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Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov 

Rada MO Střekov 

 

 

U S N E S E N Í 

19. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 29.9. a 30.9.2015 

 

 

 

 

Projednané návrhy:   

 

1. Kontrola plnění usnesení RMO a ZMO Střekov k 30.8.2015. 

2. Pronájem části p.p.č. 261 a části p.p.č. 262, oba v k.ú. Střekov - p. Č.. 

3. Pronájem nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem –  části pozemku p.č. 1351/2,                   

v k.ú. Sebuzín – V.. 

4. Pronájem nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem - částí pozemku p.č. 70/1, v k.ú. Sebuzín – 

S., H. a F.. 

5. Pacht p.p.č. 1952, v k.ú. Střekov - p. P.. 

6. Záměr pachtu části p.p.č. 2525/1, v k.ú. Střekov - Společenství pro dům Kozinova 7-11. 

7. Záměr prodeje pozemku p.č. 176, v k.ú. Střekov – p. S.. 

8. Záměr pachtu části p.p.č. 4073/1, v k.ú. Střekov – p. V.. 

9. Záměr pachtu části p.p.č. 2106/1, v k.ú. Střekov - p. H.. 

10. Záměr nájmu části pozemku p.č. 2287/1, v k.ú. Střekov – p. K.. 

11. Záměr pronájmu nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem –  části pozemku p.č. 646/2, 

v k.ú. Církvice – B.. 

12. Záměr pronájmu nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem –  části pozemku p.č. 1351/3, 

v k.ú. Sebuzín – Z.. 

13. Návrh na ukončení nájemní smlouvy č. 1006/2007/NS - p. P.. 

19. Návrh na uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 

a smlouvy o právu provést stavbu na část p.p.č. 141/1, část 174 a část p.p.č. 141/2, vše v k.ú. Nová 

Ves – ČEZ Distribuce, a.s.. 

20. Smlouva o zřízení práva stavby pro paní S. Ch. na pozemku p. č. 43/1, v k.ú. Kojetice u Malečova. 

16. Výjimka z Pravidel pro akci Vítání občánků. 

17. Stanovení užívání závěsného odznaku pro účely občanských obřadů. 

21. Rozšíření kulturních aktivit v MO Střekov v roce 2015. 
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Bod programu 1 

Kontrola plnění usnesení RMO a ZMO Střekov k 30.8.2015. 

208/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Souhlasí  

a) s vyřazením usnesení RMO Střekov splněných k 31.8.2015 z evidence  

 

b)  s prodloužením termínu usnesení RMO č.:   043/15/b - 20.10.2015 

 

c) se zrušením usnesení RMO č.:   163/15/c  

 

 

 

Bod programu 2 

Pronájem části p.p.č. 261 a části p.p.č. 262, oba v k.ú. Střekov - p. Č.. 

209/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Schvaluje 

Pronájem 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 neurčitou, s účinností od 01.10.2015, 

Účel nájmu:  zahrada – charakteru obytné zeleně 

Celkové roční nájemné: 2.360,--Kč  

 

Nájemce: 

pan, J. Č., dat. nar.: xxxx, trvale hlášen na adrese xxxx , 400 01 Ústí nad Labem. 

 

B/ Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru PISH ÚMO Střekov 

zabezpečit  uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 261 a části pozemku p.č. 262, oba 

v k.ú. Střekov, na dobu neurčitou s účinností od 01.10.2015, účel nájmu: zahrada – charakteru obytné 

zeleně, s nájemcem uvedeným ve schvalovací části tohoto usnesení. 

T: 31. 10. 2015 

Z: Bc. Eva Kurešová 

 

 

 

Bod programu 3 

Pronájem nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem –  části pozemku p.č. 1351/2,                   

v k.ú. Sebuzín – V.. 

