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Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov 

Rada MO Střekov 

 

U S N E S E N Í 

7. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 14. 4. 2015 

 

Projednané návrhy:   

1. Rozdělení finančních darů z rozpočtu MO Střekov pro rok 2015. 

2. Navýšení  měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena ZMO Střekov. 

3. Vyúčtování hospodaření v rozpočtovém provizoriu MO Střekov v roce 2015. 

5. Návrh na uzavření dohody o splátkách k dluhu ve výši 3.416,--Kč + příslušenství                             

- p. R.. 

6. Pacht části p.p.č. 3291/3 a části p.p.č. 3293/1, oba v k.ú. Střekov – p. B.. 

7. Pacht nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem –  pozemku p.č. 236/75,  v k.ú. Svádov           

– H.. 

8. Záměr pachtu pozemku p.č. 1300, v k.ú. Střekov – p. P-. 

9. Návrh na uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti a smlouvy     o právu provést stavbu na část pozemku p.č. 2187, v k.ú. Střekov                                

– ČEZ Distribuce, a.s.. 

11. Ukončení nájemní smlouvy č. 1011/2014/NS uzavřené na  pronájem p.p.č. 1908, k.ú. Brná 

nad Labem – výpověď – Mgr. C.. 

12. Ukončení nájemní smlouvy na část p.p.č. 219/1, v k.ú. Olešnice u Svádova – výpověď 

nájemce          a záměr pachtu nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem –  části pozemku 

p.č. 219/1,  v k.ú. Olešnice u Svádova – H., W.. 

13. Návrh na podání výpovědi z nájemní smlouvy č. 1065/2008/NS dle ustanovení čl. 3 bodu                

č. 3.1. předmětné smlouvy s šestiměsíční výpovědní lhůtou – Rybáři. 

14. Žádost o snížení nájmu – 2 prostory sloužící k podnikání Třebízského 1115/5, Michaela 

Tománková a Sklenářová, Kleinová, Sojková. 
15. Návrh na vydržení vlastnického práva k pozemku p.č. 155, v k.ú. Střekov                                           

– manž. D. – MATERIÁL NA STŮL. 

16. Pronájem nemovitosti z majetku města Ústí nad Labem – části pozemku p.č. 2287/1,               

v k.ú. Střekov – p. V. – MATERIÁL NA STŮL. 

17. Svěření pozemků v k.ú. Střekov, Sebuzín a Církvice do správy MO Střekov – MATERIÁL 

NA STŮL. 

18. Zpráva o činnosti ÚMO za rok 2014. 

19. Organizační uspořádání Městského obvodu Ústí n.L. – Střekov, postavení jednotlivých 

orgánů, jejich kompetence a vzájemné vtahy. 

20. Zrušení paušálu za používání mobilních telefonů. 

21. Kontrola plnění usnesení k 28.2.2015. 

22. Kontrola plnění usnesení k 31.3.2015. 

23. Výroční zpráva o zadávání veřejných zakázek za rok 2014 – MATERIÁL NA STŮL. 
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Bod programu 1 

Rozdělení finančních darů z rozpočtu MO Střekov pro rok 2015. 

067/  Rada MO Střekov projednala předloženou zprávu a 

 

A/ Schvaluje 

poskytnutí finančních darů z rozpočtu MO Střekov pro rok 2015 v celkové výši 50.000 Kč ve znění 

uvedeném v důvodové zprávě. 

 

Firma finanční dar

Církvická kulturní činnost 7 000,00 Kč

Klub českých turistů 6 000,00 Kč

Svaz důchodců ČR městská organiz.UL 4 000,00 Kč

Český svaz včelařů ZO ÚL 5 000,00 Kč

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. 4 000,00 Kč

Český kynologický svaz 3 500,00 Kč

Za Sebuzín krásnější 6 000,00 Kč

EC Lokomotiva Mumie 4 000,00 Kč

Český červený kříž 7 500,00 Kč

Svaz těl.postižených Stříbrnické Nivy 3 000,00 Kč

50 000,00 KčCelkem  
 

B/ Ukládá  

Bc. Jitce Chmelové, VFO ÚMO Střekov 

uzavřít smlouvy s organizacemi a jednotlivci dle bodu A/ návrhu na usnesení 

  

          T: 14.05.2015 

          Z: Bc. Jitka Chmelová 

 

 

 

 

Bod programu 2 

Navýšení  měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena ZMO Střekov. 

