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Městský obvod Ústí nad Labem – Střekov 

Rada MO Střekov 

 

 

Z Á P I S 

z 21. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16. 10. 2018 od 13.00 hodin 

v zasedací místnosti (II. patro) ÚMO Střekov 

 

1. Zahájení  

 
Přítomni:  dle prezenční listiny 4 členové RMO 
 
Omluveni:  Ing. Bc. Petr Bandas  
 
Zapisovatelka: Hana Přibylová 
 
Přítomni zaměstnanci úřadu: Ing. Mgr. Kamil D. Slapnička, tajemník ÚMO Střekov,  

Mgr. Hana Štrymplová, vedoucí SO ÚMO,  
Martina Čechová, vedoucí OPISH ÚMO Střekov 

      Bc. Šárka Francová, vedoucí odboru správy obecního majetku 
      Hana Přibylová, asistentka  
     
Ing. Eva Outlá, starostka, zahájila 21. jednání Rady MO Střekov v 13.00 hodin  

 

Program jednání dle pozvánky: 

 

1. Zahájení 

2. Materiály předložené starostkou, místostarostou, tajemníkem 

2.1 Žádost o převod investičních prostředků do roku 2019 (PČR Truhlářova) 

2.2 Pamětní deska generála Klemeše v Brné 

3. Materiály finančního odboru 

3.1 Návrh na provedení rozpočtového opatření (volby PREZIDENT) 

3.2 Částečná revokace usnesení (RO5/18/0021) 

3.3 Návrh na provedení rozpočtového opatření (volby ÚSC) – materiál na stůl 

4. Materiály správního odboru 

4.1 Individuální dotace – Klub českých turistů 

4.2 Poskytnutí daru – jízdní kola pro Afriku 

4.3 Likvidace a vyřazení majetku  

4.4 Výjimka z OZV – advent 2018 

5. Materiály odboru péče o vzhled obce, investic a silničního hospodářství 

5.1 Realizace zakázky „Oprava části chodníku Truhlářova“ 

5.2 Realizace zakázky „Rekonstrukce aleje Pionýrů“ 

6. Materiály odboru správy obecního majetku 

6.1 Záměr pronájmu části pozemku p. č. 308/1 v k. ú. Církvice 

6.2 Záměr prodeje části pozemku p. č. 69/1 a pozemku p. č. 69/2 oba v k. ú. Olešnice u 

Svádova  

6.3 Záměr prodeje části pozemku p. č. 102/1 v k. ú. Olešnice u Svádova 

6.4 Uzavření smlouvy o věcném břemeni – služebnosti inženýrské sítě na části pozemku 

p. č. 676/4 v k. ú. Svádov STAŽENO Z PROJEDNÁNÍ 

6.5 Uzavření smlouvy o věcném břemeni – služebnosti chůze, jízdy na části pozemku p. č. 

524/1 v k. ú. Brná nad Labem 
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6.6 Záměr pronájmu pozemků v k. ú. Sebuzín a Církvice 

6.7 Záměr prodeje části  pozemku p.č. 160/1, k. ú. Nová Ves 

6.8 Záměr nabytí pozemku p.č. 337 v k. ú. Střekov 

7. Kontrola plnění usnesení 

7.1 – Nebyl předložen žádný materiál 

8. Různé 

9. Závěr 

10. Kontrola plnění usnesení 

10.1 – Nebyl předložen žádný materiál 

11. Různé 

12. Závěr 

 

Hlasováno o předloženém programu. 

 

Přítomni 4 členové RMO Střekov: 
pro  (4) 

proti  (0)  

zdržel se  (0) 

 

Program jednání byl schválen. 

 

2.   Materiály předložené starostkou, místostarostou, tajemníkem 

K bodu programu 2.1. 

Žádost o převod investičních prostředků do roku 2019 (PČR Truhlářova) 

Předkládá: Ing. Mgr. Kamil D. Slapnička, tajemník ÚMO Střekov a uvedl materiál 

 

Diskuse: Ing. Outlá – zatím vlastně nevíme, co budeme chtít převést, požádáme o celou částku 

s tím, že je možné, že se investice zahájí v letošním roce. 

Ing. Slapnička – je to pouze technické opatření, při přidělení investiční dotace, je tam ujednání o 

tom, že ta dotace je zúčtovatelná do roku 2018. My bychom ji tedy museli vracet, a tímto požádáme 

radu města o převedení do rozpočtu roku 2019. 

