
Usnesení 3. RMO Střekov 

 

 
 

1 

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov 

Rada MO Střekov 

 

 

U S N E S E N Í 

3. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.2.2016 

 

 

 

 

Projednané návrhy:   

1. Pravidla pro přiznání peněžitého daru (stipendia) studentům UJEP. 

2. Podání žádosti do dotačního programu Nadace ČEZ – stromy – MATERIÁL NA STŮL. 

3. Schválení převzetí projektu „Podpora rodin s prvorozeným dítětem“ do činnosti MO Střekov          

a pravidel pro poskytování daru v rámci tohoto projektu. 

4. Výroční zpráva - Poskytování informací pracovníky ÚMO Střekov dle zákona č.106/1999 Sb.,               

o svobodném přístupu k informacím, v roce 2015. 

5. Zpráva o vyřizování stížností a petic přijatých ÚMO Střekov v roce 2015. 

6. Kontrola plnění usnesení RMO a ZMO k 31.12.2015.  

8. Pronájem bytu, ulice Varšavská, č. 14, 2 + 1, 61,40 m2 + sklepní kóje 3,57 m2. 

9. Pronájem bytu, ulice Varšavská, č. 7 – 0 + 1 o výměře 22,17 m2. 

10. Pronájem bytu, ulice Varšavská, č. 15, 1+3, 96,57m2. 

11. Prodloužení nájemní smlouvy manželé D.. 

12. Ukončení nájmu NP Třebízského 1115 – S. + S. - záměr pronájmu. 

13. Ukončení nájmu NP Žukovova 546 – SEMCO - záměr pronájmu. 

14. Návrh na opravu usnesení č. 291/15 z 26. Rady MO Střekov – návrh na uzavření pachtu části 

pozemku p. č. 1262, v k. ú. Střekov – p. D. D.. 

15. Návrh na opravu usnesení č. 290/15 z 26. Rady MO Střekov – návrh na uzavření pachtu části 

pozemku p. č. 1262, v k. ú. Střekov – p. V. V.. 

16. Záměr pachtu  části pozemku p. č. 2106/1 a pozemku p. č. 2111/3, oba v k.ú. Střekov. 

17. Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p.č. 238/3, v k.ú. Svádov - Prague 

International Marathon, s.r.o.. 

18. Záměr pronájmu nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem – části pozemku p.č. 3241/102, 

v k.ú. Střekov. 
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K bodu programu 1 

Pravidla pro přiznání peněžitého daru (stipendia) studentům UJEP. 

014/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/  Schvaluje  

1. Pravidla pro přiznání peněžitého daru (stipendia) studentům UJEP následovně: 

a) Téma zpracovávané studentem UJEP se musí týkat správního území MO Střekov. 

b) Člen Rady MO Střekov bude součástí hodnotící komise UJEP. 

c) Přiznání konkrétního peněžitého daru (stipendia) bude podléhat schválení Radou MO Střekov. 

2. Peněžitý dar (stipendium) ve výši 10.000,- Kč, na základě splněných kritérií dle bodu 1 

schvalovací části tohoto usnesení. V případě nevyčerpání celé částky ve výši 10.000,- Kč v daném 

roce bude v rámci schvalovaného rozpočtu pro následující rok částka peněžitého daru navýšena                

o nevyčerpanou částku z předchozího roku, a to do maximální výše 20.000,- Kč. 

3. RMO Střekov vždy nejpozději do konce měsíce srpna daného roku určí ze svých řad konkrétního 

člena do hodnotící komise UJEP, jako zástupce MO Střekov.  

 

B/  Ukládá 

1. Martě Jaklové, vedoucí správního odboru 

Informovat zástupce UJEP o přijatém usnesení 

Z: Marta Jaklová 

        T: 18.2.2016 

 

2. Bc. Jice Chmelové, vedoucí finančního odboru 

Zapracovat do návrhu rozpočtu pro každý příslušný rok částku vyplývající z bodu 2 schváleného 

usnesení 

        Z: Bc. Jitka Chmelová 

        T: trvale 

 

 

 

 

K bodu programu 2 

Podání žádosti do dotačního programu Nadace ČEZ – stromy – MATERIÁL NA STŮL. 

