
Z á p i s

z 55. jednání Rady městského obvodu Střekov,
dne 3. 2. 2021

Přítomni Radní MO Střekov:
Mgr. Peterka
Mgr. Kymličková
JUDr. Dunaj
Ing. Přibyl

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

Omluveni: Mgr. Železný

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

Zapisovatelé: pí Doškářová
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 55. schůze Rady.

Diskuse neproběhla .

         

         

Schválený program:

1. Podání žádosti o dotaci - kaple Sebuzín

2. Zastoupení zadavatele dle § 43 zákona o zadávání veřejných zakázek

3. Prodloužení nájemních smluv u bytovývh jednotek

4. Prodej pozemku p.č. 3234/1 v k.ú. Střekov
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5. Různé

Hlasování: 1 pro 4, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Usnesení č.: 737/55R/20

1. Podání žádosti o dotaci - kaple Sebuzín
Předkládá: Mgr. Aleša Kymličková, místostarostka

Diskuse proběhla.

V diskusi vystoupili: pí Čechová, Mgr. Kymličková, Ing. Přibyl, JUDr. Dunaj

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

738/55R/21
Podání žádosti o dotaci - kaple Sebuzín

Rada městského obvodu Střekov po projednání

A) bere na vědomí
  

informaci o projektu "Rekonstrukce kaple v Sebuzíně", včetně zpracované projektové 
dokumentace Ing. arch. Janem Hroudou.

B) souhlasí
  

s podáním žádosti o poskytnutí dotace z programu "Podpora obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2021", vyhlášeným Ministerstvem 
kultury, odbor památkové péče, na realizaci projektu "Rekonstrukce kaple v Sebuzíně".

C) souhlasí
  

s podáním žádosti o udělení plné moci primátora PhDr. Ing. Petra Nedvědického k podání 
žádosti dle bodu B) usnesení.

D) pověřuje
  

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

2. Zastoupení zadavatele dle § 43 zákona o zadávání veřejných zakázek
Předkládá: Martina Čechová, vedoucí odboru PISH

Diskuse proběhla.

V diskusi vystoupili: p. tajemník, Mgr. Kymličková, Ing. Přibyl, pí. Čechová 

Hlasování o usnesení: 1. pro 4, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
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739/55R/21
Zastoupení zadavatele dle § 43 zákona o zadávání veřejných zakázek

Rada městského obvodu Střekov po projednání

A) bere na vědomí
  

informaci o připravené nadlimitní veřejné zakázce "Údržba zeleně ve správě města Ústí nad 
Labem - MO Střekov (2021 - 2025)" dle přílohy č. 1.

B) souhlasí
  

se zastoupením zadavatele dle ustanovení § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to subjektem:

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 602 79 524

C) pověřuje
  

Mgr. Pavla Peterku, 1. místostarostu, k podpisu zadávací dokumentace nadlimitní veřejné 
zakázky "Údržba zeleně ve správě města Ústí nad Labem - MO Střekov (2021 - 2025)" dle 
přílohy č. 1.

D) pověřuje
  

Martinu Čechovou, vedoucí OPISH, k podpisu objednávky na zajištění zpracování 
dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce dle bodu A) usnesení, včetně ustanovení o 
zajištění smluvního zastoupení zadavatele dle § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3. Prodloužení nájemních smluv u bytovývh jednotek
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

740/55R/21
Prodloužení nájemních smluv u bytovývh jednotek

Rada městského obvodu Střekov po projednání

A) schvaluje
  

uzavření Dodatku č. 4/2021 ke smlouvě č. 02/2016 o nájmu bytu s paní 
*****************, narozenou ************, trvale bytem ******************, Ústí 
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nad Labem, na jehož základě se smlouva o nájmu bytové jednotky č. 02/2016 ze dne 
1.3.2016 prodlužuje na dobu určitou do 28.2.2023.

B) schvaluje
  

uzavření Dodatku č. 2/2021 ke smlouvě č. 01/2018 o nájmu bytu s paní 
******************, narozenou ***********, trvale bytem ****************, Ústí 
nad Labem, na jehož základě se smlouva o nájmu bytové jednotky č. 01/2018 ze dne 
28.2.2018 prodlužuje na dobu určitou do 28.2.2023.

C) ukládá
  

Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku

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

 Termín: 26. 2. 2021

4. Prodej pozemku p.č. 3234/1 v k.ú. Střekov
Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku

Diskuse proběhla.

V diskusi vystoupili: JUDr. Dunaj, Bc. Francová, Ing. Přibyl, Mgr. Kymličková, p. tajemník

Hlasování o usnesení: 1. pro 3, proti 0, zdržel se 1 Návrh byl přijat
Zdržel se: JUDr. Dunaj

741/55R/21
Prodej pozemku p.č. 3234/1 v k.ú. Střekov

Rada městského obvodu Střekov po projednání

A) schvaluje revokaci usnesení
  

č. 703/52R/20, ze dne 18. 11. 2020, v celém znění, a to z důvodu nového znaleckého 
posudku

B) doporučuje
  

Zastupitelstvu MO Ústí nad Labem – Střekov schválit
prodej pozemku p. č. 3234/1 o výměře 2115 m2 v k. ú. Střekov, za cenu 953.750,- Kč,

kupující:
*************************************************************************
************************************* Praha 6 do společného jmění manželů.

C) ukládá
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Mgr. Pavlu Peterkovi, místostarosta

předložit návrh prodeje pozemku p. č. 3234/1 v k. ú. Střekov Zastupitelstvu MO Střekov k 
projednání

 Termín: 28. 2. 2021

  
Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku

o usnesení Rady MO Střekov informovat žadatele

 Termín: 28. 2. 2021

5. Různé
Diskuse proběhla.

Mgr. Kymličková: Informovala radní o zaslané nabídce Fakulty životního prostředí UJEP ohledně 
diplomových prací, případně další vědecké spolupráce na tématech souvisejících s MO Střekov a 
oslovila AOPK ČR k případné spolupráci na naučných stezkách, což jako téma navrhl Ing. Přibyl.

JUDr. Dunaj: Vznesl podnět od občanů ze Sebuzína – nevyužívaný stůl na šachy v parku Kramoly. 
Na tomto místě je to ničeno přistěhovalci. Občané mají zájem šachový stůl opravit a užívat ho. 
Radní: občané Sebuzína, nechť sepíší oficiální žádost o užívání šachového stolu.

Ing. Přibyl: dotaz k jednání se SVS, a.s. ve věci ČOV v Sebuzíně, Mgr. Kymličková: byla 
předložena dokumentace, místo je vhodné, všechny připomínky v rámci řízení byly vypořádány. 
Stavební povolení vydáno.

Mgr. Peterka: Vznesl dotaz ohledně konání RMO dne 17. 2. 2021 od 10 hod.? Radní: berou na 
vědomí a souhlasí.
Informoval radní o jednání s Ing. Bakulem, ředitel MP o navýšení strážníků do MO Střekov.

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Pavel Peterka, místostarosta

Mgr. Aleša Kymličková, místostarostka
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Mgr. Pavel Peterka
1. místostarosta
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