068/ Rada MO Střekov projednala předloženou zprávu a 

 

A/ Doporučuje 

Zastupitelstvu MO Střekov 

stanovit s účinností od 01.05.2015 výši měsíčních odměn za výkon funkce členům ZMO Střekov 

neuvolněným pro výkon funkce takto: 

a) V souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm. n) z.č. 128/2000 Sb., o obcích, v pozdějším znění, 

měsíční odměnu za výkon funkce člena  Rady MO Střekov neuvolněného pro výkon funkce, 

ve výši 2.433 Kč. 

b) V souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm. n) z.č. 128/2000 Sb., o obcích, v pozdějším znění, 

měsíční odměnu za výkon funkce předsedy výboru Zastupitelstva MO Střekov, neuvolněného 

pro výkon funkce, ve výši 2.081 Kč.  

c) V souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm. n) z.č. 128/2000 Sb., o obcích, v pozdějším znění, 

měsíční odměnu člena ZMO Střekov, který vykonává funkci člena výboru Zastupitelstva MO 

Střekov, neuvolněného pro výkon funkce, ve výši 849 Kč.  
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d) V souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm. n) z.č. 128/2000 Sb., o obcích, v pozdějším znění, 

měsíční odměnu za výkon funkce člena ZMO Střekov, výši 849 Kč.  

e) V souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm. u) z.č. 128/2000 Sb., o obcích, v pozdějším znění, 

měsíční odměnu za výkon funkce člena výboru Zastupitelstva MO Střekov, který není  

členem Zastupitelstva MO Střekov a ani zaměstnancem obce zařazeným v ÚMO Střekov,              

ve výši 849 Kč.  

f) Odměny budou poskytovány ve výši souhrnu odměn stanovených za výkon  jednotlivých 

funkcí dle bodu a) až d). 

g) Odměny za výkon funkce dle odstavce a) – f) tohoto usnesení náleží každému i následně 

zvolenému členu Zastupitelstva MO Střekov nebo občanu, který není členem ZMO                

ani zaměstnancem obce zařazeným do ÚMO Střekov, a to od 1. dne měsíce následujícího pod 

ni zvolení do funkce.   

 

C/ Pověřuje 

Ing. Miroslava Štráchala, MBA, starostu MO Střekov 

Předložit navýšení  měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena ZMO Střekov 

Zastupitelstvu MO Střekov  

         T: 28.4.2015 

         Z: Ing. Miroslav Štráchal, MBA 

 

 

 

 

Bod programu 3 

Vyúčtování hospodaření v rozpočtovém provizoriu MO Střekov v roce 2015. 

069/ Rada MO Střekov projednala předloženou zprávu a 

 

A Doporučuje 

Zastupitelstvu MO Střekov 

schválit vyúčtování hospodaření MO Střekov v rozpočtovém provizoriu v období od 1.1.2015                

do 17.3.2015. 

 

C/ Pověřuje 

Ing. Miroslava Štráchala, MBA, starostu MO Střekov 

Předložit vyúčtování hospodaření MO Střekov v rozpočtovém provizoriu v období od 1.1.2015                    

do 17.3.2015 Zastupitelstvu MO Střekov.  

T: 28.4.2015 

         Z: Ing. Miroslav Štráchal, MBA 

 

 

Bod programu 5 

Návrh na uzavření dohody o splátkách k dluhu ve výši 3.416,--Kč + příslušenství - p. R.. 

