dunaj
Mgr. Železný
Přítomni zaměstnanci ÚMO Střekov:
Ing. Mgr. Slapnička, Ph.D. MPA, tajemník
pí Berounská, servis vedení
Bc. Francová, vedoucí OSOM
Ing. Horníková, vedoucí FO
Mgr. Pfefferová, vedoucí SO
Omluveni:
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Pavel Peterka, místostarosta
Zapisovatelé:
Zahájení

Mgr. Aleša Kymličková,
místostarostka

Klára Berounská

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 82. schůze Rady.
Diskuse neproběhla

.

Schválený program:
1.

Návrh na provedení rozpočtového opatření (pojistná plnění)

2.

Návrh na provedení rozpočtového opatření (oběhové čerpadlo kotelny ÚMO)
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3.

Žádost o změnu účelu poskytnuté dotace (Střekovské nábřeží - lavice vs Střekovské nábřeží
- mobiliář)

4.

Žádost o dotaci na kulturní aktivity MO Střekov v roce 2022

5.

Poskytování individuálních dotací na kulturní činnost z rozpočtu MO Střekov (celoroční
činnost, 1. pol. 2022)

6.

Likvidace vraku - souboru náhradních dílů

7.

Oprava dělící zídky na dětském hřišti Truhlářova

8.

Vývěsky pro MO Střekov

9.

Herní prvky pro DH Na Pile

10.

Oprava hlavní brány na hřišti v ul. Truhlářova

11.

Oprava oplocení dětského hřiště Na Pile

12.

Revokace usnesení č. 974/70R/21

13.

Žádost o snížení nájmu

14.

Pronájem části pozemku p. č. 2287/1 v k. ú. Střekov

15.

Záměr Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 1007/2021/NS

16.

Záměr prodeje objektu Kamenná 1431/3 včetně pozemků v k.ú.Střekov

17.

Záměr pachtu pozemku p. č. 510 v k. ú. Církvice

18.

Výpůjčka části pozemku p. č. 2411/3 v k. ú. Střekov

19.

Různé

Hlasování:

1 pro 5, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Usnesení č. 1100/82R/22

