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Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov 

Rada MO Střekov 

 

U S N E S E N Í 

5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 24. 3. 2015 

 

Projednané návrhy:   

1. Zrušení VTS – ohlašovna požáru v objektu Budov 4 (telefonní přípojka číslo 475 531 492). 

2. Uzavření dodatku ke smlouvě o poskytování právních služeb mezi Statutárním městem Ústí 

nad Labem – Městský obvod Ústí nad Labem – Střekov a JUDr. Radkou Procházkovou. 

7.   Pacht části p.p.č. 262 a části p.p.č. 261, oba v k.ú. Střekov – p. Č.. 

      8.   Pacht části p.p.č. 3300/1, v k.ú. Střekov – p. S.. 

      9.   Pacht části p.p.č. 1262, v k.ú. Střekov – p. G.. 

    10.   Pacht nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem –  části pozemku p.č. 186/1, díl č. 10                

            a 1/3 podílu pozemku p.č. 186/9,  v k.ú. Brná nad Labem – p. J.. 

    11.   Pacht nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem –  pozemku p.č. 200/1, v k.ú. Sebuzín         

            - M.. 

    13.   Záměr pachtu části p.p.č. 2106/1, v k.ú. Střekov – manž. M.. 

    14.   Záměr pachtu části p.p.č. 3297/1, v k.ú. Střekov – p. V.. 

    15.   Záměr pachtu nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem –  části pozemku p.č. 186/1                

            – díl č. 8, v k.ú. Brná nad Labem – p. K., p. T.. 

    17.   Záměr výpůjčky části p.p.č. 2568/1, v k.ú. Střekov –  spolek „Pro kompot“. 

    18.   Záměr pronájmu p.p.č. 140, v k.ú. Nová Ves – p. K.. 

    20.   Záměr pronájmu nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem –  části pozemku p.č. 979,       

            v k.ú. Sebuzín – p. P.. 

    21.   Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti na část p.p.č. 3951,      

            v k.ú. Střekov – ČEZ Distribuce, a.s. 

    22.   Návrh na uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene                     

            - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-4013347, UL, Svádov,   

            p.p.č. 1028/28, kNN – na části  pozemku p.č. 1028/1, v k.ú. Svádov – ČEZ. 

    23.   Návrh na uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene                   

            - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-4013301, UL, Svádov, p.p.č. 676/1,  

            úprava vNN, kNN/VBP001 – na části  pozemku p.č. 676/4, v k.ú. Svádov ČEZ.  

    24.   Návrh na ukončení nájemní smlouvy č. 1086/2009/NS, dohodou ke dni 30.04.2015 a záměr  

            pachtu p.p.č. 269/13, v k.ú. Nová Ves - manž. S.. 

    25.  Vystoupení z nájemní smlouvy č. 1065/2008/NS – p. Z.. 

    29.  Návrh na uzavření:  

- Smlouvy se SčVK, a. s., na dodávku vody pro zahrádkářskou kolonii, umístěnou                  

na pozemkových parcelář č. 2119, 2121 a 2122, k.ú. Střekov. 

- Smlouvy o úhradě nákladů za odběr vody na pozemku parc. č. 2122, s paní J. Š., bytem 

xxxx Ústí nad Labem. 

    30.   Zpráva o vyřizování stížností a petic přijatých ÚMO Střekov v roce 2014. 

    31.   Zpráva o činnosti na úseku zadávání veřejných zakázek v roce 2014. 

    33.   Záměr vize rozvoje „Střekova“. 

    34.   Stanovení paušálu za používání mobilních telefonů. 
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Bod programu 1 

Zrušení VTS – ohlašovna požáru v objektu Budov 4 (telefonní přípojka číslo 475 531 492). 

040/ Rada MO Střekov projednala předloženou zprávu a 

 

A/  Schvaluje  

Zrušení VTS v objektu Budov 4, 403 22 Ústí nad Labem z důvodu jejího dlouhodobého nevyužívání  

 

B/ Souhlasí 

S převodem telefonní přípojky 475 531 492 na paní J. P. za podmínky, že veškeré případné finanční 

náklady spojené s převodem uhradí paní P. 