015/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Schvaluje 

podání žádosti do dotačního programu Nadace ČEZ – Stromy dle parametrů uvedených v příloze            

č. 6 - Popis projektu Revitalizace porostu u střekovského kostela včetně rozhodnutí OŽP Magistrátu ÚL a 

příloze č.7 - Rozpočet požadovaných finančních prostředků od Nadace ČEZ. 

 

B/ Ukládá 

Bc. Jitce Chmelové, vedoucí finančního odboru 

zabezpečit podání žádosti ve spolupráci s Ing. J. K.  

T: 12.2.2016 

Z: Bc. Jitka Chmelová 
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K bodu programu 3 

Schválení převzetí projektu „Podpora rodin s prvorozeným dítětem“ do činnosti MO Střekov                      

a pravidel pro poskytování daru v rámci tohoto projektu. 

016/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/  Schvaluje  

1. Převzetí projektu „Podpora rodiny s prvorozeným dítětem“ od města Ústí nad Labem do činnosti 

Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov. 

2. Pravidla pro poskytování finančního daru Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov v rámci 

projektu „Podpora rodiny s prvorozeným dítětem“. 

3. Náklady spojené s administrací vyplácení darů (šeků) ponese dárce. 

 

B/  Pověřuje 

Martu Jaklovou, vedoucí správního odboru 

Zabezpečením uzavírání smluv o poskytnutí finančního daru (šeku) v souladu se schválenými pravidly 

dle bodu A/tohoto usnesení v rámci projektu „Podpora rodiny s prvorozeným dítětem“ 

Z: Marta Jaklová 

        T: průběžně 

C/  Ukládá 

1. Martě Jaklové, vedoucí správního odboru 

a) Předat vedoucí finančního odboru podklady pro vypsání šeků v rámci projektu „Podpora rodiny 

s prvorozeným dítětem“ 

Z: Marta Jaklová 

T: do 10 dnů od uzavření smlouvy 

 

b) Zabezpečit předávání šeků v rámci ceremoniálu „Vítání občánků“ 

Z: Marta Jaklová 

T: trvale 

 

c) Zabezpečit oznámení vedoucí finančního odboru termín konání ceremoniálu „Vítání občánků vždy 

nejpozději do 10ti dnů před jeho konáním 

Z: Marta Jaklová   

T: trvale 

 

 2. Bc. Jitce Chmelové, vedoucí finančního odboru 

Předání šeků v rámci projektu „Podpora rodiny s prvorozeným dítětem“ vedoucí správního odboru vždy 

nejpozději do 3 dnů před jeho konáním 

         Z: Bc. Jitka Chmelová 

T: trvale 

 

 

 

 

 

K bodu programu 4 

Výroční zpráva - Poskytování informací pracovníky ÚMO Střekov dle zákona č.106/1999 Sb.,               

o svobodném přístupu k informacím, v roce 2015. 

017/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Bere na vědomí  

předloženou zprávu o poskytování informací pracovníky ÚMO Střekov dle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím v roce 2015. 
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B/ Ukládá 

Ing. Miroslavu Štráchalovi, MBA, starostovi 

zabezpečit zveřejnění výroční zprávy o poskytování informací za rok 2015 na úřední desce ÚMO 

Střekov. 

T:  19. 2. 2015 

Z: Ing. Miroslav Štráchal, MBA 

 

 

 

 

K bodu programu 5 

Zpráva o vyřizování stížností a petic přijatých ÚMO Střekov v roce 2015. 