1. Návrh na provedení rozpočtového opatření (pojistná plnění)
Předkládá: Ing. Pavlína Horníková, vedoucí finančního odboru
Diskuse neproběhla.
Hlasování o usnesení: 1. pro 5, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1101/82R/22
Návrh na provedení rozpočtového opatření (pojistná plnění)
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje
rozpočtové opatření do rozpočtu roku 2022 ve znění:
zvýšení v příjmové části rozpočtu:
458.857,- Kč: PPR 502/H000103 Přijaté pojistné náhrady § 6409, pol. 2322
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zvýšení ve výdajové části rozpočtu:
221.180,- Kč: 511/H000099, Nákup služeb - údržba zeleně, vzhled obce (náklady ÚMO) §
3745, pol. 5169
237.677,- Kč: 507/H000095, Opravy a údržba budovy ÚMO § 6171, pol. 5171
2. Návrh na provedení rozpočtového opatření (oběhové čerpadlo kotelny ÚMO)
Předkládá: Ing. Pavlína Horníková, vedoucí finančního odboru
Diskuse neproběhla.
Hlasování o usnesení: 1. pro 5, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1102/82R/22
Návrh na provedení rozpočtového opatření (oběhové čerpadlo kotelny ÚMO)
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje
rozpočtové opatření do rozpočtu roku 2022 ve znění:
Snížení ve výdajové části rozpočtu:
51.700,- Kč: PPR 507/H000095 Opravy a údržba budovy ÚMO § 6171, pol. 5171
Zvýšení ve výdajové části rozpočtu:
51.700,- Kč: PPR 507/H000101 Rekonstrukce kotelny ÚMO Střekov § 6171, pol. 6122
3. Žádost o změnu účelu poskytnuté dotace (Střekovské nábřeží - lavice vs Střekovské nábřeží
- mobiliář)
Předkládá: Ing. Pavlína Horníková, vedoucí finančního odboru
Diskuse proběhla.
V diskusi vystoupili: JUDr. Dunaj, Ing. Horníková, Mgr. Kymličková, Mgr. Peterka
Hlasování o usnesení: 1. pro 5, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1103/82R/22
Žádost o změnu účelu poskytnuté dotace (Střekovské nábřeží - lavice vs
Střekovské nábřeží - mobiliář)
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje
podání žádosti Radě města Ústí nad Labem o změnu účelu investiční dotace na akci
"Střekovské nábřeží - lavice" pro využití na neinvestiční akci "MO Střekov - Střekovské
nábřeží - mobiliář".
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B) pověřuje
Mgr. Pavla Peterku, místostarostu, k podání žádosti Radě města Ústí nad Labem o změnu
účelu investiční dotace na akci "Střekovské nábřeží - lavice" pro využití na neinvestiční
akci "MO Střekov - Střekovské nábřeží - mobiliář", včetně jejího podpisu.
C) ukládá
Mgr. Pavlu Peterkovi
zaslat žádost dle bodu A) usnesení (žádost o změnu účelu investiční dotace na akci
"Střekovské nábřeží - lavice" pro využití na neinvestiční akci "MO Střekov - Střekovské
nábřeží - mobiliář") Radě města Ústí nad Labem.
Termín: 15. 4. 2022
4. Žádost o dotaci na kulturní aktivity MO Střekov v roce 2022
Předkládá: Mgr. Romana Pfefferová, vedoucí správního odboru
Diskuse proběhla.
V diskuzi vystoupili: JUDr. Dunaj, Mgr. Kymličková, Mgr. Pfefferová, Ing. Přibyl, Mgr. Železný
14:26 – odchod Mgr. Železný
14:27 – příchod Mgr. Železný
Hlasování o usnesení: 1. pro 5, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1104/82R/22
Žádost o dotaci na kulturní aktivity MO Střekov v roce 2022
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje
podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 500.000,- Kč na kulturní
akce pořádané Městským obvodem Ústí nad Labem - Střekov v roce 2022.
B) pověřuje
Mgr. Pavla Peterku, 1. místostarostu MO Střekov, k podání žádosti o poskytnutí
neinvestiční dotace v celkové výši 500.000,- Kč na kulturní akce pořádané Městským
obvodem Ústí nad Labem - Střekov v roce 2022, včetně jejího podpisu.
C) ukládá
Mgr. Pavlu Peterkovi
zaslat žádost dle bodu A) usnesení Radě města Ústí nad Labem.
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Termín: 20. 4. 2022
5. Poskytování individuálních dotací na kulturní činnost z rozpočtu MO Střekov (celoroční
činnost, 1. pol. 2022)
Předkládá: Mgr. Romana Pfefferová, vedoucí správního odboru
Diskuse proběhla.
V diskuzi vystoupili: Mgr. Peterka, Mgr. Kymličková, JUDr. Dunaj, Mgr. Pfefferová, Ing. Přibyl
Hlasování o usnesení: 1. pro 5, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1105/82R/22
Poskytování individuálních dotací na kulturní činnost z rozpočtu MO Střekov
(celoroční činnost, 1. pol. 2022)
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje
poskytnutí individuální dotace v 1. pololetí 2022 z rozpočtu Městského obvodu Ústí nad
Labem - Střekov na podporu projektu "Hudební festival MEZI DVORCI" a následné
uzavření smlouvy se subjektem *************** (nar. *************) na částečnou
úhradu nákladů spojených s projektem ve výši 30.000,- Kč.
B) schvaluje
poskytnutí individuální dotace v 1. pololetí 2022 z rozpočtu Městského obvodu Ústí nad
Labem - Střekov na podporu projektu "Den pro ženy" a následné uzavření smlouvy se
subjektem Za Sebuzín krásnější, z. s. (IČO: 22672729) na částečnou úhradu nákladů
spojených s projektem ve výši 8.000,- Kč.
C) neschvaluje
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov na
podporu celoroční činnosti "Linka bezpečí pro děti a mládež z MO Ústí nad Labem Střekov" subjektu Linka bezpečí, z. s. (IČ: 61383198).
D) ukládá
Mgr. Romaně Pfefferové, vedoucí SO
administrativně zabezpečit přípravu a podepsání smluv se subjekty *************** (nar.
*************) a Za Sebuzín krásnější, z. s. (IČ: 22672729) dle bodů A) a B) usnesení.
Termín: 20. 4. 2022
E) pověřuje
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Mgr. Alešu Kymličkovou, 2. místostarostku MO Střekov, k podpisu smluv se subjekty
*************** (nar. *************) a Za Sebuzín krásnější, z. s. (IČ: 22672729).
6. Likvidace vraku - souboru náhradních dílů
Předkládá: Mgr. Romana Pfefferová, vedoucí správního odboru
Diskuse proběhla.
V diskusi vystoupili: JUDr. Dunaj, Mgr. Peterka, Mgr. Pfefferová
14:19 – odchod Ing. Přibyl
Hlasování o usnesení: 1. pro 3, proti 0, zdržel se 1 Návrh byl přijat
Zdržel se JUDr. Dunaj.