 

C/ Ukládá 

Martě Jaklové, vedoucí správního odboru 

Informovat o usnesení RMO Střekov žadatelku, paní J. P.      

          T: 30. 4. 2015 

Z: Marta Jaklová 

 

 

Bod programu 2 

Uzavření dodatku ke smlouvě o poskytování právních služeb mezi Statutárním městem                   

Ústí n. L. – Městský obvod Ústí n. L. – Střekov a JUDr. Radkou Procházkovou.  

041/ Rada MO Střekov projednala předloženou zprávu a 

 

A/ Schvaluje 

Uzavření dodatku ke smlouvě o poskytování právních služeb mezi Statutárním městem Ústí nad 

Labem – Městský obvod Ústí nad Labem Střekov a JUDr. Radkou Procházkovou na dobu určitou,    

od 1.4.2015 – 31. 12.2015. 

 

B/ Ukládá 

Martě Jaklové, vedoucí správního odboru 

Zajistit uzavření dodatku ke smlouvě dle bodu A/ návrhu na usnesení. 

T: 31.03.2015 

Z: Marta Jaklová 

   

       

Bod programu 7 

Pacht části p.p.č. 262 a části p.p.č. 261, oba v k.ú. Střekov – p. Č.. 

042/ Rada MO Střekov projednala předloženou zprávu a 

 

A/ Schvaluje 

Pacht části pozemku p.č. 261, o výměře 15 m2 a části pozemku p.č. 262, o výměře 221 m2, oba 

v k.ú. Střekov,  

- na dobu určitou od 01.04.2015 do 30.09.2015 s možností písemné výpovědi obou smluvních 

stran i bez udání výpovědního důvodu se sjednanou měsíční výpovědní lhůtou, která počíná 

běžet od prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně,  

- propachtovatel je dále oprávněn vypovědět pacht s okamžitou účinností ke dni doručení 

písemné výpovědi tehdy, pokud bude pachtýř pravomocně odsouzen za spáchání jakéhokoliv 

přestupku podle zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb. a dále v případě, že pachtýř poruší 

povinnost uloženou některou z obecně závazných vyhlášek Statutárního města Ústí nad 

Labem nebo jiných obecně závazných předpisů. 
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S účinností: od 01.04.2015 

Účel pachtu: zahrada – charakteru obytné zeleně 

Celkové sjednané pachtovné za celou dobu pachtu činí: 1.180,--Kč  

Pachtýř: 

pan, J. Č., dat.nar.: xxx, trvale hlášen na adrese xxx Ústí nad Labem. 

 

 

B/ Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru PISH ÚMO Střekov 

zabezpečit  uzavření smlouvy o zemědělském pachtu na pacht části pozemku p.č. 261 a  části 

pozemku p.č. 262, oba v k.ú. Střekov, na dobu určitou od 01.04.2015 do 30.09.2015, s účinností od 

01.04.2015, účel pachtu: zahrada – charakteru obytné zeleně, s pachtýřem uvedeným ve schvalovací 

části tohoto usnesení. 

T: 30. 04. 2015 

Z: Bc. Eva Kurešová 

Bod programu 8 

Pacht části p.p.č. 3300/1, v k.ú. Střekov – p. S.. 

043/ Rada MO Střekov projednala předloženou zprávu a 

 

A/ Schvaluje 

1. Pacht části pozemku p.č. 3300/1, o výměře 220 m2, v k.ú. Střekov, na dobu neurčitou, s účinností 

od 01.04.2015, 

Účel pachtu:    zahrada 

Celkové roční pachtovné: 2.200,--Kč  

 

Pachtýř: 

paní, E. S., dat.nar.: xxx, trvale hlášena na adrese xxx Ústí nad Labem - Střekov. 

