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Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov 

Rada MO Střekov 

 

 

U S N E S E N Í 

21. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 10.11.2015 

 

 

Projednané návrhy:   

1. Souhlas s použitím soukromého vozidla starosty a místostarosty ke služebním cestám. 

2. Rozšíření kulturních aktivit v MO Střekov v roce 2015. 

3. Kontrola plnění usnesení RMO a ZMO k 31.10.2015.  

4. Pronájem části pozemku p.č. 2287/1, v k.ú. Střekov - p. K.. 

7. Návrh na odpuštění smluvní pokuty a úroků z prodlení - pozemek p.č. 998 v k.ú. Svádov a návrh 

na zrušení usnesení 9. Rady MO Střekov, č. 097/15/A, konané dne 05.05.2015, p. J.L.. 

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

v k.ú. Církvice – p. J. B.. 

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

pan L. H. a paní J. F.. 

10. Záměr prodeje nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem –  pozemku p.č. 460, v k.ú. Církvice 

- pan J. S.. 

11. Záměr prodeje nemovitostí z majetku města Ústí nad Labem – pozemku p.č. 3032/1 a pozemku 

p.č. 3032/2, oba v k.ú. Střekov (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace). 

13. Záměr uzavřít dodatek č.1/2015 k nájemní smlouvě č.1022/2006/NS – pozemek p.č. 42/6,                

v k.ú. Svádov – paní H. T., pan T. C.. 

14. Výpověď z nájmu bytu č. 13 v domě Varšavská 764/44, Ústí nad Labem ze strany pronajímatele 

z důvodu neplacení nájmu nájemcem + návrh na uzavření dohody o splátkách k dluhu 

vykazovanému k 10.11.2015 - Dlužník: M. I. V.(byt č. 13,  Varšavská 764/44). 

15. Truhlářova 1609, 400 03 Ústí nad Labem, Střekov - bývalé fotbalové kabiny na hřišti 

Truhlářova 1609 - Záměr nájmu na dobu neurčitou. 

16. Převod objektu Kubelíkova č. p. 1231/1 v k. ú. Střekov s příslušnými pozemkovými parcelami do 

svěřeného majetku Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov za podmínky, že v případě 

potřeby Statutárního města Ústí nad Labem bude areál převeden zpět do vybraného majetku 

města. 

17. Nájem prostor v objektu na adrese Kubelíkova 1231/1 - Žadatel: „Rodinné centrum Slunečník 

o.s.“. 
18. Návrh OZV č. …/2015 - Stanovení školských obvodů základních škol zřizovaných městem Ústí 

nad Labem. 

 

Různé č. 1 - Doporučení Rady k výběrové komisi na pozici vedoucího úřadu. 
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Bod programu 1 

Souhlas s použitím soukromého vozidla starosty a místostarosty ke služebním cestám. 

245/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Ruší 

všechna usnesení RMO, kterými bylo doposud povoleno použití soukromého vozidla ke služebním 

cestám starosty a místostarosty MO Střekov.  

 

B/ Schvaluje  

používání soukromého vozidla k pracovním cestám v rámci ČR, a to od 1.10.2015 

 

1. Ing. Miroslavu Štráchalovi, MBA starostovi MO Střekov 

vozidlo ŠKODA OCTAVIA, RČ: 3L6 13 06 

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

vozidlo VOLVO, RČ: 5U6 03 61 

 

 

 

Bod programu 2 

Rozšíření kulturních aktivit v MO Střekov v roce 2015. 

246/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/  Schvaluje  

Rozšíření kulturních aktivit v MO Střekov pro rok 2015 o akci Advent v Brné s termínem konání           

18. 12. 2015 od 16.30 hodin a místem konání v prostoru nad kapličkou v centru Brné včetně finančního 

příspěvku ve výši 10.000,- Kč, za podmínky, že nejpozději 10 dnů před konáním akce bude předložen 

finančnímu odboru ÚMO Střekov podrobný finanční rozpočet 

 

B/  Ukládá 

Martě Jaklové, vedoucí správního odboru 

Informovat žadatele o schváleném usnesení 

         Z: Marta Jaklová 

         T: 20. 11. 2015 

 

 

Bod programu 3 

Kontrola plnění usnesení RMO a ZMO k 31.10.2015.  