1106/82R/22
Likvidace vraku - souboru náhradních dílů
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) bere na vědomí
1. cenovou nabídku společnosti Stavební stroje Ústí Nad Labem, a.s., na provedení
přípravy vraku vozidla Tatra T815 CAS(souboru náhradních dílů) k bezpečnému naložení a
jeho následnou přepravu do prostor společnosti Kovošrot Group CZ s.r.o., Česká Lípa, U
Obecního lesa, ve výši 53.603,- Kč vč. DPH.
2. ostatní podmínky k provedení ekologické likvidace (čitelný VIN kód, velký technický
průkaz, plná moc vlastníka na provedení likvidace, objednávka na likvidaci u společnosti
Kovošrot Group CZ s.r.o.).
B) souhlasí
s ekologickou likvidací vraku vozidla Tatra T815 CAS (souboru náhradních dílů), VIN:
TNU85PR26KK09324 ("bílá" CAS), dle cenové nabídky a za podmínek uvedených v bodě
A) usnesení prostřednictvím společností Stavební stroje Ústí Nad Labem, a.s. a Kovošrot
Group CZ s.r.o.
C) pověřuje
Mgr. Pavla Peterku, 1. místostarostu MO Střekov, k udělení plné moci společnosti Kovošrot
Group CZ s.r.o, na provedení ekologické likvidace vraku dle bodů A) a B) usnesení, včetně
jejího podpisu.
D) ukládá
Mgr. Romaně Pfefferové
zabezpečit přípravu dokumentů požadovaných k ekologické likvidaci vraku dle bodu A)
usnesení a domluvit termín odvozu se společností Stavební stroje Ústí nad Labem, a.s.
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Termín: 30. 4. 2022
7. Oprava dělící zídky na dětském hřišti Truhlářova
Předkládá: Martina Čechová, vedoucí odboru PISH
Diskuse proběhla.
Materiál stažen z projednání.
8. Vývěsky pro MO Střekov
Předkládá: Martina Čechová, vedoucí odboru PISH
Diskuse proběhla.
Materiál uvedl p. tajemník.
Hlasování o usnesení: 1. pro 4, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1107/82R/22
Vývěsky pro MO Střekov
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) bere na vědomí
cenovou nabídku společnosti Activiti promotion, s.r.o. na dodávku 12 ks venkovních
informačních vitrín (ocelová záda, pro formát 8 x A4), uvedenou v příloze č. 1.
B) schvaluje
udělení výjimky z pravidel stanovených Směrnicí o zadávání veřejných zakázek, a to přímé
zadání zakázky "Dodávka 12 ks venkovních informačních vitrín" dodavateli: Activiti
promotion s.r.o., IČ: 26963241, se sídlem Příkop 147/13, 402 00 Brno.
C) souhlasí
s uzavřením smlouvy na dodávku 12 ks venkovních informačních vitrín s dodavatelem :
Activiti promotion s.r.o., IČ: 26963241, se sídlem Příkop 147/13, 402 00 Brno v celkové
ceně 139 680,- Kč včetně DPH, dle přílohy č. 2.
D) pověřuje
Mgr. Pavla Peterku k podpisu smlouvy dle bodu C) usnesení.
9. Herní prvky pro DH Na Pile
Předkládá: Martina Čechová, vedoucí odboru PISH
Diskuse proběhla.
Materiál uvedl p. tajemník.
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14:58 – Příchod Ing. Přibyl.
Hlasování o usnesení: 1. pro 5, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1108/82R/22
Herní prvky pro DH Na Pile
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) bere na vědomí
cenovou nabídku společnosti Luna Progress s.r.o. na dodávku a montáž herních prvků pro
DH Na Pile (HZ 004 - závěsná houpačka DUO 1 + 1 s dopadovou plochou, K 002 kolotoč s
dopadovou plochou, DP 052 - lezecký a šplhací prvek bez dopadové plochy, LP 007 lezecký a šplhací prvek bez dopadové plochy), uvedenou v příloze č.1.
B) schvaluje
udělení výjimky z pravidel stanovených Směrnicí o zadávání veřejných zakázek, a to přímé
zadání veřejné zakázky malého rozsahu " Herní prvky pro DH Na Pile" na dodávku a
