
Z á p i s

z 7. jednání Rady městského obvodu Střekov,
dne 8. 2. 2023

Přítomni Radní MO Střekov:
Mgr. Pavel Peterka
Mgr. Aleša Kymličková
Ing. Petr Bandas

Pozdní příchod avizoval:
Mgr. Jiří Krois

Přítomni zaměstnanci ÚMO Střekov:
Ing. Mgr. Kamil D. Slapnička, Ph.D., tajemník
Bc. Šárka Francová, vedoucí OSOM
Mgr. Romana Pfefferová, vedoucí SO
Ing. Tereza Vodvářková, vedoucí OPVO
pí Martina Bublová, servis vedení

Omluveni: Mgr. Jiří Železný 

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Pavel Peterka, starosta Ing. Petr Bandas, místostarosta

Zapisovatelé: pí Martina Bublová 
Zahájení

V úvodu schůze předsedající starosta 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

Starosta Mgr. Peterka předložil členům Rady ke schválení program 7. schůze Rady.

Diskuse neproběhla .

         

Dodatečně byly zařazeny body:

         

Na stůl byly předloženy body:

11. Návrh na provedení rozpočtového opatření (dotace volby prezident) - (materiál na stůl)
12. Společné zadání VZMR "Provozování přívozu na řece Labe (Svádov – Neštěmice)"- (materiál 
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na stůl)
13. Žádost o plnou moc primátora (dotace z MK na opravu památek 2023) - (materiál na stůl) 

         

Schválený program:

1. Poskytování individuálních dotací na kulturní činnost z rozpočtu MO Střekov (celoroční 
činnost, 1. pol. 2023)

2. Poskytování individuálních dotací na kulturní činnost ze sponzorské smlouvy (1. pol. 2023)

3. Dotace pro JSDH Střekov (Program KÚ ÚK 2023)

4. Doplnění usnesení č. 871/64R/21 v bodě A)

5. Ukončení Nájemní smlouvy č. 1017/2021/NS a záměr pronájmu části pozemku p. č. 256 v 
k. ú. Střekov

6. Záměr Dodatku č. 5 k Nájemní smlouvě č. 1037/96/NS

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

8. Záměr prodeje pozemku p. č. 801/1 v k. ú. Brná nad Labem

9. Smlouva o zřízení VB p.p.č. 124, 125/1, 133/1 a 131/2, vše v k. ú. Církvice

10. Budoucí smlouva o zřízení VB p.p.č. 114 a 106, oba v k. ú. Olešnice u Svádova

11. Návrh na provedení rozpočtového opatření (dotace volby prezident)

12. Společné zadání VZMR "Provozování přívozu na řece Labe (Svádov – Neštěmice)" 
(materiál na stůl)

13. Žádost o plnou moc primátora (dotace z MK na opravu památek 2023)

14. Různé

Hlasování: 1 pro 3, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Usnesení č.: 84/7R/23

1. Poskytování individuálních dotací na kulturní činnost z rozpočtu MO Střekov (celoroční 
činnost, 1. pol. 2023)

Předkládá: Mgr. Romana Pfefferová, vedoucí správního odboru
Diskuse proběhla.

V diskuzi vystoupili: Mgr. Kymličková, Mgr. Peterka, Ing. Bandas

Hlasování o usnesení: 1. pro 3, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o upraveném návrhu. 

85/7R/23
Poskytování individuálních dotací na kulturní činnost z rozpočtu MO Střekov 
(celoroční činnost, 1. pol. 2023)
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Rada městského obvodu Střekov po projednání

A) schvaluje
  

poskytnutí individuální dotace v 1. pololetí 2023 z rozpočtu Městského obvodu Ústí nad 
Labem - Střekov na podporu projektu "Čarodějnice 2023" a následné uzavření smlouvy se 
subjektem ***************** (nar. **************) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s projektem ve výši 4.000,- Kč.

B) schvaluje
  

poskytnutí individuální dotace v 1. pololetí 2023 z rozpočtu Městského obvodu Ústí nad 
Labem - Střekov na podporu projektu "Zažít Střekov jinak" a následné uzavření smlouvy se 
subjektem Střekovské matky, z. s. (IČ: 05241375) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
projektem ve výši 20.000,- Kč.