018/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Bere na vědomí  

předloženou zprávu o vyřizování stížností a petic přijatých v roce 2015  ÚMO Střekov 

 

B/ Pověřuje 

Ing. Miroslava Štráchala, MBA, starostu MO Střekov 

předložit zprávu o vyřizování stížností a petic přijatých ÚMO Střekov v roce 2015 Zastupitelstvu MO 

Střekov k projednání. 

        T: 29.3.2016 

        Z: Ing. Miroslav Štráchal, MBA 

 

 

 

 

K bodu programu 6 

Kontrola plnění usnesení RMO a ZMO k 31.12.2015.  

019/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Souhlasí  

a) s vyřazením usnesení RMO a ZMO Střekov splněných k 31.1.2016 z evidence  

 

b)  s prodloužením termínu usnesení RMO č.:   043/15/b - 31.03.2016 

066/15/b/2 - 30.06.2016 

066/15/b/3 - 30.06.2016 

236/15/b - 29.02.2016 

248/15/b - 29.02.2016 

268/15/b - 29.02.2016 

279/15/b - 01.03.2016 

288/15/c/1 - 29.02.2016 

290/15/b - 09.02.2016 

291/15/b - 09.02.2016 

008/16/d/1 - POZASTAVENO 

 

c) s prodloužením termínu a s vyřazením splněného usnesení RMO č.:   

177/15/c - 02.02.2016 

287/15/b - 01.02.2016 
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K bodu programu 8 

Pronájem bytu, ulice Varšavská, č. 14, 2 + 1, 61,40 m2 + sklepní kóje 3,57 m2. 

020/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Schvaluje  

na základě „Zásad pro nájem bytů ve vlastnictví města Ústí nad Labem, svěřených do správy MO 

Střekov“, má Rada MO Střekov, podle Čl.2,bod 2. 2.,uzavření nájemní smlouvy s p. Z. K., nar. xxxx 

trvale bytem xxxx ÚL Střekov, na bytovou jednotku č. 14 o velikosti 2+1 (64,97 m2), na adrese 

Varšavská 764/44, 400 03, Ústí nad Labem, na dobu určitou do 31. 10. 2016 za těchto podmínek: 

1) Výše smluvního nájemného činí bez záloh na služby měsíčně částku ve výši 1.981,80 Kč                

+ 308,50 Kč poplatek za zařizovací předměty.  

2) Stanovuje se jistota ve výši 1 násobku měsíčního nájemného, která bude uhrazena před podpisem 

nájemní smlouvy. 

3) Do 19. 2. 2016 musí být uhrazen dluh paní Z. K. vůči městu Ústí nad Labem. Pokud nebude dluh 

paní Z. K. uhrazen, bude nájemní smlouva uzavřena s dalším žadatelem tj. paní H., nar. xxxx, 

trvale bytem xxxx. 

 

B/ Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru PISH ÚMO Střekov 

1. informovat o usnesení Rady MO Střekov žadatele o nájem bytu, 

T: 29. 02. 2016 

Z: Bc. Eva Kurešová 

 

2. po uhrazení jistoty ve výši jednonásobku měsíčního nájemného, tj. ve výši 1.981,80 Kč, zabezpečit 

uzavření nájemní smlouvy s nájemcem, p. Z. K., popř. s druhým v pořadí, s účinností od 1. 3. 2016 

v souladu s usnesením na dobu určitou a následně zajistit předání jednotky. 

T: 29. 02. 2016 

Z: Bc. Eva Kurešová 

 

 

 

 

K bodu programu 9 

Pronájem bytu, ulice Varšavská, č. 7 – 0 + 1 o výměře 22,17 m2. 

021/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Schvaluje  

na základě „Zásad pro nájem bytů ve vlastnictví města Ústí nad Labem, svěřených do správy MO 

Střekov“, má Rada MO Střekov, podle Čl. 2. bod 2. 2., uzavření nájemní smlouvy s p. Z. Č., nar. xxxx 

trvale xxxx ÚL Střekov, na bytovou jednotku č. 7 o velikosti 0+1 (22,17 m2), na adrese Varšavská 

764/44, 400 03, Ústí nad Labem, na dobu určitou do 28. 2. 2017 za těchto podmínek: 

1) Výše smluvního nájemného, činí při sazbě 50,00 Kč/m2 bez záloh na služby měsíčně částku                 

ve výši 1.108,50 Kč + 256,20 Kč poplatek za používání zařizovacích předmětů.  