montáž herních prvků pro DH Na Pile (HZ 004 - závěsná houpačka DUO 1 + 1 s
dopadovou plochou, K 002 kolotoč s dopadovou plochou, DP 052 - lezecký a šplhací prvek
bez dopadové plochy, LP 007 - lezecký a šplhací prvek bez dopadové plochy), dodavateli :
Luna Progress s.r.o., IČ 28080602, se sídlem Zdenice 40, 384 01 Nebahovy.
C) souhlasí
s uzavřením smlouvy na dodávku a montáž herních prvků pro DH Na Pile (HZ 004 závěsná houpačka DUO 1 + 1 s dopadovou plochou, K 002 kolotoč s dopadovou plochou,
DP 052 - lezecký a šplhací prvek bez dopadové plochy, LP 007 - lezecký a šplhací prvek
bez dopadové plochy), s dodavatelem : Luna Progress s.r.o., IČ 28080602, se sídlem
Zdenice 40, 384 01 Nebahovy v celkové ceně 191.077,- Kč včetně DPH, dle přílohy č.2.
D) pověřuje
Mgr. Pavla Peterku, místostarostu MO Střekov, k podpisu smluvních vztahů dle bodu C)
usnesení.
10. Oprava hlavní brány na hřišti v ul. Truhlářova
Předkládá: Martina Čechová, vedoucí odboru PISH
Diskuse proběhla.
Materiál uvedl p. tajemník.
14:58 – odchod Mgr. Kymličková.
Hlasování o usnesení: 1. pro 4, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
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1109/82R/22
Oprava hlavní brány na hřišti v ul. Truhlářova
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) bere na vědomí
výsledek jednání hodnotící komise ze dne 28.3.2022 k veřejné zakázce malého rozsahu
"Oprava hlavní brány na hřišti v ul. Truhlářova" dle přílohy č. 1.
B) schvaluje
zadání realizace veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava hlavní brány na hřišti v ul.
Truhlářova" zhotoviteli Jiřímu Venturovi, IČ 49870602, B.Němcové 309, 435 13 Meziboří
v celkové ceně 154 861,10 Kč vč. DPH.
C) souhlasí
s uzavřením smluvního vztahu na realizaci VZMR "Oprava hlavní brány na hřišti v ul.
Truhlářova" se zhotovitelem Jiřím Venturou, IČ 49870602, B.Němcové 309, 435 13
Meziboří v celkové ceně 154 861,10 Kč vč. DPH.
D) pověřuje
Mgr. Pavla Peterku, místostarostu MO Střekov, k podpisu smluvního vztahu dle bodu C)
usnesení.
11. Oprava oplocení dětského hřiště Na Pile
Předkládá: Martina Čechová, vedoucí odboru PISH
Diskuse proběhla.
Materiál uvedl p. tajemník.
V diskusi vystoupili: Ing. Přibyl, Mgr. Peterka, JUDr. Dunaj, Mgr. Železný
15:02 odchod JUDr. Dunaj
Hlasování o usnesení: 1. pro 3, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1110/82R/22
Oprava oplocení dětského hřiště Na Pile
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) bere na vědomí
výsledek jednání hodnotící komise ze dne 28.3.2022 k veřejné zakázce malého rozsahu
"Oprava oplocení dětského hřiště Na Pile" dle přílohy č. 1.
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B) schvaluje
zadání realizace veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava oplocení dětského hřiště Na
Pile" zhotoviteli AFC Servis DC a.s., IČ 27274691, Březová 137/62, 405 01 Děčín III v
celkové ceně 490.102,08 Kč vč. DPH.
C) souhlasí
s uzavřením smluvního vztahu na realizaci VZMR "Oprava oplocení dětského hřiště Na
Pile" se zhotovitelem AFC Servis DC a.s., IČ 27274691, Březová 137/62, 405 01 Děčín III
v celkové ceně 490.102,08 Kč vč. DPH.
D) pověřuje
Mgr. Pavla Peterku, místostarostu MO Střekov, k podpisu smluvního vztahu dle bodu C)
usnesení.
12. Revokace usnesení č. 974/70R/21
Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku
Diskuse proběhla.
V diskusi vystoupili: Mgr. Kymličková, Bc. Francová,
15:04 příchod JUDr. Dunaj
15:05 příchod Mgr. Kymličková