070/ Rada MO Střekov projednala předloženou zprávu a 

 

A/ Schvaluje 

uzavření navrhované dohody o zaplacení k dluhu ve výši 6.452,--Kč ve splátkách po  560,--Kč/měs., 

počínaje 21.05.2015 s paní H. R., bytem xxxx, 400 03 Ústí nad Labem, dat.nar.: xxxx.  Jedná se o 

dluh, který vznikl neplacením nájemného za pronájem části pozemku p.č. 1436, v k.ú. Střekov, dle 

nájemní smlouvy č. 1059/2007/NS, ze dne 28.11.2007. Dodrží-li dlužník dohodu o zaplacení dluhu 

ve splátkách bez jediného pochybení, vzdá se věřitel práva na uplatnění veškerých úroků z prodlení a 
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smluvní pokuty, je-li stanovena, ve vazbě na splnění podmínky zaplatit dluh řádně a včas, které 

vznikly ode dne konání 07. RMO Střekov, konané dne 14.04.2015. V případě nezaplacení byť i 

jediné splátky ve výši a lhůtách dohodnutých touto dohodou, stává se celý nesplacený zůstatek dluhu 

splatný do 30-dnů ode dne následujícího po datu splatnosti splátky, se kterou se dostal dlužník do 

prodlení, pokud nedojde mezi dlužníkem a věřitelem k jiné dohodě. Současně se sjednává, že 

v takovém případě je povinen dlužník zaplatit věřiteli jednorázovou smluvní pokutu za porušení 

povinnosti hradit jednotlivé splátky dluhu řádně a včas, a to ve výši 10% z celkové částky zůstatku 

dluhu, nesplaceného ke dni porušení povinnosti.  

 

B/ Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru PISH ÚMO Střekov  

zabezpečit uzavření navrhované dohody, dle schvalovací části tohoto usnesení.  

T: 30. 04. 2015   

Z: Bc. Eva Kurešová 

 

 

 

 

 

Bod programu 6 

Pacht části p.p.č. 3291/3 a části p.p.č. 3293/1, oba v k.ú. Střekov – p. B.. 

071/ Rada MO Střekov projednala předloženou zprávu a 

 

A/ Schvaluje 

1. Pacht části pozemku p.č. 3293/1, o výměře 20 m2 a části pozemku p.č. 3291/3, o výměře 123 m2, 

oba v k.ú. Střekov, na dobu neurčitou, s účinností od 01.05.2015, 

Účel pachtu:  zahrada 

Celkové roční pachtovné: 1.430,--Kč  

 

Pachtýř: 

paní, R. B., dat. nar.: xxxx, trvale hlášena na adrese xxxx, 400 03 Ústí nad Labem. 

 

2. Částku ve výši 239,--Kč, jako bezdůvodné obohacení, které vzniklo p. R. B. bezesmluvním 

užíváním části pozemku p.č. 3293/1, o výměře 20 m2 a části pozemku p.č. 3291/3, o výměře           

123 m2, oba v k.ú. Střekov, za období od 01.03.2015 do 30.04.2015. 

 

B/ Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru PISH ÚMO Střekov 

zabezpečit  uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku p.č. 3293/1 a část pozemku                       

p.č. 3291/3, oba v k.ú. Střekov, na dobu neurčitou s účinností od 01.05.2015, účel pachtu: zahrada,       

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

obohacení před podpisem pachtovní smlouvy. 

T: 27. 05. 2015 

Z: Bc. Eva Kurešová 
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Bod programu 7 

Pacht nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem –  pozemku p.č. 236/75,  v k.ú. Svádov           

– H.. 

072/ Rada MO Střekov projednala předloženou zprávu a 

 

A/ Schvaluje  

pacht pozemku p.č. 236/75, o výměře 74 m2, druh pozemku orná půda, v k.ú. Svádov, na dobu 

neurčitou, s účinností od 1.4.2015, 

 

účel pachtu:    zahrada 

 celkové pachtovné:  740,--Kč/rok 

 

manželé,  

Ing. J. H., dat. nar.: xxxx, 

trvale hlášen na adrese xxxx, 403 22 Ústí nad Labem 

a  

Mgr. H. H., dat. nar.: xxxx, 

trvale hlášená na adrese xxxx, 400 07 Ústí nad Labem 
 

B/ Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru PISH ÚSOM ÚMO Střekov 
zabezpečit uzavření pachtovní smlouvy na pacht pozemku p.č. 236/75, o výměře 74 m2, druh 

pozemku orná půda, v k.ú. Svádov, na dobu neurčitou, s účinností od 1.4.2015. 