2) Stanovuje se jistota ve výši 1 násobku měsíčního nájemného, která bude uhrazena před podpisem 

nájemní smlouvy. 

3) Do 19. 2. 2016 musí být uhrazen dluh pana Z. Č. vůči městu Ústí nad Labem. Pokud nebude dluh 

panem Z. Č. uhrazen, bude nájemní smlouva uzavřena s dalším žadatelem tj. p. P. H. s tím, že do 

25. 2. 2016 musí být uhrazen dluh pana P. H., nar. xxxx, trvale bytem xxxx ÚL Střekov vůči městu 

Ústí nad Labem.  
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B/ Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru PISH ÚMO Střekov 

1. informovat o usnesení Rady MO Střekov žadatele o nájem bytu, 

T: 29. 02. 2016 

Z: Bc. Eva Kurešová 

 

2. po uhrazení jistoty ve výši jednonásobku měsíčního nájemného, tj. ve výši 1.108,50 Kč,  

zabezpečit uzavření nájemní smlouvy s nájemcem, p. Z. Č., popř. s druhým v pořadí, s účinností 

od 1. 3. 2016 v souladu s usnesením na dobu určitou a následně zajistit předání jednotky. 

T: 29. 02. 2016 

Z: Bc. Eva Kurešová 

 

 

 

 

 

K bodu programu 10 

Pronájem bytu, ulice Varšavská, č. 15, 1+3, 96,57m2. 

022/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Schvaluje  

na základě „Zásad pro nájem bytů ve vlastnictví města Ústí nad Labem, svěřených do správy MO 

Střekov“, má Rada MO Střekov, podle Čl. 2, bod 2.2., uzavření nájemní smlouvy  s p. F. J., nar. xxx, 

trvale bytem xxxx, ÚL Střekov, na bytovou  jednotku č. 15 o velikosti 3+1 (96,57 m2), na adrese 

Varšavská 764/44, 400 03, Ústí nad Labem, na dobu určitou do 28. 2. 2017     za těchto podmínek: 

1) Výše smluvního nájemného, činí bez záloh na služby měsíčně částku ve výši 2.801,50 Kč              

+ poplatek za zařizovací předměty (bude vypočítán dle ceny nově pořizované kuchyňské linky). 

2) Stanovuje se jistota ve výši 1 násobku měsíčního nájemného, která bude uhrazena před podpisem 

nájemní smlouvy. 

3) Do 19. 2. 2016 musí být uhrazen dluh pana F. J. vůči městu Ústí nad Labem. Pokud nebude dluh 

panen F. J. uhrazen, bude nájemní smlouva uzavřena s dalším žadatelem tj. p. L. K. nar. xxxx, 

trvale bytem xxxx, ÚL Klíše. 

 

B/ Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru PISH ÚMO Střekov 

1. informovat o usnesení Rady MO Střekov žadatele o nájem bytu 

T: 29. 02. 2016 

Z: Bc. Eva Kurešová 

 

2. po uhrazení jistoty ve výši jednonásobku měsíčního nájemného, tj. ve výši 2.801,50 Kč,  

zabezpečit uzavření nájemní smlouvy s nájemcem, p. F. J., popř. s druhým v pořadí, s účinností od 

1. 3. 2016 v souladu s usnesením na dobu určitou a následně zajistit předání jednotky. 

T: 29. 02. 2016 

Z: Bc. Eva Kurešová 
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K bodu programu 11 

Prodloužení nájemní smlouvy manželé D.. 