 

Návrh usnesení: 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 16. 10. 2018 

 

A) schvaluje 
podání žádosti Radě města o zachování účelové investiční dotace „Rekonstrukce objektu 

Truhlářova 1592/32“ do rozpočtu MO Střekov pro rok 2019. 

 

B) ukládá 

Ing. Evě Outlé, starostce MO 

podat žádost Radě města dle bodu A) usnesení 

v termínu do 31. 10. 2018 
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Hlasováno o předloženém návrhu usnesení. 

 

Přítomni 4 členové RMO Střekov:   
pro  (4) 

proti  (0) 

zdržel se  (0) 

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

K bodu programu 2.2 

Pamětní deska generála Klemeše v Brné 

Předkládá: Ing. Mgr. Kamil D. Slapnička, tajemník ÚMO Střekov a uvedl materiál 

Diskuse: 

Ing. Outlá – jsem ráda, že se tam pamětní deska umístí. 

 

Návrh usnesení: 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 16. 10. 2018 

 

souhlasí 
 

s umístěním pamětní desky generála Jaroslava Klemeše, dle přílohy č. 1, na pozemku parc. č. 42/1 

k. ú. Brná nad Labem. 

 

Hlasováno o předloženém návrhu usnesení. 

 

Přítomni 4 členové RMO Střekov:   
pro  (4) 

proti  (0) 

zdržel se  (0) 

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

 

3.    Materiály finančního odboru 

K bodu programu 3.1 

Návrh na provedení rozpočtového opatření (volby PREZIDENT) 

Předkládá: Ing. Mgr. Kamil D. Slapnička, tajemník ÚMO Střekov a uvedl materiál 

 

Bez diskuse. 

 

Návrh usnesení: 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 16. 10. 2018 

 

schvaluje 
 

rozpočtové opatření do rozpočtu 2018 v tomto znění: 

 

navýšení ve výdajové části (SO – volby PREZIDENT): 

PPR508/H000417 Platy/přesčasy (volby PREZIDENT) 

        odd§ 6118 pol. 5011  ÚZ 98008   8.610,- Kč 

PPR508/H000418 Zdr. poj. (volby PREZIDENT) 
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        odd§ 6118 pol. 5032  ÚZ 98008      740,- Kč 

 

PPR508/H000419 Soc. poj. (volby PREZIDENT) 

        odd§ 6118 pol. 5031  ÚZ 98008   2.160,- Kč 

PPR508/H000420 Odměny členů OVK (volby PREZIDENT) 

        odd§ 6118 pol. 5021  ÚZ 98008 44.790,- Kč 

PPR508/H000421 Refundace mezd (volby PREZIDENT) 

        odd§ 6118 pol. 5019  ÚZ 98008      400,- Kč 

PPR508/H000422 Nákup materiálu (volby PREZIDENT) 

        odd§ 6118 pol. 5139  ÚZ 98008   2.120,- Kč 

 

PPR508/H000424 Nájemné (volby PREZIDENT) 

        odd§ 6118 pol. 5164  ÚZ 98008 20.550,- Kč 

PPR508/H000427 Telefonní poplatky (volby PREZIDENT) 

        odd§ 6118 pol. 5162  ÚZ 98008   4.210,- Kč 

PPR508/H000430 Refundace soc. a zdrav. poj. (volby PREZIDENT) 

        odd§ 6118 pol. 5039  ÚZ 98008   1.850,- Kč 

navýšení v příjmové části: 
PPR502/H000021 FR – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 

       odd.§ 0000 pol. 8115   85.430,- Kč 

 

 

Hlasováno o předloženém návrhu usnesení. 

 

Přítomni 4 členové RMO Střekov:   
pro  (4) 

proti  (0) 

zdržel se  (0) 

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

K bodu programu 3.2 

Částečná revokace usnesení (RO5/18/0021) 

Předkládá: Ing. Mgr. Kamil D. Slapnička, tajemník ÚMO Střekov a uvedl materiál 

 

Bez diskuze. 

 

Návrh na usnesení: 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 2. 10. 2018 

 

schvaluje 
 

částečnou revokaci usnesení č. 219/18 ze dne 2. 10. 2018 takto: 

 

částka 279.911,50 Kč se ve všech bodech mění na částku 279.910,- Kč. 