T:  30. 04. 2015 

Z: Bc. Eva Kurešová 

 

 

 

Bod programu 8 

Záměr pachtu pozemku p.č. 1300, v k.ú. Střekov – p. P.. 

073/ Rada MO Střekov projednala předloženou zprávu a 

 

A/ Schvaluje  

záměr pachtu pozemku p.č. 1300 - zahrada, o výměře 573 m2, v k.ú. Střekov, za těchto podmínek: 

a)  že se bude jednat o charakter zahrady ke stávajícímu přilehlému rodinnému domu (pod 

jednotným oplocením) jako plocha s doplňkovou a nerušící funkcí k bydlení v rodinných 

domech,  

b)  pachtovné bude sjednáno v min. výši 10,--Kč/m2/rok, 

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

d)  předmětný pozemek bude využit jako zahrada a pozemek pod stavbou, 

e)  žadatel předloží potvrzení bezdlužnosti vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem                     

od Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem.                          

 

B/ Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru PISH ÚSOM ÚMO Střekov 
zabezpečit zveřejnění záměru pachtu pozemku p.č. 1300 - zahrada, o výměře 573 m2,                  

v k.ú. Střekov, dle schvalovací části tohoto usnesení.  

T: 22. 04. 2015 

Z: Bc. Eva Kurešová 
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Bod programu 9 

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

služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu na část pozemku p.č. 2187, v k.ú. Střekov                                

– ČEZ Distribuce, a.s.. 

074/ Rada MO Střekov projednala předloženou zprávu a 

 

A/ Schvaluje  

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

o právu provést stavbu č. IE-12-4003835/001, název stavby: UL, Střekov – U stanice – nová DTS,        

za účelem zřízení, umístění a provozování zařízení distribuční soustavy a právo provést stavbu 

Současti distribuční soustavy, výše úplaty za zřízení věcného břemene – služebnosti se bude řídit 

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

Celková částka bude určena na základě rozsahu dotčení pozemku, dle geometrického plánu a sazby 

podle Pravidel, platných ke dni uzavření smlouvy o zřízení služebnosti. Celková částka bude 

uhrazena bankovním převodem před podpisem konečné smlouvy. 

 

Budoucí oprávněný: 

ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem na adrese Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, Děčín,              

IČ 24729035, zastoupený na základě písemně udělené plné moci ze dne 10.02.2015, evid.č. PM/II – 

016/2015 spol. ELMO Schoř, s.r.o. se sídlem na adrese Máchova 680, 410 01 Lovosice,                        

IČ 25445421, Ing. Ondřejem Schořem, jednatelem.    

 

B/ Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru PISH ÚMO Střekov 

zabezpečit uzavření smlouvy, dle schvalovací části tohoto usnesení.  

T: 30 04. 2015 

Z: Bc. Eva Kurešová 

 

 

 

 

Bod programu 11 

Ukončení nájemní smlouvy č. 1011/2014/NS uzavřené na  pronájem p.p.č. 1908, k.ú. Brná nad 

Labem – výpověď – Mgr. C.. 

075/ Rada MO Střekov projednala předloženou zprávu a 

 

A/ Schvaluje  

ukončení nájemní smlouvy č. 1011/2014/NS, uzavřené s nájemkyní paní Mgr. R. C., na pronájem 

pozemku 1908, o výměře 129 m2, druh pozemku ostatní plocha, v k.ú. Brná nad Labem, dohodou 

obou smluvních stran, ke dni 30.04.2015. 
 

B/ Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru PISH ÚSOM ÚMO Střekov 
zabezpečit uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy s paní Mgr. C. a zabezpečit oznámení o 

usnesení RMO Střekov paní Mgr. V. a FO ÚMO Střekov. 
 

T:  30. 04. 2015 

        Z:  Bc. Eva Kurešová 
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Bod programu 12 

Ukončení nájemní smlouvy na část p.p.č. 219/1, v k.ú. Olešnice u Svádova – výpověď nájemce          
a záměr pachtu nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem –  části pozemku p.č. 219/1,  

v k.ú. Olešnice u Svádova – H., W.. 