C) schvaluje
  

poskytnutí individuální dotace v 1. pololetí 2023 z rozpočtu Městského obvodu Ústí nad 
Labem - Střekov na podporu projektu "Tvořivé víkendy" a následné uzavření smlouvy se 
subjektem Komunitní vzdělávací centrum - Ústí nad Labem, z. s. (IČ: 11726857) na 
částečnou úhradu nákladů spojených s projektem ve výši 4.000,- Kč.

D) schvaluje
  

poskytnutí individuální dotace v 1. pololetí 2023 z rozpočtu Městského obvodu Ústí nad 
Labem - Střekov na podporu projektu "Čarodějnická maturita" a následné uzavření 
smlouvy se subjektem Rodinné centrum Slunečník, z. s. (IČ: 27026876) na částečnou 
úhradu nákladů spojených s projektem ve výši 6.000,- Kč.

E) schvaluje
  

poskytnutí individuální dotace v 1. pololetí 2023 z rozpočtu Městského obvodu Ústí nad 
Labem - Střekov na podporu projektu "Staročeské kácení máje" a následné uzavření 
smlouvy se subjektem ***************** (nar. ************) na částečnou úhradu 
nákladů spojených s projektem ve výši 4.200,- Kč.

F) schvaluje
  

poskytnutí individuální dotace v 1. pololetí 2023 z rozpočtu Městského obvodu Ústí nad 
Labem - Střekov na podporu projektu "Vystoupení Jitky Molavcové" a následné uzavření 
smlouvy se subjektem Církvická kulturní společnost, z. s. (IČ: 27053989) na částečnou 
úhradu nákladů spojených s projektem ve výši 20.000,- Kč.

G) neschvaluje
  

poskytnutí individuální dotace pro rok 2023 z rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem 
- Střekov na podporu celoroční činnosti "Linka bezpečí pro děti a mládež z MO Ústí nad 
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Labem - Střekov" subjektu Linka bezpečí, z. s. (IČ: 61383198).

H) neschvaluje
  

poskytnutí individuální dotace v 1. pololetí 2023 z rozpočtu Městského obvodu Ústí nad 
Labem - Střekov na podporu projektu "Sportovní den mládeže s TAJV v MO ÚnL-Střekov" 
subjektu TAJV, z. s. (IČ: 09287094).

I) bere na vědomí
  

žádost o dotaci na 1. pololetí 2023 na projekt "MEZI DVORCI" subjektu 
*************** (nar. *************).

J) ukládá
  

Mgr. Romaně Pfefferové, vedoucí SO

administrativně zabezpečit přípravu a podepsání smluv se subjekty dle bodů A) až F) 
usnesení.

 Termín: 24. 2. 2023

K) pověřuje
  

Mgr. Alešu Kymličkovou, radní MO Střekov, k podpisu smluv se subjekty dle bodů A) až 
F) usnesení.

2. Poskytování individuálních dotací na kulturní činnost ze sponzorské smlouvy (1. pol. 2023)
Předkládá: Mgr. Romana Pfefferová, vedoucí správního odboru

Diskuse proběhla.

V diskuzi vystoupili: Mgr. Kymličková, Mgr. Peterka

Mgr. Krois příchod 15:14 hod

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

86/7R/23
Poskytování individuálních dotací na kulturní činnost ze sponzorské smlouvy (1. 
pol. 2023)

Rada městského obvodu Střekov po projednání

A) souhlasí
  

s čerpáním finančních prostředků ze Smlouvy o sponzorování s Viterra Czech s. r. o. 
(uzavřené dne 24. 7. 2018) na 1. pol. 2023 pro subjekt Ing. Josef Vejlupek - agentura 
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MONIA (IČ: 13328565) na částečnou úhradu projektu "Folk a country V Zahradě" ve výši 
16.000,- Kč.

B) souhlasí
  

s čerpáním finančních prostředků ze Smlouvy o sponzorování s Viterra Czech s. r. o. 
(uzavřené dne 24. 7. 2018) na 1. pol. 2023 pro subjekt Veselá Brná, z. s. (IČ: 04411307) na 
částečnou úhradu projektu "Našim dětem" ve výši 14.000,- Kč.

