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Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov 

Rada MO Střekov 

 

U S N E S E N Í 

mimořádného 6. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 31. 3. 2015 

 

Projednané návrhy:   

 

2. Rozpočtové opatření - Přijetí účelové dotace na úhradu povodňových nákladů roku 2013 

z Fondu solidarity EU. 

 

3. Dotace na odkoupení a zabezpečení nebytového objektu „Lázně Dr. Vrbenského v Ústí n/L“, 

konkrétně pozemku parc. č. 334 s budovou č.p. 384 a pozemku  p. č. 335/1, oba                 

v k.ú. Střekov. 
 

4. Návrh na uzavření dodatku č. 1 – změna rozsahu díla   ke smlouvě o dílo č. 3023/2014          

ze dne 29.8.2014 se zhotovitelem C. Ž..  

 

5. Záměr prodeje nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem –  části pozemku  p.č. 591, 

v k.ú. Brná nad Labem – T.. 

 

 

 

 

Bod programu 2 

Rozpočtové opatření - Přijetí účelové dotace na úhradu povodňových nákladů roku 2013 

z Fondu solidarity EU. 

063/ Rada MO Střekov projednala předloženou zprávu a 

 

A/ Schvaluje  

Rozpočtové opatření v tomto znění: 

navýšit PPR č. 502/H000276 a současně financování PPR č. 502/H000021 o částku ve výši 

12.180,00 Kč 

 

B/ Ukládá 

Bc. Jitce Chmelové, VFO ÚMO Střekov 
Provést Rozpočtové opatření dle bodu A v IS Navision. 

T: 03.04.2015 

         Z: Bc. Jitka Chmelová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení 6. RMO Střekov 

 

2 

 

Bod programu 3 

Dotace na odkoupení a zabezpečení nebytového objektu „Lázně Dr. Vrbenského v Ústí n/L“, 

konkrétně pozemku parc. č. 334 s budovou č.p. 384 a pozemku  p. č. 335/1, oba v k.ú. Střekov. 

064/ Rada MO Střekov projednala předloženou zprávu a 
 

A/ Bere na vědomí 

Předloženou zprávu 

 

B/ Ukládá 

Bc. Jitce Chmelové, VFO ÚMO Střekov 

Zaslat žádost Magistrátu města Ústí nad Labem o dotaci na odkoupení a zabezpečení nebytového 

objektu „Lázně Dr. Vrbenského v Ústí n/L“, konkrétně pozemku parc. č. 334 s budovou č.p. 384        

a pozemku parc. č. 335/1, oba v k.ú. Střekov 

T: 17.4.2015 

Z: Bc. Jitka Chmelová 
 

 

 

Bod programu 4 

Návrh na uzavření dodatku č. 1 – změna rozsahu díla   ke smlouvě o dílo č. 3023/2014                

ze dne 29.8.2014 se zhotovitelem C. Ž..  

065/ Rada MO Střekov projednala předloženou zprávu a 

 

A/ Schvaluje  

na uzavření dodatku č. 1 – změna rozsahu díla -  ke smlouvě o dílo č. 3023/2014 ze dne 29.8.2014     

se zhotovitelem C. Ž.. 

 

B/ Ukládá 

Petře Lazovič, finanční referentce a kontrolorce ÚMO Střekov 
v souladu se schvalovací částí tohoto usnesení na uzavření dodatku č. 1 – změna rozsahu díla            

ke smlouvě o dílo č. 3023/2014 ze dne 29.8.2014 se zhotovitelem C. Ž.. 

T: 10. 04. 2015 

Z: Petra Lazovič 
 

 

 

Bod programu 5 

Záměr prodeje nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem –  části pozemku  p.č. 591,        

v k.ú. Brná nad Labem – T.. 

066/ Rada MO Střekov projednala předloženou zprávu a 

 

A/ Schvaluje 

1. záměr prodeje části pozemku p.č. 591, druh pozemku trvalý travní porost, o výměře 

cca  160 m2 z celkové výměry 882 m2, v k.ú. Brná nad Labem s tím, že cena pozemku bude 

stanovena dle znaleckého posudku o ceně nemovitosti a před samotným prodejem bude        

na předmětné části pozemku zřízena služebnost stezky, k zařízení ČEZ Distribuce a.s. 

(kiosek), pro panující pozemky p.č. 594, p.č. 597 a p.č. 599, v k.ú. Brná nad Labem, 

předmětná část pozemku je vyznačena v příloze č. 2/3 k materiálu. 

 

2. záměr zřídit na části pozemku p.č. 591, v k.ú. Brná nad Labem služebnost stezky pro panující 

pozemky p.č. 594, p.č. 597 a p.č. 599, v k.ú. Brná nad Labem, předmětná část pozemku je 

vyznačena v příloze č. 2/2 k materiálu. 
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B/ Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru PISH  ÚSOM ÚMO Střekov 
1. zabezpečit  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 591, druh pozemku trvalý travní 

porost, o výměře cca  160 m2 z celkové výměry 882 m2, v k.ú. Brná nad Labem,                       

dle schvalovací části tohoto usnesení č. 1. 

T: 06. 04. 2015 

Z: Bc. Eva Kurešová 

 

 

2. před prodejem části pozemku p.č. 591, v k.ú. Brná nad Labem zabezpečit zřízení služebnosti 

stezky, k zařízení ČEZ Distribuce a.s. (kiosek), pro panující pozemky p.č. 594, p.č. 597                  

a p.č. 599, v k.ú. Brná nad Labem, na části pozemku vyznačeném v příloze č. 2/3 k materiálu. 

 

T: 30. 07. 2015 

Z: Bc. Eva Kurešová 

 

3. zabezpečit zřízení služebnosti stezky na části pozemku vyznačeném v příloze č. 2/2                

k materiálu. 

T: 30. 07. 2015 

Z: Bc. Eva Kurešová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