076/ Rada MO Střekov projednala předloženou zprávu a 

 

A/ Schvaluje  

1. ukončení nájemní smlouvy 1002/2013/NS, uzavřené s nájemcem panem Z. W., na pronájem 

části pozemku p.č. 219/1, o výměře 207 m2, v k.ú. Olešnice u Svádova, dohodou obou 

smluvních stran, ke dni 30.06. 2015, 

 

2. záměr pachtu části pozemku p.č. 219/1, o výměře cca 207 m2, druh pozemku trvalý travní 

porost, v k.ú. Olešnice u Svádova, za těchto podmínek:                                                                                                                                                                                                                     

a)  pachtovné bude sjednáno v min výši 8,--Kč/m2/rok                                                                                                                                                                                                                                      

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

c)  předmětná část pozemku bude využita jako zahrada                                                                                                                                                                                                                                    

d)  žadatel předloží potvrzení bezdlužnosti vůči Statutárnímu městu Ústí nad                                                                                                                

 Labem od Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem     

e)         pachtovní smlouva bude uzavřena s účinností od 1.7.2015 
 

B/ Ukládá 

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

T:  31. 05. 2015 

        Z:  Bc. Eva Kurešová 

 

2. zabezpečit zveřejnění záměru pachtu části pozemku p.č. 219/1, o výměře cca 207 m2, druh 

pozemku trvalý travní porost, v k.ú. Olešnice u Svádova. 

T:  01. 06. 2015 

Z: Bc. Eva Kurešová 

 

 

Bod programu 13 

Návrh na podání výpovědi z nájemní smlouvy č. 1065/2008/NS dle ustanovení čl. 3 bodu č. 3.1. 

předmětné smlouvy s šestiměsíční výpovědní lhůtou – Rybáři. 

077/ Rada MO Střekov projednala předloženou zprávu a 

 

A/ Schvaluje  

výpověď z nájemní smlouvy č. 1065/2008/NS, uzavřené s nájemci Z. S., P. S., P. B. a L. H., 

na pronájem části pozemku p.č. 70/1, k.ú. Sebuzín, s šestiměsíční výpovědní lhůtou s tím, že 

předmětná nájemní smlouva bude ukončena ke dni 31.10.2015. 

 

B/ Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru PISH ÚSOM ÚMO Střekov 
informovat nájemce a FO ÚMO Střekov o usnesení RMO Střekov. 

 

T:  31. 05. 2015 

        Z:  Bc. Eva Kurešová 
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Bod programu 14 

Žádost o snížení nájmu – 2 prostory sloužící k podnikání Třebízského 1115/5, Michaela 

Tománková a Sklenářová, Kleinová, Sojková. 

078/ Rada MO Střekov projednala předloženou zprávu a 

 

A/ Schvaluje 

1. odpuštění 15% z výše nájemného paní Michaele Tománkové, IČ: 15148378, tj. celkovou 

částku 1.563,-- Kč, za měsíce duben, květen a červen 2015, za pronájem prostor sloužících k 

podnikání v přízemí objektu Třebízského 1115/5, Ústí nad Labem, z důvodu výkopových 

prací uskutečněných od února do konce dubna 2015 firmou KOMASTAV DS Ústí nad 

Labem v ulici Třebízského. 

2. odpuštění 15% z výše nájemného D. Sklenářové (IČ: 40248411), A. Kleinové (IČ: 13333518) 

a B. Sojkové (IČ:87644417), tj. celkovou částku 1.452,-- Kč, za měsíce duben, květen a 

červen 2015, za pronájem prostor sloužících k podnikání v přízemí objektu Třebízského 

1115/5, Ústí nad Labem, z důvodu výkopových prací uskutečněných od února do konce 

dubna 2015 firmou KOMASTAV DS Ústí nad Labem v ulici Třebízského. 

 

B/ Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru OPISH ÚMO Střekov 

zabezpečit vyrozumění o usnesení Rady MO Střekov žadatelkám. 

T: 30. 04. 2015 

Z: Bc. Eva Kurešová 

 

 

Bod programu 21 

Návrh na vydržení vlastnického práva k pozemku p.č. 155, v k.ú. Střekov – manž. D.. – 

MATERIÁL NA STŮL. 