Hlasování o usnesení: 1. pro 5, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1111/82R/22
Revokace usnesení č. 974/70R/21
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje revokaci usnesení
č. 974/70R/21, z důvodu odstoupení žadatele od záměru koupě pozemků.
B) ukládá
Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku
o usnesení RMO Střekov ve věci revokace informovat pana *********.
Termín: 30. 4. 2022
13. Žádost o snížení nájmu
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Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku
Diskuse proběhla.
V diskuzi vystoupili: JUDr. Dunaj, p. tajemník, Bc. Francová.
Hlasování o usnesení: 1. pro 5, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o upraveném návrhu

1112/82R/22
Žádost o snížení nájmu
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) bere na vědomí
žádost paní ************* o snížení nájemného za podnikatelské prostory v objektu
Truhlářova 1592/32, Ústí nad Labem.
B) schvaluje
snížení měsíčního nájmu za podnikatelské prostory v objektu Truhlářova 1592/32, Ústí nad
Labem ze současné částky 6. 893,- Kč/měsíčně na částku 3.447,-/měsíčně, a to od 1. 5.
2022 na dobu 2 měsíců, a to z důvodu ztížených podmínek výkonu živnosti při havarijní
opravě svislých kanalizačních rozvodů v roce 2021.
C) ukládá
Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku
o usnesení Rady MO Střekov informovat žadatelku paní *********.
Termín: 30. 4. 2022
14. Pronájem části pozemku p. č. 2287/1 v k. ú. Střekov
Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku
Diskuse proběhla.
V diskusi vystoupili: Mgr. Kymličková, JUDr. Dunaj, Bc. Francová.
Hlasování o usnesení: 1. pro 5, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1113/82R/22
Pronájem části pozemku p. č. 2287/1 v k. ú. Střekov
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) bere na vědomí
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Protokol z otevírání obálek ve věci pronájmu části pozemku p. č. 2287/1 v k. ú. Střekov.
B) schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 2287/1 o výměře 12 m2 v k. ú. Střekov, parkovací stání č. 4,
na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíců, s účinností od 1. 5. 2022.
Účel nájmu: umístění (parkování) osobního automobilu.
Celkové roční nájemné: 3.993 Kč.
Nájemce: *******************, narozen ************, bytem
*************************** Praha.
C) 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 ****************.
Termín: 29. 4. 2022
15. Záměr Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 1007/2021/NS
Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku
Diskuse proběhla.
V diskusi vystoupili: Mgr. Kymličková, Mgr. Peterka, Bc. Francová, JUDr. Dunaj, Ing. Přibyl
Hlasování o usnesení: 1. pro 5, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o upraveném návrhu.