210/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Schvaluje  

pronájem části pozemku p.č. 1351/2, o výměře 85 m2, druh pozemku ostatní plocha v k.ú. Sebuzín,              

na dobu neurčitou, s účinností od 1.10.2015, s podmínkou, že 

1) pronajatá plocha se nesmí nijak zastavět ani oplotit, 

2) budou dodržovány podmínky „Základní ochranné podmínky CHKO„ 

3) pronájem pozemku nesmí zamezit přístup k již zbudovaným molům pro kotvení lodí, 

4) bude dodržováno dopravní značení na cyklostezce 
 

účel nájmu:    provozování sportovního rybaření 

Celkové roční nájemné: 340,--Kč 
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Nájemce:  pan, M. V., nar. xxxx, 

trvale hlášen na adrese xxxx,  

405 02  Děčín 

 

B/ Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru PISH ÚMO Střekov 
zabezpečit  uzavření  nájemní  smlouvy  na  pronájem části  pozemku p.č. 1351/2, o výměře     85  m2, 

v k.ú. Sebuzín, na dobu neurčitou, s účinností od 1.10.2015, účel nájmu: provozování rybolovu, 

s nájemcem uvedeným ve schvalovací části usnesení. 

T: 31. 10. 2015 

Z: Bc. Eva Kurešová 

 

 

 

Bod programu 4 

Pronájem nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem - částí pozemku p.č. 70/1, v k.ú. Sebuzín – 

S., H. a F.. 

211/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Schvaluje  

1. Záměr pronájmu části pozemku p.č. 70/1 (část „A“), o výměře  80 m2, druh pozemku ostatní 

plocha, v k.ú. Sebuzín, na dobu neurčitou, s účinností od 1.11.2015, s podmínkou, že 

 

Za těchto podmínek: 

a) pronajatá plocha se nesmí nijak zastavět ani oplotit, 

b) budou dodržovány podmínky „ Základní ochranné podmínky CHKO“ 

c) pronájem pozemku nesmí zamezit přístup k již zbudovaným molům pro kotvení lodí 

d) nájemné bude sjednáno v min. výši 4,--Kč/m2/rok, nejméně však 50,--Kč 

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

f) předmětná část pozemku bude využita k provozování sportovního rybaření, 

g) žadatel předloží potvrzení bezdlužnosti vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem od 

Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem.   

 

2. Záměr pronájmu části pozemku p.č. 70/1 (část „B“), o výměře 48 m2, druh pozemku ostatní 

plocha, v k.ú. Sebuzín, na dobu neurčitou, s účinností od 1.11.2015, s podmínkou, že 

 

Za těchto podmínek: 

a) pronajatá plocha se nesmí nijak zastavět ani oplotit, 

b) budou dodržovány podmínky „ Základní ochranné podmínky CHKO“ 

c) pronájem pozemku nesmí zamezit přístup k již zbudovaným molům pro kotvení lodí 

d) nájemné bude sjednáno v min. výši 4,--Kč/m2/rok, nejméně však 50,--Kč 

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

f) předmětná část pozemku bude využita k provozování sportovního rybaření, 

g) žadatel předloží potvrzení bezdlužnosti vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem od 

Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem.   
 
 

 

 
 

 

 
 

3. pronájem části pozemku p.č. 70/1 (část „C+D“), o výměře 96 m2, druh pozemku ostatní plocha, 

v k.ú. Sebuzín, na dobu neurčitou, s účinností od 1.11.2015, s podmínkou, že 
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1) pronajatá plocha se nesmí nijak zastavět ani oplotit, 

2) budou dodržovány podmínky „Základní ochranné podmínky CHKO„ 

3) pronájem pozemku nesmí zamezit přístup k již zbudovaným molům pro kotvení lodí, 

 

účel nájmu:    provozování sportovního rybaření 

Celkové roční nájemné: 384,--Kč 
 

Nájemce: pan, P. S., nar. xxxx, 

trvale hlášen na adrese xxxx, 

400 10  Ústí nad Labem 

 

 

B/ Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru PISH ÚSOM ÚMO Střekov 
1. zabezpečit  zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 70/1 (část „A“), o výměře  80 m2, 

druh pozemku ostatní plocha, v k.ú. Sebuzín, dle schvalovací části usnesení. 