247/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Souhlasí  

a) s vyřazením usnesení RMO a ZMO Střekov splněných k 31.10.2015 z evidence  

 

b)  s prodloužením termínu usnesení RMO č.:   043/15/b - 01.12.2015 

097/15/b - 10.11.2015 

116/15/c/3 - 30.11.2015 

197/15/b/2 - 15.12.2015 

203/15/b - 30.11.2015 

220/15/c/2 - 30.11.2015 

242/15/b/3 - 11.11.2015 
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c) s prodloužením termínu a s vyřazením splněných usnesení RMO č.:   

211/15/b/1 - 08.10.2015 

211/15/b/2 - 08.10.2015 

218/15/b - 12.10.2015 

219/15/b - 12.10.2015 

 

 

 

Bod programu 4 

Pronájem části pozemku p.č. 2287/1, v k.ú. Střekov - p. K.. 

248/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Schvaluje 

Pronájem části pozemku p.č. 2287/1, o výměře 12 m2, v k.ú. Střekov – parkovací stání č. 15, na dobu 

neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,  

Účinnost od:   01.12.2015 

Účel pronájmu:  umístění (parkování) osobního automobilu 

Celkové roční nájemné: 3.194,--Kč, vč. platné sazby DPH 

 

Nájemce: 

pan, R. K., dat.nar.: xxxx, 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 neurčitou, 

s účinností od 01.12.2015, účel nájmu: umístění (parkování) osobního automobilu, s nájemcem uvedeným 

ve schvalovací části tohoto usnesení. 

T: 31. 12. 2015 

Z: Bc. Eva Kurešová 

 

 

 

Bod programu 7 

Návrh na odpuštění smluvní pokuty a úroků z prodlení - pozemek p.č. 998 v k.ú. Svádov a návrh na 

zrušení usnesení 9. Rady MO Střekov, č. 097/15/A, konané dne 05.05.2015, p. J. L.. 

249/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Ruší 

usnesení 9. Rady MO Střekov, konané dne 05.05.2015, č. 097/15/A, kterým bylo schváleno uzavření 

dodatku č.1/2015 k pachtovní smlouvě č.1010/2014/PS, z důvodu, že se pan J. L. nedostavil k podpisu 

schváleného dodatku . 

 

B/ Nesouhlasí 
S odpuštěním smluvní pokuty p. J. L., trvale hlášeného na adrese xxxx, 403 22 Ústí nad Labem, dat.nar. 

xxxx, dle čl.III. Doba pachtu, odst.3.4., písm.b)., nájemce je víc jak 30 dnů v prodlení s placením 

pachtovného. 

 

C/ Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru PISH ÚSOM ÚMO Střekov 

informovat nájemce p. Lebedu 

                                                                                                      T: 15. 12. 2015   

                                                                                                      Z: Bc. Eva Kurešová 
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Bod programu 8 

Pronájem nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem –  části pozemku p.č. 646/2,  v k.ú. Církvice 

– p. J. B.. 

250/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Schvaluje  

pronájem 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 údržbě a provozování sportovního rybaření, 

 

Účel nájmu:    údržba, provozování sportovního rybaření 

Celkové roční nájemné: 200,--Kč 

 

Nájemce:             paní J. B., nar. xxxx, 

trvale hlášen na adrese :       xxxx, 400 01 Ústí nad Labem  

 

B/ Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru PISH ÚSOM ÚMO Střekov 
zabezpečit uzavření nájemní smlouvy pronájmu části pozemku p.č. 646/2, o výměře  

50 m
2
, v k.ú. Církvice, druh pozemku trvalý travní porost, na dobu neurčitou s účinností  

od 1.12.2015 s nájemcem uvedeným ve schvalovací části usnesení. 

T: 15.12.2015 

Z: Bc. Eva Kurešová 

 

 

 

 

Bod programu 9 

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

pan L. H. a paní J. F.. 