1114/82R/22
Záměr Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 1007/2021/NS
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje
záměr uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 1007/2021/NS, z důvodu vyjmutí
pozemku p. č. 2575/2 v k. ú. Střekov z předmětu nájmu.
B) schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 1007/2021/NS, ze dne 30. 7. 2021, po
uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění, na základě kterého se s účinností od 1. 5. 2022
mění:
1) č. II. Předmět nájmu
se mění z pozemku p. č. 2572 o výměře 36 m2 a pozemku p. č. 2575/2 o výměře 12 m2 oba
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v k. ú. Střekov nově pouze na pozemek p. č. 2572 o výměře 36 m2 v k. ú. Střekov.
2) čl. IV. Výše a placení nájemného
celková sjednaná výše nájemného se mění z 26.660 Kč/rok nově na 392 Kč/rok.
C) ukládá
Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku
o usnesení RMO Střekov ve věci schválení záměru Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č.
1007/2021/NS informovat žadatele, pana *********** a uzavřít s ním Dodatek č. 1.
Termín: 30. 4. 2022
16. Záměr prodeje objektu Kamenná 1431/3 včetně pozemků v k.ú.Střekov
Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku
Diskuse proběhla.
Materiál stažen z projednání.
17. Záměr pachtu pozemku p. č. 510 v k. ú. Církvice
Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku
Diskuse neproběhla.
Hlasování o usnesení: 1. pro 5, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o upraveném návrhu.

1115/82R/22
Záměr pachtu pozemku p. č. 510 v k. ú. Církvice
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) neschvaluje
záměr pachtu pozemku p. č. 510 o výměře 610 m2 v k. ú. Církvice, za těchto podmínek:
a) pachtovné bude sjednáno v min. výši 10,-Kč/m2/rok,
b) pacht bude sjednán na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců,
c) pozemek bude využit za účelem rekreace,
d) zájemce doručí k žádosti o pacht pozemku nabídkovou cenu za 1 m2/rok v zalepené
obálce označené " PACHT POZEMKU 510 - NEOTEVÍRAT", s uvedením jména, příjmení
a adresy žadatele,
e) žadatel předloží čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči Statutárnímu městu Ústí nad
Labem.
B) ukládá
Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku
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o usnesení RMO Střekov ve věci záměru pachtu pozemku p. č. 510 o výměře 610 m2 v k.
ú. Církvice informovat žadatelky.
Termín: 29. 4. 2022
18. Výpůjčka části pozemku p. č. 2411/3 v k. ú. Střekov
Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku
Diskuse proběhla.
V diskusi vystoupili: p. tajemník, Bc. Francová, Mgr. Peterka, Mgr. Kymličková, JUDr. Dunaj, Ing.
Přibyl.
15:44 odchod Mgr. Peterka
15:46 příchod Mgr. Peterka
15:48 odchod Mgr. Kymličková
15:50 odchod Mgr. Železný
15:50 příchod Mgr. Kymličková, Mgr. Železný

Hlasování o usnesení: 1. pro 5, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1116/82R/22
Výpůjčka části pozemku p. č. 2411/3 v k. ú. Střekov
Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) schvaluje
výpůjčku části pozemku p. č. 2411/3, o výměře 6,43 m2, v k. ú. Střekov.
Účel výpůjčky: umístění mobiliáře.
Půjčitel: Správa železnic, státní organizace, IČ: 70994234, se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110
00 Praha 1.
B) souhlasí
s uzavřením SMLOUVY O VÝPŮJČCE Čj.: 2459/2022-SŽ-OŘ UNL-OOČ, dle Přílohy č.
1.
C) ukládá
Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku
zabezpečit uzavření Smlouvy o výpůjčce pozemku Čj.: 2459/2022-SŽ-OŘ UNL-OOČ se
Správou železnic, s. o.
Termín: 31. 5. 2022
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19. Různé
Diskuse proběhla.
Mgr. Peterka:
Informuje radní o zjištěné skutečnosti ohledně parkování automobilů v Olešnici (točna autobusů) –
parkovat zde není možné, místo je vedené v územním plánu jako zeleň (plocha přírodní).
Oprava komunikace u kruhového objezdu SETUZA by měla být hotova do 15. 4. 2022.
Mgr. Železný:
Bylo by tedy dobré požádat odbor Územního plánování o změnu na veřejné prostranství,
komunikace, nebo návrh jiného řešení.
p. tajemník:
Toto místo je vedeno v územním plánu jako plocha přírodní (zeleň), není napojeno ani na
komunikaci, protože točna je vedena jako veřejné prostranství, na kterém je přípustná doprava.
Mgr. Peterka:
JSDH Střekov žádá o nové osobní auto, Škoda Roomster; nebude pořizováno.
p. tajemník:
Informoval o rezignaci vedoucí OPISH ze zdravotních důvodů a o vyhlášení výběrového řízení.

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

Mgr. Pavel Peterka
1. místostarosta
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