 

 

2. Částku ve výši 2.247,--Kč, jako bezdůvodné obohacení, které vzniklo p. E. S. bezesmluvním 

užíváním části pozemku p.č. 3300/1, o výměře 231 m2, v k.ú. Střekov, za období od 11.04.2014 do 

31.03.2015. 

 

B/ Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru PISH ÚMO Střekov 

zabezpečit  uzavření smlouvy o zemědělském pachtu na pacht části pozemku p.č. 3300/1,             

v k.ú. Střekov, na dobu neurčitou s účinností od 01.04.2015, účel pachtu: zahrada, s pachtýřem 

uvedeným ve schvalovací části tohoto usnesení, včetně povinnosti uhradit bezdůvodné obohacení 

před podpisem pachtovní smlouvy. 

T: 30. 04. 2015 

Z: Bc. Eva Kurešová 

 

Bod programu 9 

Pacht části p.p.č. 1262, v k.ú. Střekov – p. G.. 

044/ Rada MO Střekov projednala předloženou zprávu a 

 

A/ Schvaluje 

1. Pacht části pozemku p.č. 1262, o výměře 399 m2, v k.ú. Střekov, na dobu neurčitou, s účinností     

od 01.04.2015, 

Účel pachtu:  zahrada + pozemek pod stavbami  

(chatka – 22 m2 a skleník – 15,5 m2) 

Celkové roční pachtovné: 3.823,--Kč  
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Pachtýř: 

pan, K. G., dat. nar.: xxx, trvale hlášen na adrese xxx Ústí nad Labem. 

 

 

2. Částku ve výši 63,--Kč, jako bezdůvodné obohacení, které vzniklo p. K. G. bezesmluvním 

užíváním části pozemku p.č. 1262, o výměře 37,5 m2, v k.ú. Střekov, za období od 01.03.2015 do 

31.03.2015. 

 

B/ Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru PISH ÚMO Střekov 

zabezpečit  uzavření smlouvy o zemědělském pachtu na pacht části pozemku p.č. 1262,                           

v k.ú. Střekov, na dobu neurčitou s účinností od 01.04.2015, účel pachtu: zahrada + pozemek pod 

stavbami, s pachtýřem uvedeným ve schvalovací části tohoto usnesení, včetně povinnosti uhradit 

bezdůvodné obohacení před podpisem pachtovní smlouvy. 

T: 30. 04. 2015 

Z: Bc. Eva Kurešová 

 

 

 

Bod programu 10 

Pacht nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem –  části pozemku p.č. 186/1, díl č. 10            

a 1/3 podílu pozemku p.č. 186/9,  v k.ú. Brná nad Labem – p. J.. 

045/ Rada MO Střekov projednala předloženou zprávu a 

 

A/ Schvaluje  

pacht části pozemku p.č. 186/1 – díl č. 10, o výměře 387 m2, druh pozemku trvalý travní porost a 1/3 

podílu pozemku p.č. 186/9, o výměře 138 m2, druh pozemku trvalý travní porost, oba v k.ú. Brná 

nad Labem, na dobu neurčitou, s účinností od 1.4.2015, 

 

účel pachtu:    zahrada 

 celkové pachtovné:  3.897,--Kč/rok 

 

Pachtýř: 

paní  

J. J. , dat. nar.: xxx, 

trvale hlášená na adrese xxx Ústí nad Labem. 

 

B/ Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru PISH ÚSOM ÚMO Střekov 
zabezpečit uzavření pachtovní smlouvy na pacht části pozemku p.č. 186/1 – díl č. 10, o výměře 387 

m2, druh pozemku trvalý travní porost a 1/3 podílu pozemku p.č. 186/9, o výměře 138 m2, druh 

pozemku trvalý travní porost, oba v k.ú. Brná nad Labem. 

T:  30. 04. 2015 

        Z:  Bc. Eva Kurešová 
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Bod programu 11 

Pacht nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem –  pozemku p.č. 200/1, v k.ú. Sebuzín           

– M.. 

