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Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov 

Rada MO Střekov 

 

 

U S N E S E N Í 

mimořádného 22. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.11.2015 

 

 

Projednané návrhy:   

1. Poskytnutí finančního daru z rozpočtu MO Střekov v roce 2015 (Dětský domov a Školní 

jídelna). – MATERIÁL NA STŮL 
2. Žádost o ponechání 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 a neinvestiční 

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

v Ústí n.L.“  v rozpočtu MO Střekov pro rok 2016 – MATERIÁL NA STŮL. 

3. Záměr prodeje nemovitosti z majetku města Ústí nad Labem – částí pozemku p.č. 157/1                

a p.č. 186/1 a pozemku p.č. 180, v k.ú. Brná nad Labem (p. J.).  

4. Záměr prodeje nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem – pozemku p.č. 477 a p.č. 479,               

k.ú. Svádov – manželé D.. 

 

 

 

 

 

 

 

Bod programu 1 

Poskytnutí finančního daru z rozpočtu MO Střekov v roce 2015 (Dětský domov a Školní jídelna). 

MATERIÁL NA STŮL 

261/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Schvaluje 

poskytnutí finančního daru z  rozpočtu MO Střekov pro rok 2015 v celkové výši 5.000 Kč na provozní 

činnost Dětskému domovu a Školní jídelně, Ústí nad Labem, Truhlářova 16, příspěvková organizace, 

IČO 44555440 

 

B/ Ukládá  

Bc. Jitce Chmelové, VFO ÚMO Střekov 

uzavřít darovací smlouvu se subjektem dle bodu A/ návrhu na usnesení 

  

          T: 30.11.2015 

Z: Bc. Jitka Chmelová  
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Bod programu 2 

Žádost o ponechání 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 a neinvestiční dotace na 

úhradu daně z nabytí nemovitých věcí a zabezpečení objektu „Lázně Dr. Vrbenského v Ústí n.L.“  

v rozpočtu MO Střekov pro rok 2016 – MATERIÁL NA STŮL. 

262/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Souhlasí 

s ponecháním 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 a neinvestiční dotace na úhradu daně 

z nabytí nemovitých věcí a zabezpečení objektu „Lázně Dr. Vrbenského v Ústí n.L.“  v rozpočtu MO 

Střekov pro rok 2016 

 

B/ Pověřuje 

Ing. Miroslava Štráchala, MBA, starostu MO Střekov 

Postoupit Radě Statutárního města Ústí nad Labem  žádost o  ponechání 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 a neinvestiční dotace na úhradu daně z nabytí nemovitých věcí a zabezpečení objektu 

„Lázně Dr. Vrbenského v Ústí n.L.“  v celkové výši 2.330.000 Kč v rozpočtu MO Střekov pro rok 2016. 

  

          T: 30.11.2015 

Z: Bc. Jitka Chmelová  

 

 

 

Bod programu 3 

Záměr prodeje nemovitosti z majetku města Ústí nad Labem – částí pozemku p.č. 157/1 a p.č. 186/1 

a pozemku p.č. 180, v k.ú. Brná nad Labem (p. J.).  

263/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Schvaluje 

záměr prodeje části pozemků p.č. 157/1 o výměře 759 m
2
 z celkové výměry 5782 m

2
, 

p.č. 186/1 o výměře 15m
2
 z celkové výměry 3081 m

2
 a p.č. 180 o výměře 117 m

2
, vše  

v k.ú. Brná nad Labem, za podmínek, že před samotným prodejem dojde: 

1. k vytyčení zařízení veřejného osvětlení přímo na místě, 

2. ke zřízení věcného břemene za účelem nepřetržitého přístupu k zařízení veřejného osvětlení 

a s podmínkou, že předmětná část pozemkové parcely č. 157/1 podél komunikace bude využita 

k výstavbě opěrné zdi, popřípadě jen k vybudování plochy, která bude sloužit vlastníkovi k přístupu na 

výše uvedený pozemek. Uvedená plocha musí být vybudována jako zpevněná a jejím využitím nesmí být 

omezován provoz na přilehlé komunikaci. 

 

B/ Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru PISH  ÚSOM ÚMO Střekov 
1) zabezpečit zveřejnění záměru prodeje části pozemků p.č. 157/1 o výměře 759 m

2
 z celkové výměry 

5782 m
2
, p.č. 186/1 o výměře 15m

2
 z celkové výměry 3081 m

2 

a p.č. 180 o výměře 117 m
2
, vše v k.ú. Brná nad Labem – druh pozemku trvalý travní porost, dle 

schvalovací části tohoto usnesení.  

          T: 16. 11. 2015 

Z: Bc. Eva Kurešová 

2) o usnesení Rady MO Střekov informovat žadatele       

         T: 16. 11. 2015 

Z: Bc. Eva Kurešová 
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Bod programu 4 

Záměr prodeje nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem – pozemku p.č. 477 a p.č. 479, k.ú. 

Svádov – manželé D.. 

264/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Schvaluje 

záměr prodeje pozemků p.č. 477 o výměře 1678 m2, druh pozemku: zahrada a pozemku  

p.č. 479/1 o výměře 125 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, vše  

v k.ú. Svádov, za podmínek: využití p.p.č. 477 a 478/1 v k.ú. Svádov musí být v souladu se způsobem 

využití dle Územního plánu Ústí nad Labem 

 

B/ Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru PISH  ÚSOM ÚMO Střekov 
1. zabezpečit zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 477 o výměře 1678 m2, druh pozemku: 

zahrada a p.č. 479/1 o výměře 125 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, vše v k.ú. Svádov, dle 

schvalovací části tohoto usnesení.  

          T: 16. 11. 2015 

Z: Bc. Eva Kurešová 

 

2. o usnesení Rady MO Střekov informovat žadatele  

       T: 16. 11. 2015 

Z: Bc. Eva Kurešová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

místostarosta RMO Střekov             starosta MO Střekov 

Dne:       Dne:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Marie Buřičová 

 

 

 