251/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Schvaluje  

1. pronájem 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 1.12.2015, 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, 
 

účel nájmu:    provozování sportovního rybaření 

Celkové roční nájemné: 320,--Kč 

 

ájemce: pan, L. H., nar. xxxx, 

trvale hlášen na adrese xxxx, 400 10  Ústí nad Labem 
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2. pronájem 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 

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: 192,--Kč 
 

Nájemce: paní, J. F., nar. xxxx, 

trvale hlášena na adrese xxxx, 400 07  Ústí nad Labem 

 

B/ Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru PISH ÚSOM ÚMO Střekov 
1. zabezpečit  uzavření nájemní smlouvy na pronájem 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 1.12.2015, 

účel nájmu: provozování sportovního rybaření, s nájemcem uvedeným ve schvalovací části 

usnesení. 

T:  15. 12. 2015 

Z: Bc. Eva Kurešová 

 

2. zabezpečit  uzavření nájemní smlouvy na pronájem 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 1.12.2015, 

účel nájmu: provozování sportovního rybaření, s nájemcem uvedeným ve schvalovací části 

usnesení. 

T:  15. 12. 2015 

Z: Bc. Eva Kurešová 

 

 

 

Bod programu 10 

Záměr prodeje nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem –  pozemku p.č. 460, v k.ú. Církvice - 

pan J. S.. 

252/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Schvaluje  

záměr prodeje pozemku p.č. 460 – ostatní plocha, o výměře 228 m2, v k.ú. Církvice. 

 

B/ Ukládá 

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

T: 15.12.2015 

Z: Bc. Eva Kurešová 

 

2. zabezpečit zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 460 – ostatní plocha, o výměře 228 m2,          

v k.ú. Církvice. 

T: 15.12.2015 

Z: Bc. Eva Kurešová 

 

 

 

 



Usnesení  21. jednání  RMO Střekov 

 

6 

 

Bod programu 11 

Záměr prodeje nemovitostí z majetku města Ústí nad Labem – pozemku p.č. 3032/1 a pozemku          

p.č. 3032/2, oba v k.ú. Střekov (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace). 

253/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/Schvaluje 

záměr prodeje pozemku p.č. 3032/1 – ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 471 m2 a pozemku 

p.č. 3032/2 – zastavěná plocha a nádvoří – budova (LV 4213), o výměře 91 m2,  oba v k.ú. Střekov, 

včetně nájemní smlouvy č. 1030/2013/NS, ze dne 29.11.2013, uzavřené se Správou železniční dopravní 

cesty, státní organizací. 

 

B/ Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru PISH  ÚSOM ÚMO Střekov 
zabezpečit zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 3032/1 – ostatní plocha – ostatní komunikace,           

o výměře 471 m2 a pozemku p.č. 3032/52 – zastavěná plocha a nádvoří  – budova (LV 4213), o výměře 

91 m2,  oba v k.ú. Střekov, včetně nájemní smlouvy č. 1030/2013/NS ze dne 29.11.2013, uzavřené se 

Správou železniční dopravní cesty, státní organizací. 

         T: 12. 11. 2015 

Z: Bc. Eva Kurešová 

 

 

 

Bod programu 13 

Záměr uzavřít dodatek č.1/2015 k nájemní smlouvě č.1022/2006/NS – pozemek p.č. 42/6,                    

v k.ú. Svádov – paní H. T., pan T. C.. 

254/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Schvaluje  

uzavření dodatku č. 1/2015 k nájemní smlouvě č. 1022/2006/NS, ze dne 31.7.2006, uzavřené s nájemci 

paní H. T. a T. C., na pronájem pozemku p.č. 42/6,  

k.ú. Svádov, s účinností od 1.8.2006, ve znění :  

                   

                        

Čl. I. Smluvní strany                             

Smluvní strany se mění na: 

 

2.  Nájemce:             Nájemce:   T. C. 

                                  bytem:    xxxx, 400 03 Ústí nad Labem 

                                  dat. nar.:  xxxx 

 

čl. IV. Výše a placení nájemného 

odst.č. 4.2. nájemné celkem, se mění: 

Nájemné je splatné jednou částkou za každý kalendářní rok vždy do 31. března běžného roku na tento 

rok, bezhotovostním převodem na bankovní účet pronajímatele číslo xxxx, variabilní symbol xxxx, 

specifický symbol xxxx. 

             

B/ Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru PISH ÚSOM ÚMO Střekov 

v souladu se schvalovací částí tohoto usnesení zabezpečit uzavření dodatku č. 1/2015 k nájemní smlouvě 

č. 1022/2006/NS, ve znění uvedeném ve schvalovací části. 