046/ Rada MO Střekov projednala předloženou zprávu a 

A/ Schvaluje  

pacht pozemku p.č. 200/1 o výměře 207 m
2
, druh pozemku zahrada, v k.ú. Sebuzín, na dobu určitou 

1 rok, s účinností od 1.4.2015, 

 

účel pachtu:    zahrada 

 celkové pachtovné:  2.070,--Kč/rok 

 

manželé: 

paní, B. M., dat. nar.: xxx, 

trvale hlášen na adrese xxx Ústí nad Labem, 

a 

pan, V. M., dat. nar.: xxxx,  

trvale hlášena na adrese xxx Ústí nad Labem 

 

 

B/ Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru PISH ÚSOM ÚMO Střekov 
zabezpečit uzavření pachtovní smlouvy na pacht pozemku p.č. 200/1 o výměře 207 m

2
, druh 

pozemku zahrada, v k.ú. Sebuzín, na dobu určitou 1 rok, s účinností od 1.4.2015. 

 

T: 30. 04. 2015 

Z: Bc. Eva Kurešová 

 

Bod programu 13 

Záměr pachtu části p.p.č. 2106/1, v k.ú. Střekov – manž. M.. 

047/ Rada MO Střekov projednala předloženou zprávu a 

 

A/ Schvaluje  

záměr pachtu části pozemku p.č. 2106/1 – zahrada, o výměře cca 1.000 m2, z celkové výměry 2.424 

m2, v k.ú. Střekov. 

 

B/ Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru PISH ÚSOM ÚMO Střekov 
zabezpečit zveřejnění záměru pachtu části pozemku p.č. 2106/1 – zahrada, o výměře                      

cca 1.000 m2, z celkové výměry 2.424 m2, v k.ú. Střekov. 

T: 03. 04. 2015   

Z: Bc. Eva Kurešová 
 

Bod programu 14 

Záměr pachtu části p.p.č. 3297/1, v k.ú. Střekov – p. V.. 

048/ Rada MO Střekov projednala předloženou zprávu a 

 

A/ Schvaluje  

záměr pachtu části pozemku p.č. 3297/1 – zahrada, o výměře cca 210 m2, z celkové výměry 1.413 

m2, v k.ú. Střekov. 
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B/ Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru PISH ÚSOM ÚMO Střekov 
zabezpečit zveřejnění záměru pachtu části pozemku p. č. 3297/1 – zahrada, o výměře                        

cca  210 m2, z celkové výměry 1.413 m2, v k.ú. Střekov. 

 

T: 03. 04. 2015   

Z: Bc. Eva Kurešová 
 

 

Bod programu 15 

Záměr pachtu nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem –  části pozemku p.č. 186/1              

– díl č. 8, v k.ú. Brná nad Labem – p. K., p. T.. 

049/ Rada MO Střekov projednala předloženou zprávu a 

A/ Schvaluje  

záměr pachtu části pozemku p.č. 186/1 – díl č. 8, o výměře 339 m
2
 z celkové výměry 3 081 m2, druh 

pozemku trvalý travní porost, v k.ú. Brná nad Labem. 

 

B/ Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru PISH ÚSOM ÚMO Střekov 
zabezpečit zveřejnění záměru pachtu části pozemku p.č. 186/1 – díl č. 8, o výměře 339 m

2
 z celkové 

výměry 3 081 m2, druh pozemku trvalý travní porost, v k.ú. Brná nad Labem. 

 

T: 03. 04. 2015 

Z: Bc. Eva Kurešová 
 

 

Bod programu 17 

Záměr výpůjčky části p.p.č. 2568/1, v k.ú. Střekov –  spolek „Pro kompot“. 