 

(Pozn.: uvedeným usnesením bylo přijato rozpočtové opatření, kterým se do rozpočtu MO Střekov 

zapojuje vrácená neinvestiční účelová dotace „zeleň 2017“, která byla jako nevyčerpaná vrácena 

zpět městskému obvodu. Rozpočtové opatření se zavádí v částce zaokrouhlené na celé 

desetikoruny). 

 

 



 

 

 

Zápis 21. RMO Střekov               5 z 15 

 

 

Hlasováno o předloženém návrhu usnesení. 

 

Přítomni 4 členové RMO Střekov:   
pro  (4) 

proti  (0) 

zdržel se  (0) 

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

K bodu programu 3.3 

Návrh na provedení rozpočtového opatření (volby ÚSC) – materiál na stůl 

Předkládá: Ing. Mgr. Kamil D. Slapnička, tajemník ÚMO Střekov a uvedl materiál 

 

Diskuse:  

Ing. Outlá -  budou nám peníze stačit na pokrytí výdajů?  

Ing. Slapnička -  nebudou nám peníze stačit, nevím, proč nám odhadli částku stejnou jako na volbu 

prezidenta. To znamená, že vycházeli z toho, že se jedná o jednokolové volby. Udělali nějakou 

poměrnou část těch nákladů, které byly v lednu 2018. 

Ing. Outlá -  kolik nám bude chybět? 

Ing. Slapnička – Bude to zase kolem 530 000,-- Kč, bude to stejné, jako v předchozím materiálu, 

nyní budeme dofinancovávat a poté žádat o dorovnání. Došlo také k navýšení odměn zapisovatelek, 

což toto rozpočtové opatření také neřeší. 

 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 16. 10. 2018 

 

schvaluje 
 

rozpočtové opatření do rozpočtu 2018 v tomto znění: 

 

navýšení v příjmové části: 

PPR503/H000078 Dotace – Volby do zastupitelstev obcí, senátu 

       odd.§ 6115 pol. 4111 ÚZ 98187 471.380,- Kč 

 

snížení: 
PPR502/H000021 FR – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 

       odd.§ 0000 pol. 8115   471.380,- Kč 

 

Hlasováno o předloženém návrhu usnesení. 

 

Přítomni 4 členové RMO Střekov:   
pro  (4) 

proti  (0) 

zdržel se  (0) 

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 
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4.       Materiály správního odboru 

K bodu programu 4.1 

Individuální dotace – Klub českých turistů 

Předkládá: Mgr. Hana Štrymplová, vedoucí SO ÚMO Střekov a uvedla materiál 

Diskuse:  

Ing. Outlá - nerozumím tomu, na co se jim peníze dávají, z předloženého materiálu to není úplně 

zřejmé. 

Ing. Slapnička. – na podporu celoroční činnosti. 

Mgr. Štrymplová – minulý rok byl zaplacen výlet 

Ing. Outlá – Nemám problém, na co peníze použijí, ale myslím si, že je dobré při podání žádosti 

probrat, na co peníze jsou a uvést to do žádosti. Takto si mohli nakoupit barvu a dělat turistické 

značky. 

Ing. Slapnička – Zřejmě, když žádost podávají takto dopředu, tzn., že žádost podávali v prosinci na 

letošní rok, je to specifikované jako na celoroční provoz, z toho důvodu, aby si poté vybrali, co dají 

do vyúčtování a my poté uznáme jako uznatelný náklad. 

Mgr. Štrymplová – I když oni v projektu píšou, že je 13 aktivních značkařů, že budou pečovat o 

obnovu turistických cest. Není specifikováno, zda dotaci použijí na nákup barvy nebo na výlet. V té 

předchozí celoroční činnosti, jsme toto nijak neřešili.  

 

Návrh usnesení: 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 16. 10. 2018 

 

A) schvaluje 

individuální neinvestiční dotaci z rozpočtu MO Ústí nad Labem – Střekov: 

 příjemce dotace: Klub českých turistů, Svatojiřská 1318/32, Ústí nad Labem, IČ: 

71195971; 

 výše dotace: 6.000,- Kč; 

 účel dotace: zajištění celoroční činnosti. 

    

B) ukládá  
Mgr. Haně Štrymplové, vedoucí SO 

zajistit veškeré úkony související s žádostí, s podmínkami vyplývajících z Pravidel pro 

poskytování individuální neinvestiční dotace, zajištění podpisu smlouvy a informování 

žadatele, 

v termínu do 31. 10. 2018  

 

Hlasováno o předloženém návrhu usnesení. 