C) souhlasí
  

s čerpáním finančních prostředků ze Smlouvy o sponzorování s Viterra Czech s. r. o. 
(uzavřené dne 24. 7. 2018) na 1. pol. 2023 pro subjekt Za Sebuzín krásnější, z. s. (IČ: 
22672729) na částečnou úhradu projektu "Den pro ženy" ve výši 15.000,- Kč.

D) ukládá
  

Mgr. Romaně Pfefferové, vedoucí SO

zaslat firmě Viterra Czech s. r. o. na vědomí body A) až C) usnesení a základní údaje 
jednotlivých subjektů pro následné finanční operace, a dále informovat jednotlivé subjekty 
o poskytnutí dotace dle bodu A) až C) usnesení.

 Termín: 24. 2. 2023

3. Dotace pro JSDH Střekov (Program KÚ ÚK 2023)
Předkládá: Mgr. Romana Pfefferová, vedoucí správního odboru

Diskuse proběhla.

V diskuzi vystoupili: Mgr. Kymličková, Mgr. Pfefferová

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

87/7R/23
Dotace pro JSDH Střekov (Program KÚ ÚK 2023)

Rada městského obvodu Střekov po projednání

A) schvaluje
  

podání žádosti o dotaci ve výši 100.000,- Kč na projekt „Vybavení jednotky SDH Střekov“ 
z Programu 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje a závazek 
spolufinancování projektu v minimální výši 10 % z poskytnuté dotace projektu.

B) pověřuje
  

Mgr. Pavla Peterku, starostu, k podpisu žádosti o dotaci dle bodu A) usnesení.
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C) ukládá
  

Mgr. Romaně Pfefferové, vedoucí správního odboru

zajistit podání žádosti o dotaci na Krajský úřad Ústeckého kraje dle bodu A) usnesení.

 Termín: 24. 2. 2023

4. Doplnění usnesení č. 871/64R/21 v bodě A)
Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku

Diskuse proběhla.

V diskuzi vystoupili: Ing. Bandas, Bc. Francová, Mgr. Peterka, Mgr. Kymličková

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

88/7R/23
Doplnění usnesení č. 871/64R/21 v bodě A)

Rada městského obvodu Střekov po projednání

A) schvaluje
  

doplnění usnesení č. 871/64R/21 v bodě A) takto:

schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 186/1 v k. ú. Brná nad Labem, dle GP č. 
1895-70/2022, následovně:

1. pozemek p. č. 186/20 o výměře 346 m2 a pozemek p. č. 186/3 o výměře o výměře 12 m2 
v k. ú. Brná nad Labem za min. prodejní cenu 193 700 Kč s tím, že přednostní právo koupě 
mají stávající pachtýři. Zájemce doručí k žádosti o koupi pozemku nabídkovou cenu v min. 
výši 193 700 Kč v zalepené obálce označené " Prodej POZEMKU 186/20 - 
NEOTEVÍRAT", s uvedením jména, příjmení a adresy žadatele.

2. pozemek p. č. 186/19 o výměře 370 m2 v k. ú. Brná nad Labem za min. prodejní cenu 
200 100 Kč s tím, že přednostní právo koupě mají stávající nájemníci. Zájemce doručí k 
žádosti o koupi pozemku nabídkovou cenu v min. výši 200 100 Kč v zalepené obálce 
označené " Prodej POZEMKU 186/19 - NEOTEVÍRAT", s uvedením jména, příjmení a 
adresy žadatele.

3. pozemek p. č. 186/18 o výměře 371 m2 v k. ú. Brná nad Labem za min. prodejní cenu 
200 600 Kč s tím, že přednostní právo koupě mají stávající pachtýři. Zájemce doručí k 
žádosti o koupi pozemku nabídkovou cenu v min. výši 200 600 Kč v zalepené obálce 
označené " Prodej POZEMKU 186/18 - NEOTEVÍRAT", s uvedením jména, příjmení a 
adresy žadatele.