050/ Rada MO Střekov projednala předloženou zprávu a 

 

A/ Schvaluje 

záměr výpůjčky části pozemku p.č. 2568/1 – ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha,              

o výměře cca 15 m2, z celkové výměry 3.057 m2, v k.ú. Střekov, za účelem umístění                               

a provozu neziskového bezúdržbového výstavního prostoru provozovaném spolkem „Pro kompot“, 

IČ 22712143, na období od 16.05.2015 do 15.05.2016. 

 

B/ Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru PISH ÚSOM ÚMO Střekov 
zabezpečit zveřejnění záměru výpůjčky části pozemku p.č. 2568/1 – ostatní plocha  – sportoviště a 

rekreační plocha,   o výměře cca 15 m2, z celkové výměry 3.057 m2, v k.ú. Střekov, za účelem 

umístění a provozu neziskového bezúdržbového výstavního prostoru provozovaném spolkem „Pro 

kompot“, IČ 22712143, na období od 16.05.2015 do 15.05.2016. 

         T: 03. 04. 2015 

         Z: Bc. Eva Kurešová 
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Bod programu 18 

Záměr pronájmu p.p.č. 140, v k.ú. Nová Ves – p. K.. 

051/ Rada MO Střekov projednala předloženou zprávu a 

A/ Schvaluje  

záměr pronájmu pozemku p.č. 140 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 10 m
2
, v k.ú. Nová Ves, 

na dobu určitou  - 1 rok. 

 

B/ Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru PISH ÚSOM ÚMO Střekov 
zabezpečit zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č. 140 – zastavěná plocha a nádvoří,                     

o výměře 10 m
2
, v k.ú. Nová Ves, na dobu určitou  - 1 rok. 

T: 03. 04. 2015 

Z: Bc. Eva Kurešová 
 

 

Bod programu 20 

Záměr pachtu nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem –  části pozemku p.č. 979, 

v k.ú. Sebuzín – p. P.. 

052/ Rada MO Střekov projednala předloženou zprávu a 

A/ Schvaluje  

záměr pachtu části pozemku p.č. 979, o výměře 32  m
2
 z celkové výměry 385 m2, druh pozemku 

zahrada, v k.ú. Sebuzín. 

 

B/ Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru PISH ÚSOM ÚMO Střekov 
zabezpečit zveřejnění záměru pachtu části pozemku p.č. 979, o výměře 32 m

2
, druh pozemku 

zahrada, v k.ú. Sebuzín. 

T: 03. 04. 2015 

Z: Bc. Eva Kurešová 
 

 

Bod programu 21 

Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti na část p.p.č. 3951,         

v k.ú. Střekov – ČEZ Distribuce, a.s.. 

053/ Rada MO Střekov projednala předloženou zprávu a 

 

A/ Bere na vědomí 

žádost spol. ČEZ Distribuce, a.s. o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti, č. IV-

12-4011902/VB/002, název stavby UL Střekov, Koperníkova, ppč. 3952 – kNN, za účelem umístění 

součásti distribuční soustavy podzemního vedení nízkého napětí na části pozemku p.č. 3951, v k.ú. 

Střekov, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 2416-232/2013 

 B/ Nesouhlasí  

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti, č. IV-12-4011902/VB/002, název 

stavby UL Střekov, Koperníkova, ppč. 3952 – kNN, za účelem umístění součásti distribuční soustavy 

podzemního vedení nízkého napětí na části pozemku p.č. 3951, v k.ú. Střekov, a to v rozsahu dle 

geometrického plánu č. 2416-232/2013, a to do doby vynesení pravomocného rozsudku ve věci 

žaloby o určení vlastnictví pozemku p.č. 3951, v k.ú. Střekov, nabytého vydržením mezi Statutárním 

městem Ústí nad Labem a p. Evou Kudrnovou.  
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C/ Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru PISH ÚMO Střekov 

o usn. RMO Střekov informovat žadatele.  

T: 15. 04. 2015 

Z: Bc. Eva Kurešová 

 

 

Bod programu 22 

Návrh na uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene                    

- služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-4013347, UL, Svádov, p.p.č. 1028/28, 

kNN – na části  pozemku p.č. 1028/1, v k.ú. Svádov – ČEZ. 