023/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Schvaluje 
V souladu s čl. 2, bod 2.2. „Zásad pro nájem bytů ve vlastnictví města Ústí nad Labem, svěřených do 

správy MO Střekov “ uzavření dodatku č. 1/2015 ke smlouvě o nájmu bytu č. 3/2011 ze dne 27. 05. 2011 

s manžely M. D., nar. xxxx a L. D., nar. xxxx, oba trvale bytem xxxx, ÚL Střekov, na jehož základě se 

smlouva č. 3/2011, ze dne 27. 05. 2011 mění následně: 

 

 článek VI., bod 6. 1. se mění takto:  

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, od 27. 05. 2011 do 31.03.2018 účinností od 01. 04. 2016. 

 

B/ Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru OPISH ÚMO Střekov 
1. informovat žadatele o usnesení Rady MO Střekov a zabezpečit uzavření dodatku č.1/2016 s nájemci, 

panem M. D. a paní L. D., s účinností od  01.04.2016 v souladu s usnesením. 

T: 29. 02. 2016 

Z: Bc. Eva Kurešová 
 

2. informovat o usnesení Rady MO Střekov finanční odbor ÚMO Střekov, 

T: 29.02. 2016 

Z: Bc. Eva Kurešová 

 

 

 

 

K bodu programu 12 

Ukončení nájmu NP Třebízského 1115 – S. + S. a záměr pronájmu. 

024/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Schvaluje  

1. ukončení nájemní smlouvy č. 2011/2003 uzavřené dne 05. 09. 2003 dohodou k datu 31. 03. 2016. 

 

2. záměr pronájmu nebytového prostoru v objektu Třebízského 1115/5, Ústí nad Labem, o celkové 

výměře 65,97 m
2
, 

Plocha pronajímaného prostoru 65,97 m
2 

Příslušenství   -
 

Plocha pronajímaného prostoru – celkem 65,97 m
2
 

Základní nájemné                            587,00 Kč/m
2
/rok 

Min. roční nájemné                                                                 38.725,00 Kč 

Účel nájmu – podnikání 

Případné investice do oprav nebytového prostoru nebudou předmětem jakéhokoliv vyrovnání. 

 

 

 

B/ Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru PISH ÚMO Střekov 

1. Zajistit uzavření dohody o ukončení nájmu. 

T: 29. 02. 2016 

Z: Bc. Eva Kurešová 
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2. Zabezpečit zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru po dobu 15 dnů dle podmínek ve 

schvalovací části tohoto usnesení. 

T: 29. 02. 2016 

Z: Bc. Eva Kurešová 

 

 

 

 

K bodu programu 13 

Ukončení nájmu NP Žukovova 546 – SEMCO  - záměr pronájmu. 

025/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Schvaluje  

1. ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu Žukovova 546/15, nájemní smlouvy č. 

2018/2006 ze dne 02. 10. 2006, dle bodu 3. 1. nájemní smlouvy (výpověď s tříměsíční výpovědní 

lhůtou, s datem podání výpovědi k lednu 2016) ke dni 30. 04. 2016, na základě výpovědi nájemce: 

SEMCO, spol. s r.o., zastoupená panem M. K.  

 

2. záměr pronájmu nebytového prostoru v objektu Žukovova 546/15, Ústí nad Labem, o celkové výměře 

24,01 m
2
, 

Plocha pronajímaného prostoru – místnost č. 8 19,65 m
2 

Příslušenství  4,36 m
2 

(příslušenstvím se rozumí 1/9 místnosti WC, kuchyňky, chodby, 

 koupelny) 

Plocha pronajímaného prostoru – celkem 24,01 m
2
 

Základní nájemné 374,00 Kč/m
2
/rok 

Min. roční nájemné                                                                   8.980,00 Kč 

Účel nájmu – podnikání 

Případné investice do oprav nebytového prostoru nebudou předmětem jakéhokoliv vyrovnání. 