4. pozemek p. č. 186/17 o výměře 342 m2 v k. ú. Brná nad Labem za min. prodejní cenu 
185 200 Kč s tím, že přednostní právo koupě mají stávající pachtýři. Zájemce doručí k 
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žádosti o koupi pozemku nabídkovou cenu v min. výši 185 200 Kč v zalepené obálce 
označené " Prodej POZEMKU 186/20 - NEOTEVÍRAT", s uvedením jména, příjmení a 
adresy žadatele.

5. pozemek p. č. 186/16 o výměře 391 m2 v k. ú. Brná nad Labem za min. prodejní cenu 
211 200 Kč s tím, že přednostní právo koupě mají stávající pachtýři. Zájemce doručí k 
žádosti o koupi pozemku nabídkovou cenu v min. výši 211 200 Kč v zalepené obálce 
označené " Prodej POZEMKU 186/16 - NEOTEVÍRAT", s uvedením jména, příjmení a 
adresy žadatele.

6. pozemek p. č. 186/15 o výměře 347 m2 v k. ú. Brná nad Labem za min. prodejní cenu 
187 900 Kč s tím, že přednostní právo koupě mají stávající nájemníci. Zájemce doručí k 
žádosti o koupi pozemku nabídkovou cenu v min. výši 187 900 Kč v zalepené obálce 
označené " Prodej POZEMKU 186/15 - NEOTEVÍRAT", s uvedením jména, příjmení a 
adresy žadatele.

7. pozemek p. č. 186/14 o výměře 718 m2 v k. ú. Brná nad Labem za min. prodejní cenu 
384 500 Kč s tím, že přednostní právo koupě mají stávající pachtýři. Zájemce doručí k 
žádosti o koupi pozemku nabídkovou cenu v min. výši 384 500 Kč v zalepené obálce 
označené " Prodej POZEMKU 186/14 - NEOTEVÍRAT", s uvedením jména, příjmení a 
adresy žadatele.

B) ukládá
  

Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku

o usnesení RMO Střekov ve věci prodeje částí pozemku p. č. 186/1 v k. ú. Brná nad Labem 
informovat jednotlivé nájemce/pachtýře předmětného pozemku.

 Termín: 31. 3. 2023

5. Ukončení Nájemní smlouvy č. 1017/2021/NS a záměr pronájmu části pozemku p. č. 256 v k. 
ú. Střekov

Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku
Diskuse proběhla.

V diskuzi vystoupili: Mgr. Peterka, Mgr. Kymličková

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

89/7R/23
Ukončení Nájemní smlouvy č. 1017/2021/NS a záměr pronájmu části pozemku p. 
č. 256 v k. ú. Střekov

Rada městského obvodu Střekov po projednání

A) schvaluje
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ukončení Nájemní smlouvy č. 1017/2021/NS, uzavřené s Ing. Lukášem Kovačem, IČO: 
86753959, na pronájem části pozemku p. č. 256 o výměře 7,5 m2 v k. ú. Střekov, dohodou, 
ke dni 28. 2. 2023.

B) schvaluje
  

záměr pronájmu části pozemku p. č. 256 o výměře 7,5 m2 v k. ú. Střekov, na jméno 
Antonín Procházka, IČO: 08673381, sídlo: Radostice 3, 410 02 Vchynice, za těchto 
podmínek:

a) nájemné bude sjednáno v min. výši 6 Kč/m2/den,
b) nájem bude sjednán na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
c) účel nájmu: pozemek pod stavbou – umístění a provoz prodejního zařízení (noviny, 
časopisy, tabákové výrobky, občerstvení),
d) žadatel předloží česné prohlášení o bezdlužnosti vůči Statutárnímu městu Ústí nad 
Labem.

C) schvaluje
  

nájem části pozemku p. č. 256 o výměře 7,5 m2 v k. ú. Střekov, po uplynutí zákonné lhůty 
pro zveřejnění, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíců, s účinností od 1. 3. 2023.