054/ Rada MO Střekov projednala předloženou zprávu a 

A/ Schvaluje  

uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy    

o právu provést stavbu č. IV-12-4013347, UL, Svádov, p.p.č. 1028/28, kNN, na části pozemku       

p.č. 1028/1, v  k.ú. Svádov, za účelem uložení kabelové smyčky, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., 

IČ: 24729035, a to za jednorázovou finanční úhradu uvedenou ve vlastní smlouvě, stanovenou dle 

Pravidel pro nakládání s majetkem města Ústí nad Labem, svěřeným do správy MO Střekov, 

platných ke dni uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, na základě dotčení pozemku, dle 

geometrického plánu. 

 

Budoucí oprávněný: 

ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV, 405 02, IČ 24729035. 

 

B/ Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru PISH  ÚSOM ÚMO Střekov 
zabezpečit oznámení o usnesení RMO Střekov navrhovateli a následně zajistit uzavření smlouvy       

o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést 

stavbu. 

T: 30. 04. 2015 

Z: Bc. Eva Kurešová 
 

 

Bod programu 23 

Návrh na uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene                    

- služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-4013301, UL, Svádov, p.p.č. 676/1, 

úprava vNN, kNN/VBP001 – na části  pozemku p.č. 676/4, v k.ú. Svádov ČEZ.  

055/ Rada MO Střekov projednala předloženou zprávu a 

A/ Schvaluje  

uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy   

o právu provést stavbu č. IV-12-4013301, UL, Svádov, p.p.č. 676/1, úprava vNN, kNN/VBP001, 

na části pozemku  p.č. 676/4, v  k.ú. Svádov, za účelem uložení zemního kabelového vedení nízkého 

napětí, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, a to za jednorázovou finanční 

úhradu uvedenou ve vlastní smlouvě, stanovenou dle Pravidel pro nakládání s majetkem města Ústí 

nad Labem, svěřeným do správy MO Střekov, platných ke dni uzavření smlouvy o zřízení 

služebnosti, na základě dotčení pozemku, dle geometrického plánu. 

 

Budoucí oprávněný: 

ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV, 405 02, IČ 24729035. 
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B/ Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru PISH  ÚSOM ÚMO Střekov 
zabezpečit oznámení o usnesení RMO Střekov navrhovateli a následně zajistit uzavření smlouvy       

o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést 

stavbu. 

T: 30. 04. 2015 

Z: Bc. Eva Kurešová 
 

Bod programu 24 

Návrh na ukončení nájemní smlouvy č. 1086/2009/NS, dohodou ke dni 30.04.2015 a záměr 

pachtu p.p.č. 269/13, v k.ú. Nová Ves - manž. S.. 

056/ Rada MO Střekov projednala předloženou zprávu a 

 

A/ Schvaluje  

1. ukončení nájemní smlouvy č. 1086/2009/NS, ze dne 03.12.2009, uzavřené na pronájem 

pozemku p.č. 269/13, v k.ú. Nová Ves, s nájemci manž. I. S. a L. S., dohodou s tím, že 

předmětná nájemní smlouva bude ukončena ke dni 30.04.2015, s povinností nájemců vyklidit 

a protokolárně předat předmět pronájmu. 

2. záměr pachtu pozemku p.č. 269/13 – trvalý travní porost, o výměře 290 m2,                      

v k.ú. Nová Ves. 

 

B/ Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru PISH ÚSOM ÚMO Střekov 
1. zabezpečit uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy s manž. S..   

         T: 30. 04. 2015 

         Z: Bc. Eva Kurešová 

2. o usn. RMO Střekov informovat FO ÚMO Střekov. 

T: 30. 04. 2015 

         Z: Bc. Eva Kurešová 

3. zabezpečit zveřejnění záměru pachtu pozemku p.č. 269/13 – trvalý travní porost, o výměře                       

    290 m2, v k.ú. Nová Ves. 