T: 06. 10. 2015 

Z: Bc. Eva Kurešová 

 

2. zabezpečit  zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 70/1 (část „B“), o výměře  48 m2, 

druh pozemku ostatní plocha, v k.ú. Sebuzín, dle schvalovací části usnesení  

T:  06. 10. 2015 

Z: Bc. Eva Kurešová 

 

3. zabezpečit  uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 70/1 (část „C+D“), o 

výměře  96 m2, druh pozemku ostatní plocha, v k.ú. Sebuzín, na dobu neurčitou, s účinností 

od 1.11.2015, účel nájmu: provozování sportovního rybaření s nájemcem uvedeným 

ve schvalovací části usnesení. 

T:  30. 11. 2015 

Z: Bc. Eva Kurešová 

 

 

 

 

Bod programu 5 

Pacht p.p.č. 1952, v k.ú. Střekov - p. P.. 

212/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Schvaluje 

1. Pacht pozemku p.č. 1952, o výměře 274 m2, v k.ú. Střekov, na dobu neurčitou, s účinností                           

od 01.10.2015, 

Účel pachtu:    zahrada 

Celkové roční pachtovné: 3.070,--Kč  

 

pachtýř: 

pan, J. P., dat. nar.: xxxx, trvale hlášen na adrese xxxx, 405 02 Děčín VI, kontaktní adresa xxxx,          

400 03 Ústí nad Labem. 

 

2. Částku ve výši 512,--Kč, jako bezdůvodné obohacení, které vzniklo p. J. P. bezesmluvním užíváním 

pozemku p.č. 1952, o výměře 274 m2, v k.ú. Střekov, za období od 01.08.2015 do 30.09.2015. 
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B/ Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru PISH ÚMO Střekov 

zabezpečit  uzavření pachtovní smlouvy na pacht pozemku p.č. 1952, v k.ú. Střekov, na dobu neurčitou 

s účinností od 01.10.2015, účel pachtu: zahrada, s pachtýřem uvedeným ve schvalovací části tohoto 

usnesení, včetně povinnosti uhradit bezdůvodné obohacení před podpisem pachtovní smlouvy. 

T: 31. 10. 2015 

Z: Bc. Eva Kurešová 

 

 

 

 

Bod programu 6 

Záměr pachtu části p.p.č. 2525/1, v k.ú. Střekov - Společenství pro dům Kozinova 7-11. 

213/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Schvaluje  

záměr nájmu části pozemku p.č. 2525/1 – ostatní plocha – zeleň, o výměře cca 873 m2, z celkové výměry 

3.593 m2, v k.ú. Střekov s tím, že bude ohraničen živým plotem, i přes nesouhlasné stanovisko 

Magistrátu města Ústí nad Labem k záměru pronájmu/pachtu části pozemku p.č. 2525/1, v k.ú. Střekov. 

 

B/ Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru PISH ÚSOM ÚMO Střekov 
o usn. Rady MO Střekov informovat MmÚL. 

T: 14. 10. 2015 

Z: Bc. Eva Kurešová 
 

 

Bod programu 7 

Záměr prodeje pozemku p.č. 176, v k.ú. Střekov – p. S.. 

214/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Schvaluje  

záměr prodeje pozemku p.č. 176 – zahrada, o výměře 278 m2, v k.ú. Střekov, i přes nesouhlasné 

stanovisko Magistrátu města Ústí nad Labem k záměru prodeje pozemku p.č. 176, v k.ú. Střekov.  

 

Pozn. na pronájem pozemku p.č. 176, o výměře 278 m2, v k.ú. Střekov, je uzavřena nájemní smlouva              

č. 1027/2003/NS, ze dne 29.09.2003 s Mgr. I. S., ve znění dodatku č. 1/2008, ze dne 15.07.2008. 

 

B/ Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru PISH  ÚSOM ÚMO Střekov 
1. O usnesení Rady MO Střekov informovat MmÚL.  

T: 14. 10. 2015 

Z: Bc. Eva Kurešová 

 

2. Připojit pozemek p.č. 176 v k.ú. Střekov k souhrnné žádosti MO Střekov o změnu územního plánu. 

T: 31. 12. 2015 

Z: Bc. Eva Kurešová 
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Bod programu 8 

Záměr pachtu části p.p.č. 4073/1, v k.ú. Střekov – p. V.. 