Účel nájmu: pozemek pod stavbou - umístění a provoz prodejního zařízení (noviny, 
časopisy, tabákové výrobky, občerstvení).
Celkové roční nájemné: 16 425 Kč.
Nájemce: Antonín Procházka, IČO: 08673381, se sídlem Radostice 3, 410 02 Vchynice.

D) ukládá
  

Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku

o usnesení RMO Střekov ve věci ukončení Nájemní smlouvy č. 1017/2021/NS informovat 
Ing. Kovače a ve věci schválení záměru nájmu informovat pana Antonína Procházku.

 Termín: 28. 2. 2023

6. Záměr Dodatku č. 5 k Nájemní smlouvě č. 1037/96/NS
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

90/7R/23
Záměr Dodatku č. 5 k Nájemní smlouvě č. 1037/96/NS

Rada městského obvodu Střekov po projednání

A) schvaluje
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záměr uzavření Dodatku č. 5 k Nájemní smlouvě č. 1037/96/NS, z důvodu výpovědi 
stávající smlouvy nájemcem, panem ****************** s tím, že jedinou nájemkyní 
zůstane paní *****************.

B) schvaluje
  

uzavření Dodatku č. 5 k Nájemní smlouvě č. 1037/96/NS, ze dne 5. 11. 1996, s účinností od 
1. 3. 2023, po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění, na základě kterého bude jedinou 
nájemkyní paní *****************.

C) ukládá
  

Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku

o usnesení RMO Střekov ve věci schválení záměru Dodatku č. 5 k Nájemní smlouvě č. 
1037/96/NS informovat nájemce, pana ******** a paní *************.

 Termín: 28. 2. 2023

7. Záměr prodeje pozemku p. č. 3241/209 v k. ú. Střekov
Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku

Diskuse proběhla.

V diskuzi vystoupili: Mgr. Peterka, Ing. Bandas, Mgr. Kymličková

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

91/7R/23
Záměr prodeje pozemku p. č. 3241/209 v k. ú. Střekov

Rada městského obvodu Střekov po projednání

A) neschvaluje
  

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: 31. 3. 2023

8. Záměr prodeje pozemku p. č. 801/1 v k. ú. Brná nad Labem
Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku

Diskuse proběhla.
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V diskuzi vystoupili: Mgr. Kymličková, Mgr. Peterka

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

92/7R/23
Záměr prodeje pozemku p. č. 801/1 v k. ú. Brná nad Labem

Rada městského obvodu Střekov po projednání

A) neschvaluje
  

záměr prodeje pozemku p. č. 801/1 o výměře 111 m2 v k. ú. Brná nad Labem.

B) ukládá
  

Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku

o usnesení RMO Střekov ve věci záměru prodeje pozemku p. č. 801/1 o výměře 111 m2 v 
k. ú. Brná nad Labem informovat žadatelku, ****************.

 Termín: 28. 2. 2023

9. Smlouva o zřízení VB p.p.č. 124, 125/1, 133/1 a 131/2, vše v k. ú. Církvice
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

93/7R/23
Smlouva o zřízení VB p.p.č. 124, 125/1, 133/1 a 131/2, vše v k. ú. Církvice

Rada městského obvodu Střekov po projednání

A) schvaluje
  

zřízení věcného břemene - rozšíření distribuční sítě pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., k 
částem pozemků p. č. 124, p. č. 125/1, p. č. 133/1, p. č. 131/2, vše v k. ú. Církvice v rámci 
stavby „IV-12-4017818, UL, Církvice, P54, ppč. 1318, úprava kNN", a to v rozsahu dle 
geometrického plánu č. 555-12/2022, za jednorázovou náhradu ve výši 15 663 Kč vč. DPH.

B) schvaluje
  

uzavření smlouvy o zřízení VB – služebnosti inženýrské sítě k částem pozemků p. č. 124, 
p. č. 125/1, p. č. 133/1, p. č. 131/2, vše v k. ú. Církvice se společností ČEZ Distribuce, a. s.

C) ukládá
  

Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku
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zabezpečit uzavření smlouvy o zřízení VB k částem pozemků p. č. 124, p. č. 125/1, p. č. 
133/1, p. č. 131/2, vše v k. ú. Církvice se společností ČEZ Distribuce, a. s.