T: 03. 04. 2015   

Z: Bc. Eva Kurešová 
 

Bod programu 25 

Vystoupení z nájemní smlouvy č. 1065/2008/NS – p. Z.. 

057/ Rada MO Střekov projednala předloženou zprávu a 

 

A/ Schvaluje  

uzavření dodatku č. 3/2015 k nájemní smlouvě č. 1065/2008/NS, ze dne 15.12.2008, ve znění 

dodatku č. 1/2011, ze dne 13.10.2011 a ve znění dodatku č. 2/2013, ze dne 12.8.2013, uzavřené 

s nájemci panem V. Z., Z. S., P. S., P. B. a L. H., na pronájem části pozemku p.č. 70/1, k.ú. Sebuzín, 

s účinností od 1.4.2015, ve znění :  

 

 Čl. I. Smluvní strany 

 Smluvní strany se mění na: 

 

2.  Nájemce:   Z. S. 

bytem :   xxxx Ústí nad Labem 

dat. nar.:  xxx 
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Nájemce:   P. S. 

bytem :   xxx  Ústí nad Labem 

dat. nar.:  xxxx 

 

 

Nájemce:   P. B. 

bytem :   xxx  Ústí nad Labem 

dat. nar.:  xxxx 

 

Nájemce:   L. H. 

bytem :   xxx  Ústí nad Labem 

dat. nar.:  xxxx 

 

B/ Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru PISH ÚSOM ÚMO Střekov 
v souladu se schvalovací částí tohoto usnesení zabezpečit uzavření dodatku č. 3/2015 k nájemní 

smlouvě č. 1065/2008/NS, ve znění uvedeném ve schvalovací části. 

 

T:  30. 04. 2015 

Z: Bc. Eva Kurešová 

 

 

Bod programu 29 

Návrh na uzavření:  

- Smlouvy se SčVK, a.s., na dodávku vody pro zahrádkářskou kolonii, umístěnou                      

na pozemkových parcelách č. 2119, 2121 a 2122, k.ú. Střekov. 

- Smlouvy o úhradě nákladů za odběr vody na pozemku parc. č. 2122, s paní J. Š., bytem xxxxx 

Ústí nad Labem. 

058/ Rada MO Střekov projednala předloženou zprávu a 

 

A/ Schvaluje 

1. Uzavření smlouvy o úhradě záloh a nákladů za odběr vody na pozemku parc. č. 2122,  s paní 

J. Š., bytem xxxx, 400 03, Ústí nad Labem, s podmínkou, že tato smlouva bude v čl. II, 

doplněna o bod 3.  

 

Odpovědná osoba je povinna zajistit úhradu plateb takto: 

Čl. II. bod 3 - dílčí zálohovou fakturu, kterou je vlastník pozemku oprávněn vystavit 

v průběhu roku, dle skutečné spotřeby a odpovědná osoba je povinna tuto dílčí zálohovou 

fakturu uhradit do 14 dnů ode dne obdržení faktury.  

 

2. Uzavření smlouvy se Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a.s. na dodávku vody pro 

zahrádkářskou  kolonii, umístěnou na pozemkových parcelách č. 2119, 2121 a 2122, k. ú. 

Střekov. 

 

B/ Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí OPISH ÚSOM Střekov 
1. Informovat o usnesení žadatele, pana Milana Sotonu.  

T: 31.03.2015 

Z: Bc. Eva Kurešová 
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2. Zajistit uzavření smlouvy o úhradě záloh a nákladů za odběr vody na pozemku parc. č. 2122,  

s paní J. Š., bytem xxxx, 400 03, Ústí nad Labem.  

 

T: 31.03.2015 

Z: Bc. Eva Kurešová 
 

3. Zajistit uzavření smlouvy se Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a. s.  

na dodávku vody pro zahrádkářskou  kolonii, umístěnou na pozemkových parcelách č. 2119, 

2121 a 2122, k.ú. Střekov. 