 

Přítomni 4 členové RMO Střekov:   
pro  (4) 

proti  (0) 

zdržel se  (0) 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

 

K bodu programu 4.2 

Poskytnutí daru – jízdní kola pro Afriku 

Předkládá: Mgr. Hana Štrymplová, vedoucí SO ÚMO Střekov a uvedla materiál 

Diskuse: 

Mgr. Želený – když je nikdo nechce  
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Mgr. Štrymplová – bylo vyvěšeno 2x, nikdo neprojevil zájem. S cenou jsme nechtěli hýbat. Jsou 

to použitá kola, nejsou to žádná luxusní kola. Věřím, že pro tuto nadaci, to bude mít lepší účel a 

záměr. 

 

Návrh usnesení: 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 16. 10. 2018 

 

A) schvaluje 

poskytnutí daru společnosti Kola pro Afriku o.p.s., Závodní 2006/101, 700 30 Ostrava – 

Zábřeh, IČ: 29397596 ve formě 5 ks jízdních kol (1x horské kolo zn. KTM Avento 24 Plus; 

1x jízdní kolo zn. Rock Maschine; 1x jízdní dětské kolo zn. DBV Cycles; 1x jízdní kolo 

Leader Fox, 1x jízdní kolo Velamos). 

     

B) pověřuje 

Ing. Evu Outlou, starostku MO Střekov 

k podpisu darovací smlouvy dle § 2055 občanského zákoníku s předmětem daru dle bodu A) 

usnesení. 

 

C) ukládá  
Mgr. Haně Štrymplové, vedoucí SO 

zajistit úkony související s uzavřením darovací smlouvy a předání daru,  

v termínu do 30. 11. 2018 

 

Hlasováno o předloženém návrhu usnesení. 

 

Přítomni 4 členové RMO Střekov:   
pro  (4) 

proti  (0) 

zdržel se  (0) 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

K bodu programu 4.3 

Likvidace a vyřazení majetku - zabezpečovací zařízení objektu  

Předkládá: Mgr. Hana Štrymplová, vedoucí SO ÚMO Střekov a uvedla materiál 

 

Bez diskuse. 

 

Návrh usnesení: 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 16. 10. 2018 

 

A) schvaluje 
likvidaci a vyřazení majetku: kód třídy dlouhodobého majetku 02230 (zabezpečovací 

zařízení objektu ÚMO) ve výši 64.700,- Kč. 

 

B) ukládá  
Mgr. Štrymplové Haně, vedoucí SO 

zabezpečit fyzickou likvidaci majetku uvedeného v bodě A) usnesení a zabezpečit předání 

podkladů týkající se vyřazení majetku uvedeného v bodě A) usnesení finančnímu odboru 

ÚMO Střekov 

v termínu do 30. 10. 2018 
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C) ukládá  
Ing. Horníkové Pavlíně, vedoucí FO 

zabezpečit vyřazení uvedeného majetku v bodě A) usnesení z účetní evidence 

v termínu do 30. 10. 2018 

 

 

Hlasováno o předloženém návrhu usnesení. 

 

Přítomni 4 členové RMO Střekov:   
pro  (4) 

proti  (0) 

zdržel se  (0) 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

K bodu programu 4.4 

Výjimka z OZV – advent 2018  

Předkládá: Mgr. Hana Štrymplová, vedoucí SO ÚMO Střekov a uvedla materiál 

Diskuse:  

p. Barančík – platí již vyhláška?  

Mgr. Štrymplová -  ano platí.  

p. Barančík – veškeré akce, se tedy budou žádat na obvodě. 

Mgr. Štrymlová – ano i naše akce, které bude pořádat náš úřad.  

Ing. Slapnička - je nutné poté dát na veřejnou vyhlášku. 

 

Návrh usnesení: 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 16. 10. 2018 

 

uděluje 

 

výjimku z obecně závazné vyhlášky Statutárního města Ústí nad Labem č. 1/2017 o zákazu 

požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění OZV č. 2/2018, na akce pořádané 

ÚMO Střekov dne 26. 10. 2018 (Lampinový průvod) a dne 1. 12. 2018 (Rozsvícení vánočního 

stromku). 