215/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Schvaluje  

záměr pachtu části pozemku p.č. 4073/1 – orná půda, o výměře cca 750 m2, z celkové výměry 5.722 m2, 

v k.ú. Střekov, i přes nesouhlasné stanovisko Magistrátu města Ústí nad Labem k záměru 

pronájmu/pachtu části pozemku p.č. 4073/1, v k.ú. Střekov. 

 

B/ Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru PISH ÚSOM ÚMO Střekov 
O usn. Rady MO Střekov informovat MmÚL.   

T: 14. 10. 2015 

Z: Bc. Eva Kurešová 

 

 

 

 

Bod programu 9 

Záměr pachtu části p.p.č. 2106/1, v k.ú. Střekov - p. H.. 

216/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Schvaluje  

záměr pachtu části pozemku p.č. 2106/1 - zahrada, o výměře cca 445 m2, z celkové výměry 2.424 m2, 

v k.ú. Střekov, za těchto podmínek: 

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

b)  pacht bude sjednán na dobu neurčitou, 

c)  předmětný pozemek bude využit jako zahrada, 

d)  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 části pozemku p.č. 2106/1 - zahrada, o výměře cca  445 m2, 

z celkové výměry 2.424 m2, v k.ú. Střekov, dle schvalovací části tohoto usnesení.  

T: 14. 10. 2015 

Z: Bc. Eva Kurešová 
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Bod programu 10 

Záměr nájmu části pozemku p.č. 2287/1, v k.ú. Střekov – p. K.. 

217/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Schvaluje  

záměr pronájmu části pozemku p.č. 2287/1 – zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr, o výměře cca 

12 m2, z celkové výměry 436 m2, v k.ú. Střekov, parkovací stání č. 15, za těchto podmínek: 

a)  nájemné bude sjednáno v min. výši 220,--Kč/1m2/rok + 21% DPH,  

b)  nájem bude sjednán na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

c)  účel nájmu: umístění (parkování) osobního automobilu,  

d)  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 pronájmu části pozemku p.č. 2287/1 – zastavěná plocha a nádvoří – 

společný dvůr, o výměře cca 12 m2, z celkové výměry 436 m2, parkovací stání č. 15, v k.ú. Střekov, dle 

schvalovací části tohoto usnesení.  

T: 14. 10. 2015 

Z: Bc. Eva Kurešová 
 

 

 

 

Bod programu 11 

Záměr pronájmu nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem –  části pozemku p.č. 646/2, 

v k.ú. Církvice – B.. 

218/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Schvaluje  

záměr pronájmu části pozemku p.č. 646/2, o výměře cca 50  m
2
 z celkové výměry 2.961 m2, druh 

pozemku trvalý travní porost, v k.ú. Církvice, za těchto podmínek: 

1) pronajatá plocha se nesmí nijak zastavět ani oplotit, 

2) budou dodržovány podmínky uvedené v závazném stanovisku, vydaném 

vodoprávním úřadem podle ust. § 17 odst. 1 písm. c) a písmene e) vodního 

zákona, č.j.: MM/OŽP/VHO/51839/2015/Czep/S-1274, 

3) nájemné bude sjednáno v min výši 4,--Kč/m2/rok, nejméně však 50,--Kč, 

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

5) předmětná část pozemku bude využita k provozování sportovního rybaření, 

6) žadatel předloží potvrzení bezdlužnosti vůči Statutárnímu městu Ústí nad                                                                                                                

Labem od Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem. 

7) budou dodržovány podmínky „Základní ochranné podmínky CHKO„ 

 

B/ Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru PISH ÚSOM ÚMO Střekov 
zabezpečit zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 646/2, o výměře cca 50 m

2
, druh pozemku 

trvalý travní porost, v k.ú. Církvice, dle schvalovací části tohoto usnesení. 

 

T: 09. 10. 2015 

Z: Bc. Eva Kurešová 
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Bod programu 12 

Záměr pronájmu nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem –  části pozemku p.č. 1351/3, 

v k.ú. Sebuzín – Z.. 