                                                                                                         T:  30.11.2015 

                                                                                                         Z: Bc. Eva Kurešová 
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Bod programu 14 

Výpověď z nájmu bytu č. 13 v domě Varšavská 764/44, Ústí nad Labem ze strany pronajímatele 

z důvodu neplacení nájmu nájemcem + návrh na uzavření dohody o splátkách k dluhu 

vykazovanému k 10.11.2015 - Dlužník: M. I. V. (byt č. 13,  Varšavská 764/44). 

255/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Schvaluje 

uzavření dohody o zaplacení dluhu 11.463,00 Kč, sestávajícího z jistiny dluhu, tj. 10.549,71 Kč + úroku 

z prodlení od 01.07.2014 do 10.11.2015, tj. 913,29 Kč v pravidelných měsíčních  splátkách  4x po  

3.000,00 Kč + 1x 2.899,00 počínaje měsícem listopadem 2015 s panem M. I. V., nar. xxxx, trvale bytem 

xxxx, 400 03, Ústí nad Labem, z titulu šesti neuhrazených předpisů nájemného v období od 07/2014 do 

09/2015 a úroku z prodlení od 01.07.2014 do 20.10.2015. Měsíční úhrady budou prováděny vždy 

nejpozději do posledního dne daného měsíce.  

 

B/ Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru PISH ÚMO Střekov  

1. o usn. Rady MO Střekov informovat žadatele pana M. I. V. a zabezpečit uzavření navrhované dohody, 

dle schvalovací části tohoto usnesení.  

T: 20.11.2015   

Z: Bc. Eva Kurešová 

2. o usnesení Rady MO Střekov informovat FO ÚMO Střekov.  

         T: 12.11.2015 

         Z: Bc. Eva Kurešová 

 

Bod programu 15 

Truhlářova 1609, 400 03 Ústí nad Labem, Střekov - bývalé fotbalové kabiny na hřišti Truhlářova 

1609 - Záměr nájmu na dobu neurčitou. 

256/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Schvaluje 

Záměr nájmu nebytových prostor k objektu (kabiny na hřišti o výměře 120,00 m2),                                                  

Ústí nad Labem Střekov Truhlářova 1609, umístěnému na pozemkových parcelách č. 491/6  +  491/7           

 k.ú. Střekov na dobu neurčitou za těchto podmínek: 

1. nájemné bude sjednáno v min. výši 12.000,00 Kč/rok (100,- Kč/m2/rok) + inflace  za období od 

roku 2010 do roku 2015 tj. celkem 14.014,00 Kč/rok (116,78,- Kč/m2/rok), 

2. žadatel předloží potvrzení o bezdlužnosti vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem                                   

od Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem,  

3. žadatel bude zabezpečovat na svůj náklad a nebezpečí po celou dobu nájmu na                                        

p.p. č. 491/1 :  

- údržbu zeleně dle potřeby - seč trávníku, prořez stromů, úpravu keřů, zálivku, 

- údržbu mobiliáře - drobné opravy poškozených hracích prvků, laviček, branek, košů oplocení 

apod.,  

- zajišťovat čistotu - vysypávání košů, sběr a odvoz odpadků z plochy,  

4. žadatel výslovně souhlasí s tím, aby pronajímatel upravoval výši nájemného podle míry inflace dle 

informací Českého statistického úřadu. 

 

B/ Ukládá 

zveřejnit záměr nájmu prostor k objektu (kabiny na hřišti o výměře 120,00 m2),                                                  

Ústí nad Labem Střekov Truhlářova 1609, umístěnému na pozemkových parcelách č. 491/6  +  491/7         

 k.ú. Střekov  na úřední desce a WEBu od 11.11.2015 do 26.11.2015, tj. po dobu nejméně 15 dnů. 

T: 11. 11. 2015 

         Z: Bc. Eva Kurešová 
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Bod programu 16 

Převod objektu Kubelíkova č. p. 1231/1 v k. ú. Střekov s příslušnými pozemkovými parcelami do 

svěřeného majetku Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov za podmínky, že v případě 

potřeby Statutárního města Ústí nad Labem bude areál převeden zpět do vybraného majetku 

města. 