 

Hlasováno o předloženém návrhu usnesení. 

 

Přítomni 4 členové RMO Střekov:   
pro  (4) 

proti  (0) 

zdržel se  (0) 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

5. Materiály odboru péče o vzhled obce, investic a silničního hospodářství  

K bodu programu 5.1 

Oprava části chodníku Truhlářova 

Předkládá: paní Martina Čechová, vedoucí OPISH ÚMO Střekov a uvedla materiál 

 

Diskuse: 

Ing. Outlá – doplním jednu věc, do května letošního roku jsme netušili, že ten chodník je náš. 

Požádala jsem Magistrát ÚL odbor dopravy o částku 1 500 000,-- Kč na opravu chodníku, teprve 

tehdy jsme se dozvěděli, že si máme chodník opravit sami, protože je v naší správě. Peníze na 
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údržbu pěších komunikací nemáme dotačně přidělené z Magistrátu ÚL. Těch 440 000,-- Kč je 

úspora peněz z dotace na zeleň, kvůli klimatickým podmínkám. 

Ing. Outlá – kolik jsme letos realizovali sečí, paní Čechová? 

pí. Čechová – 2,5 seče z plánovaných 6. 

Ing. Outlá – jinak ty peníze místo sečí byly použity na zalévání. 

pí. Čechová -  na zalévání bylo použito 180 000,-- Kč, zatím. S tím, že teď realizujeme všechny 

výsadby, kácení, prořezy, stávajících dřevin atd.  

Ing. Outlá – to jenom na vysvětlení, proč se to financuje ze zeleně, je to hlavně z důvodu, že 

nebylo jasno, které komunikace jsou naše. 

 

Návrh na usnesení: 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 16. 10. 2018 

 

A) Souhlasí  

se zadáním realizace zakázky „Oprava části chodníku Truhlářova“ společnosti  SaM silnice a 

mosty Děčín a.s., IČ 25042751, Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I v ceně  320.500,-Kč bez 

DPH (387.805,- Kč vč.DPH) a s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Oprava části 

chodníku Truhlářova “  mezi Statutárním městem Ústí nad Labem, Městským obvodem Ústí 

nad Labem – Střekov a společností  SaM silnice a mosty Děčín a.s., IČ 25042751, Oblouková 

416/39, 405 02 Děčín I v ceně  320.500,-Kč bez DPH (387.805 Kč vč.DPH). 

 

B) Ukládá  

Martině Čechové, vedoucí OPISH předložit smlouvu k podpisu starostce v termínu do 26. 

10. 2018. 

 

Hlasováno o předloženém návrhu usnesení. 

 

Přítomni 4 členové RMO Střekov:   
pro  (4) 

proti  (0) 

zdržel se  (0) 

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

K bodu programu 5.2 

Rekonstrukce aleje v ulici Pionýrů, k.ú.Střekov  

Předkládá: paní Martina Čechová, vedoucí OPISH ÚMO Střekov a uvedla materiál 

 

Diskuse: 

Ing. Outlá – co tam budeme sázet, místo Akátu? 

pí. Čechová – měly by tam být Hlohy. 

Ing. Outlá – mám trochu problém s výrazem rekonstrukce – nazvala bych to revitalizace. 

pí. Čechová – musím vycházet z toho, jak mi byl předložen projekt. 

Ing. Outlá – zeptám se, byla taková informace z Magistrátu ÚL, že nám na ty aleje dají peníze.  

pí. Čechová – nedají. 

Ing. Outlá – z čeho tedy budeme honorovat? Z těch uspořených sečí?  

pí. Čechová – ze zeleně. 

Ing. Outlá – kdybychom sekaly, tak nemáme peníze na aleje. 

pí. Čechová – ano, nemáme. 

Ing. Outlá – je hezké, že nám někdo něco ukládá, ale peníze nám na to nedá.  
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Návrh na usnesení: 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 16. 10. 2018 

 

A) souhlasí  

se zadáním realizace zakázky „Rekonstrukce aleje v ulici Pionýrů, k.ú. Střekov“ společnosti Zelené 

kolo s.r.o., IČ 25476793, Koštov 112, 400 02 Ústí nad Labem v ceně 213.364,- Kč bez DPH 

(258.170,- Kč vč. DPH) a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Rekonstrukce 

aleje v ulici Pionýrů, k.ú. Střekov“ mezi Statutárním městem Ústí nad Labem, Městským obvodem 

Ústí nad Labem – Střekov a společností Zelené kolo s.r.o., IČ 25476793, Koštov 112, 400 02 Ústí 

nad Labem v ceně 213.364,- Kč bez DPH (258.170,- Kč vč. DPH). 