219/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Schvaluje  

záměr pronájmu části pozemku p.č. 1351/3, o výměře cca 470  m
2
 z celkové výměry 1.368 m2, druh 

pozemku ostatní plocha, v k.ú. Sebuzín, za těchto podmínek: 

                                                                                                                                                                                                          

a)  nájemné bude sjednáno v min výši 4,--Kč/m2/rok                                                                                                                                                                                                                                      

b)  nájemné bude sjednáno na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců 

c) předmětná část pozemku bude využita jako plocha veřejného prostranství                                                                                                                                                                                                                                    

d)  žadatel předloží potvrzení bezdlužnosti vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem od Finančního  

 odboru Magistrátu města Ústí nad Labem 

e) pozemek se nesmí oplotit 

f) na pozemku se nesmí umísťovat žádné pevné překážky  

 

B/ Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru PISH ÚSOM ÚMO Střekov 
zabezpečit zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 1351/3, o výměře cca 470 m

2
, druh pozemku 

ostatní plocha, v k.ú. Sebuzín. 

T: 09. 10. 2015 

Z: Bc. Eva Kurešová 

 

 

 

Bod programu 13 

Návrh na ukončení nájemní smlouvy č. 1006/2007/NS - p. P.. 

220/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Souhlasí  

s ukončením nájemní smlouvy č. 1006/2007/NS, ze dne 10.04.2007, uzavřené s p. L. P., trvale hlášenou 

na adrese xxxx, 400 03 Ústí nad Labem, dat.nar. xxxx, na pronájem pozemku p.č. 1799, o výměře 100 

m2, v k.ú. Střekov, dle čl. III. Doba nájmu, odst. 3.4., písmene b)., nájemce je více než 30 dnů v prodlení 

s placením nájemného s tím, že nájemní smlouva bude ukončena dnem doručení výpovědi nájemci. 

 

B/ Schvaluje 

záměr pronájmu pozemku p.č. 1799, o výměře 100 m2, v k.ú. Střekov za těchto podmínek: 

a) nájemné bude sjednáno v min. výši 10,--Kč/m2/rok, 

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

c) předmětný pozemek bude využit jako zahrada, 

d) žadatel předloží potvrzení bezdlužnosti vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem od Finančního 

odboru Magistrátu města Ústí nad Labem.   

 

C/ Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru PISH ÚSOM ÚMO Střekov 

1. Zabezpečit oznámení o usnesení RMO Střekov FO ÚMO Střekov.  

T: 21. 10. 2015   

Z: Bc. Eva Kurešová 

 

2. Zajistit ukončení smlouvy č. 1006/2007/NS, ze dne 10.04.2007, uzavřené s p. L. P., trvale 

hlášenou na adrese xxxx, 400 03 Ústí nad Labem. 
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T: 31.10.2015 

Z: Bc. Eva Kurešová 

 

3. Zabezpečit zveřejnění záměru dle schvalovací části tohoto usnesení.  

T: 07.10.2015 

Z: Bc. Eva Kurešová 

 

 

Bod programu 19 

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

smlouvy o právu provést stavbu na část p.p.č. 141/1, část 174 a část p.p.č. 141/2, vše v k.ú. Nová Ves 

– ČEZ Distribuce, a.s.. 

221/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Schvaluje  

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

právu provést stavbu č. IP-12-4005769/004, název stavby: UL, Nová Ves,  p.p.č. 173/5 – přípojka k NN, 

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

distribuční soustavy – kabelové vedení NN, 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 12.12.2014, evid.č. PM/II – 

231/2014 spol. GA Energo technik s.r.o., se sídlem na adrese Na Střílně AB, 330 11 Bolevec – Orlík, 

Plzeň, IČ 49196812, p. Jaroslav Dvořák, vedoucí střediska Projekty NN, VN - Sever    

 

 

 

B/ Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru PISH ÚMO Střekov 
1. Před uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služeb prověřit smlouvu po právní a 

obsahové stránce. 

T: 30. 11. 2015 

Z: Bc. Eva Kurešová 
 

2. zabezpečit uzavření smlouvy, dle schvalovací části tohoto usnesení.  

T: 30. 11. 2015 

Z: Bc. Eva Kurešová 
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Bod programu 20 

Smlouva o zřízení práva stavby pro paní S. Ch. na pozemku p. č. 43/1, v k.ú. Kojetice u Malečova. 