079/ Rada MO Střekov projednala předloženou zprávu a 

 

A/ Doporučuje 

Zastupitelstvu MO Střekov 

schválit učinění osvědčení formou notářského zápisu, mezi Statutárním městem Ústí nad Labem               

a manž. M. D. a R. D., oba bytem xxxx, 400 03 Ústí nad Labem, o prohlášení o vydržení 

vlastnického práva k  pozemku p.č. 155, o výměře 221 m2, druh pozemku zahrada, v k.ú. Střekov. 

 

B/ Pověřuje 

Ing. arch. Jiřího Němečka,  místostarostu MO Střekov 

předložit návrh na vydržení vlastnického práva k pozemku p.č. 155, v k.ú. Střekov, Zastupitelstvu 

MO Střekov k projednání. 

T: 28. 04. 2015 

Z: Ing. arch. Jiří Němeček 
 

 

Bod programu 22 

Pronájem nemovitosti z majetku města Ústí nad Labem – části pozemku p.č. 2287/1, v k.ú. 

Střekov – p. V. – MATERIÁL NA STŮL. 

080/ Rada MO Střekov projednala předloženou zprávu a 

 

A/ Schvaluje 

Pronájem části pozemku p.č. 2287/1, o výměře 12 m2, v k.ú. Střekov – parkovací plocha č. 17,             

na dobu určitou 1 roku, tj. od 01.05.2015 do 30.04.2016.  
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Účinnost od:   01.05.2015 

Účel pronájmu:  parkovací stání 

Celkové roční nájemné: 3.194,--Kč, vč. 21%DPH 

 

Nájemce: 

pan P. V., dat.nar.: xxxxx, bytem xxxx, 400 03 Ústí nad Labem. 

 

B/ Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru PISH ÚMO Střekov 

zabezpečit  uzavření nájemní smlouvy na pronájem části p.p.č. 2287/1, v k.ú. Střekov,                       

na dobu určitou max. 1 roku, s účinností od 01.05.2015, účel nájmu: parkovací stání, s nájemcem 

uvedeným ve schvalovací části tohoto usnesení. 

T: 13. 05. 2015 

Z: Bc. Eva Kurešová 

 

 

Bod programu 24 

Svěření pozemků v k.ú. Střekov, Sebuzín a Církvice do správy MO Střekov – MATERIÁL NA 

STŮL. 

081/ Rada MO Střekov projednala předloženou zprávu a 

 

A/ Schvaluje  

Svěření  

a) pozemku p. č. 199 o výměře 4 603 m
2
, ostatní plocha - jiná plocha, k. ú. Střekov 

b) pozemku p. č. 3317 o výměře 2 137 m
2
, ostatní plocha - jiná plocha, k. ú. Střekov 

c) pozemku p. č. 204/1 o výměře 8 916 m
2
, trvalý travní porost, k. ú. Střekov 

d) pozemku p. č. 646/2 o výměře 2 961 m
2
, trvalý travní porost, k. ú. Církvice 

e) pozemku p. č. 1287/1 o výměře 2 064 m
2
, ostatní plocha - jiná plocha, k. ú. Sebuzín 

f) pozemku p. č. 1287/2 o výměře 633 m
2
, ostatní plocha - jiná plocha, k. ú. Sebuzín 

g) pozemku p. č. 1351/3 o výměře 1 368 m
2
, ostatní plocha - jiná plocha, k. ú. Sebuzín 

h) pozemku p. č. 1351/4 o výměře 41 m
2
, ostatní plocha - jiná plocha, k. ú. Sebuzín 

i) pozemku p. č. 1495/1 o výměře 621 m
2
, trvalý travní porost, k. ú. Sebuzín 

j) pozemku p. č. 1495/2 o výměře 3 609 m
2
, trvalý travní porost, k. ú. Sebuzín 

do správy Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov za podmínky, že vlastník dopravní 

infrastruktury si v případě potřeby vyhrazuje právo bez předchozího upozornění umístit do pozemků 

součásti či příslušenství místní komunikace. 

 

 

Bod programu 16 

Zpráva o činnosti ÚMO za rok 2014. 