 

B) pověřuje 

Ing. Evu Outlou, starostku MO Střekov 

k podpisu smlouvy o dílo dle bodu A) usnesení. 

 

C) ukládá  

Martině Čechové, vedoucí OPISH 

zajistit administrativní kroky k uzavření smlouvy dle bodu A) usnesení, 

v termínu do 30. 10. 2018. 

 

Hlasováno o předloženém návrhu usnesení. 

 

Přítomni 4 členové RMO Střekov:   
pro  (4) 

proti  (0) 

zdržel se  (0) 

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

6. Materiály odboru správy obecního majetku 

K bodu programu 6.1 

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 308/1 v k. ú. Církvice 

Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí OSOM ÚMO Střekov a přednesla tento materiál: 

 

Bez diskuse. 

 

Návrh na usnesení: 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 16. 10. 2018 

 

A) schvaluje 
záměr pronájmu části pozemku p. č. 308/1, druh pozemku: ostatní plocha, o výměře cca 100 m2, 

v k. ú. Církvice, za těchto podmínek: 

a) pronajatá plocha se nesmí nijak zastavět ani oplotit, 

b) nájemné bude sjednáno v min. výši 2,-- Kč/m2/rok, 

c) nájem bude sjednán na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, 

d) předmětná část pozemku bude využita za účelem údržby zeleně, 

e) žadatel předloží česné prohlášení o bezdlužnosti vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem. 

B) ukládá  

 Bc. Šárce Francové, vedoucí OSOM 
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1. zabezpečit zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. 308/1 v k. ú. Církvice, dle      

    schvalovací části tohoto usnesení 

2. o usnesení informovat žadatele 

v termínu do 31. 10. 2018. 
 

 

Hlasováno o předloženém návrhu usnesení. 

 

Přítomni 4 členové RMO Střekov:   
pro  (4) 

proti  (0) 

zdržel se  (0) 

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

K bodu programu 6.2 

Záměr prodeje části pozemku p. č. 69/1 a pozemku p. č. 69/2 oba v k. ú. Olešnice u Svádova 

Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí OSOM ÚMO Střekov a předkládá tento materiál: 

 

Bez diskuse. 
 

Návrh na usnesení: 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 16. 10. 2018 

 

A) schvaluje 

záměr prodeje části pozemku p. č. 69/1 – zahrada, o výměře cca 419 m2 a pozemku p. č. 69/2 – 

zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m2, oba v k. ú. Olešnice u Svádova. 

 

B) ukládá 

Bc. Šárce Francové, vedoucí OSOM 

1. zabezpečit zveřejnění záměru prodeje pozemku dle schvalovací části tohoto usnesení 

2. o usnesení informovat žadatele 

v termínu do 31. 10. 2018. 

 

 

Hlasováno o předloženém návrhu usnesení. 

 

Přítomni 4 členové RMO Střekov:   
pro  (4) 

proti  (0) 

zdržel se  (0) 

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

K bodu programu 6.3 

Záměr prodeje části pozemku p. č. 102/1 v k. ú. Olešnice u Svádova  

Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí OSOM ÚMO Střekov 

 

Bez diskuse.  

 

Návrh na usnesení: 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 16. 10. 2018  
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A) schvaluje 

záměr prodeje části pozemku p. č. 102/1 – trvalý travní porost, o výměře cca 110 m2, v k. ú. 

Olešnice u Svádova. 

 

B) ukládá 

Bc. Šárce Francové, vedoucí OSOM 

1. zabezpečit zveřejnění záměru prodeje pozemku dle schvalovací části tohoto usnesení 

2. usnesení informovat žadatele 

v termínu do 31. 10. 2018. 

 

 

Hlasováno o předloženém návrhu usnesení. 

 

Přítomni 4 členové RMO Střekov:   
pro  (4) 

proti  (0) 

zdržel se  (0) 

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

K bodu programu 6.4 

Uzavření smlouvy o věcném břemeni – služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p. č. 