257/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Schvaluje  

převod nemovitých věcí v k. ú. Střekov do svěřeného majetku Městského obvodu Ústí nad Labem – 

Střekov na dobu neurčitou, a to:  

a) objektu Kubelíkova č. p. 1231/1 na pozemkové parcele č. 1598  

b) pozemkové parcely č. 1598 o výměře 517 m2  

c) pozemkové parcely č. 1597 o výměře 2 909 m2  

za podmínky, že v případě potřeby Statutárního města Ústí nad Labem bude areál převeden zpět do 

vybraného majetku města po předchozím souhlasu Rady MO Střekov. 

 

B/ Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru OPISH ÚMO Střekov 
1. O usnesení informovat Finanční odbor ÚMO Střekov z důvodu evidence dlouhodobého majetku. 

        T: 30.11.2015 

        Z: Bc. Eva Kurešová 
2. O usnesení Rady MO Střekov informovat Magistrát města Ústí nad Labem (odbor dopravy a 

majetku). 

        T: 30.11.2015 

         Z: Bc. Eva Kurešová 

 

Bod programu 17 

Nájem prostor v objektu na adrese Kubelíkova 1231/1 - Žadatel: „Rodinné centrum Slunečník 

o.s.“. 
258/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Schvaluje 

Záměr nájmu prostor v části objektu na adrese Kubelíkova 1231/1, ÚL-Střekov,                                        

na pozemkové parcele č. 1598, v k.ú. Střekov, kdy předmětem nájmu je část objektu  o velikosti 156,69 

m2, sestávající z místností, označených v projektové dokumentaci čísly 1.19, 1.20, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26,  

1.27, 1.28, 1.29, 1,31. za těchto podmínek: 

a) nájemné bude sjednáno ve výši minimálně 600, Kč/m2/rok (50,- Kč/m2/měs.),  

b) žadatel předloží potvrzení o bezdlužnosti vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem                         

od Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem,   

c) nájemce výslovně souhlasí s tím, aby pronajímatel upravoval výši nájemného podle míry inflace dle 

informací Českého statistického úřadu, 

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

 

C/Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru OPISH ÚMO Střekov 
zveřejnit záměr nájmu části objektu na adrese Kubelíkova 1231/1, ÚL-Střekov,  na pozemkové parcele            

č. 1598, v k.ú. Střekov, kdy předmětem nájmu je část objektu  o velikosti 156,69 m2, sestávající                  

z místností, označených v projektové dokumentaci čísly 1.19, 1.20, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26,  1.27, 1.28, 

1.29, 1,31.  na úřední desce a WEBu od 11.11.2015 do 26.11.2015, tj. po dobu nejméně 15 dnů. 

 

        T: 11.11.2015 

         Z: Bc. Eva Kurešová 



Usnesení  21. jednání  RMO Střekov 
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Bod programu 18 

Návrh OZV č. …/2015 - Stanovení školských obvodů základních škol zřizovaných městem Ústí nad 

Labem. 

259/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Bere na vědomí  

předložený návrh OZV, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených Statutárním městem 

Ústí nad Labem 

 

B/ Ukládá 

Martě Jaklové, VSO 

Informovat odbor OŠKSS, MmÚL o schváleném usnesení RMO Střekov 

T: 18.11.2015 

Z: Marta Jaklová  

 

 

 

Bod programu – různé č. 1 

Doporučení Rady k výběrové komisi na pozici vedoucího úřadu. 

260/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Doporučuje  

Ing. Miroslavu Štráchalovi, MBA, starostovi MO Střekov 

při plném respektování práva starosty MO jmenovat předsedu a členy výběrové komise na pozici 

vedoucího úřadu v počtu 6ti členů následujícím způsobem:  

- 2 zaměstnanci ÚMO Střekov (z nichž minimálně jeden člen bude z odborové organizace), 

- 3 členové RMO Střekov, 

- 1 odborník – tajemnice ÚMO město Mgr. Darina Kaliničová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Jiří Němeček    Ing. Miroslav Štráchal, MBA 

místostarosta RMO Střekov             starosta MO Střekov 

Dne:       Dne:  

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Marie Buřičová 

 

 

 


