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Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov 

Rada MO Střekov 

 

U S N E S E N Í 

mimořádného 13. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 22.6.2015 

 

 

 

Projednané návrhy:   

 

1. Přijetí účelové investiční dotace na odkoupení objektu „Lázně Dr. Vrbenského v Ústí nad 

Labem“      a souvisejících pozemků p.č. 334 a p. č. 335/1, oba v k.ú. Střekov ve výši 2.000 

tis. Kč a neinvestiční dotace na úhradu daně z nabytí nemovitých věcí a zabezpečení objektu 

„Lázně Dr. Vrbenského v Ústí n.L.“  ve výši 330 tis. Kč. 

 

2. Přijetí účelové investiční dotace na nákup zahradního traktoru a techniky pro údržbu zeleně           

ve výši 150 tis. Kč. 

 

 

 

 

Bod programu 1 

Přijetí účelové investiční dotace na odkoupení objektu „Lázně Dr. Vrbenského v Ústí nad 

Labem“      a souvisejících pozemků p.č. 334 a p. č. 335/1, oba v k.ú. Střekov ve výši 2.000 tis. 

Kč a neinvestiční dotace na úhradu daně z nabytí nemovitých věcí a zabezpečení objektu 

„Lázně Dr. Vrbenského v Ústí n.L.“  ve výši 330 tis. Kč 

155/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Schvaluje 

1. Přijetí účelové investiční dotace na odkoupení objektu „Lázně Dr. Vrbenského v Ústí n.L“                      

a souvisejících pozemků p.č. 334 a p. č. 335/1, oba v k.ú. Střekov ve výši 2.000 tis. Kč a neinvestiční 

dotace na úhradu daně z nabytí nemovitých věcí a zabezpečení objektu „Lázně Dr. Vrbenského 

v Ústí n.L.“  ve výši 330 tis. Kč 

 

2. Rozpočtové opatření v tomto znění: 

v příjmové části rozpočtu navýšit PPR č. 502/H000279 o částku ve výši 2.000.000 Kč a PPR                    

č. 502/H000280 ve výši 330.000 Kč a současně ve výdajové části rozpočtu navýšit PPR                         

č. 502/H000281 o částku ve výši 2.000.000 Kč, PPR č. 502/H000282 o částku ve výši 80.000 Kč a 

PPR č. 502/H000283 o částku ve výši 250.000 Kč. 

 

B/ Ukládá 

Bc. Jitce Chmelové, vedoucí finančního odboru ÚMO Střekov 

Provést rozpočtové opatření dle bodu A, 2 návrhu na usnesení.     

          T: 30.06.2015 

          Z: Bc. Jitka Chmelová 
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Bod programu 2 

Přijetí účelové investiční dotace na nákup zahradního traktoru a techniky pro údržbu zeleně           

ve výši 150 tis. Kč  

156/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

 

A/ Schvaluje 

1. Přijetí účelové investiční dotace na nákup zahradního traktoru a techniky pro údržbu zeleně 

v celkové výši 150.000 Kč 

 

2. Rozpočtové opatření v tomto znění: 

v příjmové části rozpočtu navýšit PPR č. 502/H000285 o částku ve výši 150.000 Kč a současně                  

ve výdajové části rozpočtu navýšit PPR č. 502/H000284 o částku ve výši  150.000 Kč.  

 

B/ Ukládá 

Bc. Jitce Chmelové, vedoucí finančního odboru ÚMO Střekov 

Provést rozpočtové opatření dle bodu A, 2 návrhu na usnesení. 

          T: 30.06.2015 

          Z: Bc. Jitka Chmelová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