676/4 v k. ú. Svádov STAŽENO Z PROJEDNÁNÍ 

 

 

K bodu programu 6.5 

Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku p. č. 524/1  

v k. ú. Brná nad Labem  

Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí OSOM ÚMO Střekov 

 

Diskuse:  

Mgr. Železný – jsem velmi rád, že jsme se propracovali do finální verze. 

 

Návrh na usnesení: 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 16. 10. 2010 

 

A) schvaluje  

1. uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na část pozemku p. č. 524/1, o délce 7 m 

v k. ú. Brná nad Labem, z důvodu práva chůze a jízdy k pozemku 524/2 v k. ú. Brná nad Labem, 

které jsou ve vlastnictví navrhovatele, dle geometrického plánu č. 1767-124/2018, za cenu ve výši  

1400,-- Kč + DPH v zákonné výši 21%, tj. 294,-- Kč, celkem 1.694,-- Kč jednorázově 

oprávnění: 

manželé 

PB, narozen XXX, bytem Ústí nad Labem 

PB, narozena XXX, bytem Ústí nad Labem. 

 

2. uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na část pozemku p. č. 524/1, o délce 41 m 

v k. ú. Brná nad Labem, z důvodu práva chůze a jízdy k pozemku 525 v k. ú. Brná nad Labem, 

které jsou ve vlastnictví navrhovatele, dle geometrického plánu č. 1765-103/2018, za cenu ve výši  

8200,-- Kč + DPH v zákonné výši 21%, tj. 1.722,-- Kč, celkem 9.922,-- Kč jednorázově 
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oprávnění: 

manželé 

JB, narozen XXX, bytem Ústí nad Labem 

LB, narozena XXX, bytem Ústí nad Labem. 

 

B) ukládá  

Bc. Šárce Francové, vedoucí OSOM 

zabezpečit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle schvalovací části tohoto usnesení  

v termínu do 30. 11. 2018.  

 

Hlasováno o předloženém návrhu usnesení. 

 

Přítomni 4 členové RMO Střekov:   
pro  (4) 

proti  (0) 

zdržel se  (0) 

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

K bodu programu 6.6 

Záměr pachtu pozemků v k. ú. Sebuzín a Církvice  

Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí OSOM ÚMO Střekov a přednesla tento materiál: 

 

Bez diskuze. 

 

Návrh na usnesení: 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 16. 10. 2018 

 

A) schvaluje 
 záměr pachtu pozemků: 

- p. č. 86/1, druh pozemku: orná půda, o výměře 18635 m2, 

- p. č. 86/4, druh pozemku: orná půda, o výměře 1526 m2, 

- p. č. 89/1, druh pozemku: orná půda, o výměře 17443 m2, 

- p. č. 89/3, druh pozemku: orná půda, o výměře 2410 m2, 

- p. č. 241, druh pozemku: orná půda, o výměře 2449 m2, 

- p. č. 251, druh pozemku: trvalý travní porost, o výměře 1019 m2,  

- p. č. 256, druh pozemku: trvalý travní porost, o výměře 1432 m2, 

- p. č. 261, druh pozemku: ostatní plocha, o výměře 4091 m2, 

- p. č. 262, druh pozemku: ostatní plocha, o výměře 222 m2, 

- p. č. 263, druh pozemku: trvalý travní porost, o výměře 1955 m2, 

- p. č. 510, druh pozemku: zahrada, o výměře 610 m2, 

- p. č. 626, druh pozemku: orná půda, o výměře 10462 m2, 

- p. č. 646/1, druh pozemku: orná půda, o výměře 8655 m2, vše v k. ú. Církvice,  

- p. č. 261, druh pozemku: ostatní plocha, o výměře 984 m2, 

- p. č. 312, druh pozemku: ostatní plocha, o výměře 384 m2, 

- p. č. 484, druh pozemku: ostatní plocha, o výměře 2539 m2, 

- p. č. 580, druh pozemku: ostatní plocha, o výměře 2101 m2,  

- p. č. 608, druh pozemku: orná půda, o výměře 2161 m2, 

- p. č. 612, druh pozemku: ostatní plocha, o výměře 2571 m2, 

- p. č. 698, druh pozemku: ostatní plocha, o výměře 346 m2, 

- p. č. 717/3, druh pozemku: ostatní plocha, o výměře 2307 m2, 

- p. č. 1120/3, druh pozemku: zahrada, o výměře 355 m2, vše v k. ú. Sebuzín,  
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za těchto podmínek: 

a) propachtovaná plocha se nesmí nijak zastavět ani oplotit, 

b) pacht bude sjednán na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, 

c) pozemky budou využity za účelem údržby zeleně, 

d) žadatel předloží česné prohlášení o bezdlužnosti vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem. 