T: 31.03.2015 

Z: Bc. Eva Kurešová 

 

 

 

Bod programu 30 

Zpráva o vyřizování stížností a petic přijatých ÚMO Střekov v roce 2014. 

059/ Rada MO Střekov projednala předloženou zprávu a 

 

A/ Bere na vědomí  

předloženou zprávu o vyřizování stížností a petic přijatých v roce  2014  ÚMO Střekov 

 

B/ Pověřuje 

Ing. Libora Teplana, tajemníka MO Střekov 

předložit zprávu o vyřizování stížností a petic přijatých ÚMO Střekov v roce 2014 Zastupitelstvu 

MO Střekov k projednání. 

         T: 28.4.2015 

         Z: Ing. Libor Teplan 
 

 

Bod programu 31 

Zpráva o činnosti na úseku zadávání veřejných zakázek v roce 2014. 

060/ Rada MO Střekov projednala předloženou zprávu a 

 

A/ Bere na vědomí  

zprávu o činnosti na úseku  zadávání veřejných zakázek v roce 2014 

 

B/ Ukládá 

Ing. Liboru Teplanovi, tajemníkovi MO Střekov 

předložit zprávu o zadávání veřejných zakázek v roce 2014 Zastupitelstvu MO Střekov k projednání. 

         

T: 28.4.2015 

         Z: Ing. Libor Teplan 

C/ Žádá  

Finanční výbor ZMO Střekov o prověření veřejných zakázek za rok 2014 a jejich projednání.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení 5. RMO Střekov 

 

12 

 

Bod programu 34 

Stanovení paušálu za používání mobilních telefonů MATERIÁL NA STŮL 

061/ Rada MO Střekov projednala předloženou zprávu a 

 

A/ Mění a doplňuje  

usnesení č. 279/14/B z 17. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 8. 10. 2014 s účinností      

od 1. 4. 2015 bodem B/ a C/ tohoto usnesení 

 

B/ Ruší 

s účinností od 1. 4. 2015 

Výši nákladů, vč. DPH, za použití mobilních telefonů, které hradí MO Střekov, a to takto: 

Pracovník ohlašovny 050800/8     0,-- Kč/měs. 

Projektový manažer a SIT (100/2) 1. SIM karta          200,-- Kč/měs. 

 

C/ Schvaluje 

s účinností od 1. 4. 2015: 

Výši nákladů hrazených z rozpočtu MO Střekov, spojených s provozem mobilních telefonů              

ve vlastnictví MO Střekov předaných do užívání nebo výši paušální náhrady za použití mobilního 

telefonu v osobním vlastnictví, který bude použit v souvislosti s výkonem těchto funkcí: 

Finanční referent a kontrolor (050230/6)           200,-- Kč/měs. 

(nebude poskytnut mobilní telefon, pouze SIM karta) 

Projektový manažer a SIT (100/2)  1. SIM karta   0,-- Kč/měs. 

Předsedové výborů ZMO             120,-- Kč/měs.  

 

 

 

Bod programu 33 

Záměr vize rozvoje „Střekova“  

062/ Rada MO Střekov projednala předloženou zprávu a 

 

A/ Schvaluje 

záměr vypracování Vize rozvoje „Střekova“ 

 

B/ Ukládá 

1. Ing. arch. Jiřímu Němečkovi, místostarostovi MO Střekov 

Zjistit možnosti zpracování koncepčního dokumentu, který bude sloužit jako dlouhodobá 

strategie rozvoje MO Střekov a umožní snadnější získávání dotačních prostředků. 

T: 30.4.2015 

Z: Ing. arch. Jiří Němeček 

 

2. Petře Lazovič, finanční referentce a kontrolorce FO MO Střekov  

Prověřit možnosti zdrojů financování pro zpracování koncepčních, resp. strategických 

dokumentů. 

T: 30.4.2015 

Z: Petra Lazovič 

 

 

 