082/ Rada MO Střekov projednala předloženou zprávu a 

 

A/  Bere na vědomí  

 

B/ Pověřuje 

Ing. arch. Jiřího Němečka, místostarostu  

zabezpečením formální stránky materiálu a  předložením materiálu v jednání ZMO Střekov 

T: 28. 04. 2015 

Z: Ing. arch. Jiří Němeček 
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Bod programu 17 

Organizační uspořádání Městského obvodu Ústí n.L. – Střekov, postavení jednotlivých orgánů, 

jejich kompetence a vzájemné vtahy. 

083/ Rada MO Střekov projednala předloženou zprávu a 

 

A/ Doporučuje 

Zastupitelstvu MO Střekov 
Schválit směrnici „Organizační uspořádání Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov, postavení 

jednotlivých orgánů, jejich kompetence a vzájemné vztahy“ ve znění uvedeném v příloze materiálu 

 

B/ Pověřuje 

Ing. Miroslava Štráchala, MBA, starostu MO Střekov 

předložit směrnici „Organizační uspořádání Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov, postavení 

jednotlivých orgánů, jejich kompetence a vzájemné vztahy“ ve znění uvedeném v příloze materiálu 

Zastupitelstvu MO Střekov k projednání. 

         T: 28. 04.2015 

         Z: Ing. Miroslav Štráchal, MBA 

 

 

Bod programu 18 

Zrušení paušálu za používání mobilních telefonů. 

084/ Rada MO Střekov projednala předloženou zprávu a 

 

A/ Ruší  

1. Výši nákladů včetně DPH za použití mobilních telefonů, včetně SIM karet, které hradí MO 

Střekov s účinností od 1. 6. 2015, a to takto: 

Tajemník ÚMO Střekov -  Ing. Libor Teplan (725463216 a 724011064)     veškeré 

RSM – byty a nebyty – Hedvika Tupá (725036183)              50,- Kč 

 

2. 2 ks SIM karet projektový manažer a SIT – Zdeněk Putna (774093994 a 723082430) 

 

B/ Ukládá 

Martě Jaklové, vedoucí správního odboru 

Informovat uživatele služebních SIM karet Ing. Libora Teplana, sl. Hedviku Tupou  

a p. Zdeňka Putnu o usnesení a zabezpečit zrušení služebních SIM karet uvedených v bodě A/ tohoto 

usnesení. 

        T: 17. 04. 2015 

        Z: Marta Jaklová 

 

 

 

 

Bod programu 19 

Kontrola plnění usnesení k 28.2.2015. 

085/ Rada MO Střekov projednala předloženou zprávu a 

 

A/ Souhlasí  

a) s vyřazením usnesení RMO a ZMO Střekov splněných k 28.2.2015 z evidence  

           

b) s prodloužením termínu usnesení RMO č.:   159/14/b/2 - 31.05.2015 
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302/14/b - 31.07.2015 

024/15/b/1 - 18.03.2015 splněno 

 

c) se zrušením usnesení RMO č.:   328/14/c/2  

 

 

 

Bod programu 20 

Kontrola plnění usnesení k 31.3.2015. 

086/ Rada MO Střekov projednala předloženou zprávu a 

 

A/ Souhlasí  

 

a) s vyřazením usnesení RMO a ZMO Střekov splněných k 31.3.2015 z evidence  

           

b) s prodloužením termínu usnesení RMO č.:   209/14/b - 31.07.2015 

323/14/b/2 - 31.05.2015 

340/14/b - 30.04.2015 

058/15/b/2 - 25.04.2015 

 

           splněno s žádostí o prodl.termínu usnesení RMO č.: 023/15/b/2 - 03.03.2015 

      058/15/b/1 - 03.04.2015 

      058/15/b/3 - 03.04.2015 

 

 

 

Bod programu 23 

Výroční zpráva o zadávání veřejných zakázek za rok 2014 – MATERIÁL NA STŮL. 

087/ Rada MO Střekov projednala předloženou zprávu a 

 

A/  Bere na vědomí  

 

B/ Pověřuje 

Ing. Miroslava Štráchala, MBA, starostu MO Střekov 

předložit Výroční zprávu o zadávání veřejných zakázek za rok 2014 Zastupitelstvu MO Střekov               

k projednání. 

         T: 28. 04.2015 

         Z: Ing. Miroslav Štráchal, MBA 

 

 

 

 

 

 