 

B) ukládá  

Bc. Šárce Francové, vedoucí OSOM 

1)  zabezpečit zveřejnění záměru pachtu pozemků, dle schvalovací části tohoto usnesení 

2)  o usnesení informovat žadatele 

v termínu do 31. 10. 2018. 

 

Hlasováno o předloženém návrhu usnesení. 

 

Přítomni 4 členové RMO Střekov:   
pro  (3) 

proti  (0) 

zdržel se  (1) Ing. Dunaj 

 

Návrh usnesení byl schválen. 

 

K bodu programu 6.7 

Záměr prodeje části  pozemku p.č. 160/1, k. ú. Nová Ves 

Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí OSOM ÚMO Střekov a přednesla tento materiál: 

 

Bez diskuse. 

 

Návrh na usnesení: 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 16. 10. 2018 

 

 A) schvaluje 
záměr prodeje části pozemku p. č. 160/1, druh pozemku – zahrada, o výměře cca 150 m2 v k. ú. 

Nová ves. 

 

 B) ukládá 

Bc. Šárce Francové, vedoucí OSOM o usnesení RMO Střekov informovat žadatele      

v termínu do 31. 10. 2018 

 

Hlasováno o předloženém návrhu usnesení. 

 

Přítomni 4 členové RMO Střekov:   
pro  (4) 

proti  (0) 

zdržel se  (0) 

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně.  

 

K bodu programu 6.8. 

Záměr nabytí pozemku p.č. 337 v k. ú. Střekov  

Předkládá: Bc. Šárka Francová, vedoucí OSOM ÚMO Střekov 

Diskuse: Mgr. Železný – normálně se to prodává za 1000,- Kč za m2 a oni nám to chtějí prodat za 

500,- Kč. Tato cena je velmi dobrá. Za tuto cenu určitě doporučuji koupit. 
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Ing. Outlá – myslím, že je to za dobrou cenu, že bychom to měli koupit. 

 

Návrh na usnesení: 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 16. 10. 2018 

 

A) doporučuje 

záměr odkoupení pozemku p. č. 337 - ostatní plocha, o výměře 1706 m2 v k. ú. Střekov, od TJ 

Lokomotiva Ústí nad Labem o.s. za maximální cenu 853.000,- Kč za podmínky, že  cena bude 

rovna nebo nižší než cena obvyklá, stanovená znaleckým posudkem. 

 

B) ukládá 

Bc. Šárce Francové, vedoucí OSOM 

1)o usnesení informovat žadatele v termínu do 31. 10. 2018.  

2) Zajistit zpracování znaleckého posudku k pozemku, dle bodu a) usnesení  

v termínu do 15. 11. 2018 

 

Hlasováno o předloženém návrhu usnesení. 

 

Přítomni 4 členové RMO Střekov:   
pro  (3) 

proti  (0) 

zdržel se  (1) Ing. Dunaj 

 

Návrh usnesení byl schválen. 

 

9. Různé: 

Ing Outlá – máme zde problém s lavičkami na nábřeží, jedna z alternativ, která by byla ale 

komplikovaná, je vypovědět smlouvu, neboť dle původního ujištění, že první prototyp lavičky bude 

12. září na nábřeží, se nepodařilo realizovat. Šli jsme opět tou cestou – nejlevnější nabídka. Dnes je 

16. října a lavičky jsou někde ve stádiu zrodu a kdy tedy nabízel, že lavičky budou? 

Ing. Slapnička – do 14ti dnů, komplet. 

Ing. Outlá – lavičky, které by neměly být takový problém, stále nejsou.  

Ing. Slapnička - Došlo k tomu, že ze strany výrobce, že mu subdodavatel vypověděl smlouvu a on 

hledal náhradní řešení.  Dodavatel nás ujistil, že dodávka bude hotová. 

 

 

Ing. Outlá, starostka ukončila 21. jednání RMO Střekov v 14:15 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Stanislav Dunaj    Ing. Eva Outlá 

místostarosta RMO Střekov   starostka MO Střekov 

Dne:       Dne: 

 

 

 

 

Zapsala: Hana Přibylová 