 Termín: 31. 5. 2023

10. Budoucí smlouva o zřízení VB p.p.č. 114 a 106, oba 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

94/7R/23
Budoucí smlouva o zřízení VB p.p.č. 114 a 106, oba v k. ú. Olešnice u Svádova

Rada městského obvodu Střekov po projednání

A) schvaluje
  

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB – služebnosti inženýrské sítě k částem 
pozemků p. č. 114 a p. č. 106, oba v k. ú. Olešnice u Svádova za účelem výstavby 
kabelového vedení NN a přípojkové skříně v rámci stavby „IP-12-4013379 - UL-Olešnice, 
p.p.č.102/3 - OM“.

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 částem pozemků p. č. 114 a p. č. 106, oba v k. ú. Olešnice u Svádova se společností ČEZ 
Distribuce, a.s.

 Termín: 31. 5. 2023

11. Návrh na provedení rozpočtového opatření (dotace volby prezident)
Předkládá: Ing. Pavlína Horníková, vedoucí finančního odboru

Diskuse proběhla.

V diskuzi vystoupili: Ing. Bandas, Ing. Horníková, Mgr. Peterka, Mgr. Kymličková

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

95/7R/23
Návrh na provedení rozpočtového opatření (dotace volby prezident)

Rada městského obvodu Střekov po projednání
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A) schvaluje
  

rozpočtové opatření do rozpočtu roku 2023 v tomto znění:

Zvýšení příjmové části rozpočtu:
612.650,- Kč: PPR 503/H000077 Dotace - Volby Prezident ČR, pol. 4111, ÚZ 98008

Zvýšení ve výdajové části rozpočtu:
612.650,- Kč: PPR 508/H000445 Rezerva (výdaje na organizační zabezpečení voleb), § 
6409, pol. 5901

12. Společné zadání VZMR "Provozování přívozu na řece Labe (Svádov – Neštěmice)" 
(materiál na stůl)

Předkládá: Ing. Kamil Dominik Slapnička MPA, tajemník
Diskuse proběhla.

V diskuzi vystoupili: Mgr. Kymličková, p. tajemník, Mgr. Peterka, Mgr. Krois, Ing. Bandas

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

96/7R/23
Společné zadání VZMR "Provozování přívozu na řece Labe (Svádov – 
Neštěmice)" (materiál na stůl)

Rada městského obvodu Střekov po projednání

A) souhlasí
  

s uzavřením Smlouvy o společném zadávání k veřejné zakázce malého rozsahu 
"Provozování přívozu na řece Labe (Svádov – Neštěmice" pro rok 2023 se subjektem: 
Statutární město Ústí nad Labem, Městský obvod Ústí nad Labem – Neštěmice, se sídlem: 
U Radnice 229; 403 31 Ústí nad Labem, dle přílohy č. 1.

B) pověřuje
  

Mgr. Pavla Peterku, starostu, k podpisu smluvního vztahu dle bodu A) usnesení.

13. Žádost o plnou moc primátora (dotace z MK na opravu památek 2023)
Předkládá: Ing. Tereza Vodvářková, vedoucí odboru PVO

Diskuse proběhla.

V diskuzi vystoupili: Mgr. Peterka, Mgr. Kymličková, Ing. Bandas, p. tajemník, Ing. Vodvářková

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

97/7R/23

Městský obvod Střekov

Stránka 12 z 13



Žádost o plnou moc primátora (dotace z MK na opravu památek 2023)

Rada městského obvodu Střekov po projednání

A) souhlasí
  

s podáním žádosti o poskytnutí dotace z dotačního titulu "Podpora obnovy kulturních 
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" vyhlášeného Ministerstvem 
Kultury, na realizaci projektu "Rekonstrukce kaple v Sebuzíně".

B) souhlasí
  

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

C) pověřuje
  

Mgr. Pavla Peterku, starostu, k podání žádosti o udělení plné moci dle bodu B) usnesení, 
včetně jejího podpisu.

14. Různé
Diskuse neproběhla.

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Pavel Peterka, starosta

Ing. Petr Bandas, místostarosta

Mgr. Pavel Peterka
starosta
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