222/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Schvaluje 

Uzavření smlouvy o právu k provedení stavby „okapový chodník“ na části pozemku p.č. 43/1, o výměře 

10,17 m2, v k.ú. Kojetice u Malečova, zapsaném na LV č. 1, z důvodu provedení a umístění stavby 

okapového chodníku, ve prospěch stavebníka paní S. Ch., dat.nar.: xxxx, bytem xxxx, 400 02 Ústí nad 

Labem, na dobu určitou 30-ti let, tj. od 01.11.2015 do 01.11.2045, za jednorázovou úplatu ve výši 

7.380,00 Kč, včetně DPH v zákonné výši.  

Uhrazení správního poplatku za vklad do katastru nemovitostí ve výši 1 000,- Kč ze strany paní S. Ch.. 

Uhrazení geometrického plánu ze strany MO Střekov ve výši 3 338,- Kč. 

 

B/ Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru PISH ÚMO Střekov 

zabezpečit  uzavření  smlouvy o právu k provedení stavby „okapový chodník“ na části pozemku p.č. 43/1, 

o výměře 10,17 m2, v k.ú. Kojetice u Malečova, zapsaném na LV č. 1, z důvodu provedení a umístění 

stavby okapového chodníku, ve prospěch stavebníka paní S. Ch., dat.nar.: xxxx, bytem xxxx, 400 02 Ústí 

nad Labem, na dobu určitou 30-ti let, tj. od 01.11.2015 do 01.11.2045, dle schvalovací části usnesení.  

T: 27.10.2015 

Z: Bc. Eva Kurešová 

 

 

 

 

Bod programu 16 

Výjimka z Pravidel pro akci Vítání občánků. 

223/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/  Schvaluje 

1. Výjimku z Pravidel pro konání akce Vítání občánků v bodu 2, schválených na 17. jednání dne 8. 9. 

2015, č. usn. 204/15, a to tak, že v listopadu 2015 budou do akce „Vítání občánků“ zařazeni i 

žadatelé, jejichž dítě se narodilo v roce 2014.  

 

2. Pro akci Vítání občánků konané dne 4.11.215 každá maminka obdrží květinu v maximální hodnotě 

100,- Kč/květina a věcný dar – dětské pleny v maximální výši 1000,- Kč na každé dítě.   

 

 

Bod programu 17 

Stanovení užívání závěsného odznaku pro účely občanských obřadů. 

224/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Ruší 

Usnesení z 16. jednání Rady MO Střekov č. 176/15 ze dne 18. 8. 2015 
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Bod programu 21 

Rozšíření kulturních aktivit v MO Střekov v roce 2015. 

226/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/  Schvaluje  

1. Rozšíření kulturních aktivit v MO Střekov pro rok 2015 o 2 jednorázové akce; drakiáda 

s termínem konání 3.10.2015 a místem konání Střekovská vyhlídka – Sedlo a lampionový průvod 

s termínem konání 31.10.2015 a místem konání Partyzánská stezka – hrad Střekov, včetně 

finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč za podmínky, že v průběhu  schválených kulturních akcí 

nebude propagována žádná politická strana nebo hnutí. 

 

2. Výjimku pro akce drakiáda s termínem konání 3.10.2015 ze schváleného usnesení 17. jednání 

RMO, viz. ukládací část: 

„C/  Ukládá 

Martě Jaklové, vedoucí správního odboru 

Před akce předložit ke schválení podrobný rozpočet akce vedoucí finančního odboru  

       Z.: Marta Jaklová 

        T.: 14 dnů před započetím každé akce“ 

 

B/ Ukládá 

Martě Jaklové, vedoucí správního odboru 

1. Před započetím kulturní akce drakiáda konané dne 3.10.2015 předložit ke schválení podrobný rozpočet 

akce vedoucí finančního odboru nejpozději jeden den před konáním této akce. 

T: 2.10.2015 

        Z: Marta Jaklová 

2. O usnesení neprodleně informovat žadatele.  

T: 01.10.2015 

        Z: Marta Jaklová 

 

 

 

 

 

 

 