 

B/ Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru PISH ÚMO Střekov 

1. Oznámit nájemci ukončení nájemní smlouvy s řádnou výpovědní lhůtou v souladu s čl. 3. 1. výše 

zmíněné smlouvy 

T: 29. 02. 2016 

Z: Bc. Eva Kurešová 

 

2. Zabezpečit zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru po dobu 15 dnů 

T: 29. 02. 2016 

Z: Bc. Eva Kurešová 
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K bodu programu 14 

Návrh na opravu usnesení č. 291/15 z 26. Rady MO Střekov – návrh na uzavření pachtu části 

pozemku p. č. 1262, v k. ú. Střekov – p. D. D.. 

026/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Ruší 

Usnesení RMO Střekov č. 291/15 

 

B/ Schvaluje  

pacht části pozemku p. č. 1262 – orná půda, o výměře 384 m2, z celkové výměry  

3.034 m2, v k. ú. Střekov, na dobu neurčitou, s účinností od 1. 2. 2016 

 

Účel pachtu:                           zahrada, pozemek pod stavbou (mobilní chatka) 

Celkové roční pachtovné:      3.413,- Kč/rok 

 

Pachtýř: 

pan D. D., dat. nar.: xxxx, trvale hlášen na adrese xxxx, 400 11 Ústí nad Labem. 

 

B/ Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru PISH OSOM ÚMO Střekov 

v souladu se schvalovací částí tohoto usnesení zabezpečit uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku              

p. č. 1262 – orná půda, o výměře 384 m2, z celkové výměry 3.034 m2,  

v k. ú. Střekov, dle schvalovací části tohoto usnesení, na dobu neurčitou s účinností  

od 1. 2. 2016, účel pachtu: zahrada, s pachtýřem uvedeným ve schvalovací části tohoto usnesení. 

T: 29. 2. 2016 

Z: Bc. Eva Kurešová 

 

 

 

K bodu programu 15 

Návrh na opravu usnesení č. 290/15 z 26. Rady MO Střekov – návrh na uzavření pachtu části 

pozemku p. č. 1262, v k. ú. Střekov – p. V. V.. 

027/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Ruší 

Usnesení RMO Střekov č. 290/15 

 

B/ Schvaluje  

pacht části pozemku p. č. 1262 – orná půda, o výměře 406 m2, z celkové výměry  

3.034 m2, v k. ú. Střekov, na dobu neurčitou, s účinností od 1. 2. 2016 

 

Účel pachtu:                           zahrada, pozemek pod stavbou (mobilní chatka) 

Celkové roční pachtovné:      3.600,- Kč/rok 

 

Pachtýř: 

pan V. V., dat. nar.: xxxx, trvale hlášen na adrese xxxx, 400 01 Ústí nad Labem      
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B/ Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru PISH OSOM ÚMO Střekov 

v souladu se schvalovací částí tohoto usnesení zabezpečit uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku p. 

č. 1262 – orná půda, o výměře 406 m2, z celkové výměry 3.034 m2,  

v k. ú. Střekov, dle schvalovací části tohoto usnesení, na dobu neurčitou s účinností  

od 1. 2. 2016, účel pachtu: zahrada, s pachtýřem uvedeným ve schvalovací části tohoto usnesení. 

T: 29. 2. 2016 

Z: Bc. Eva Kurešová 

 

 

K bodu programu 16 

Záměr pachtu  části pozemku p. č. 2106/1 a pozemku p. č. 2111/3, oba v k.ú. Střekov. 

028/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Schvaluje  

záměr pachtu části pozemku p. č. 2106/1 – zahrada, o výměře cca 700 m2 a pozemku  

p. č. 2111/3 – ostatní plocha, o výměře 54 m2, oba v k. ú. Střekov, za těchto podmínek: 

a)         pachtovné bude sjednáno v min výši 10,--Kč/m2/rok, z tohoto však bude  u pozemku  

 p. č. 2111/3 odečtena sleva za svažitost pozemku, at. 50%,                 

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

c)  předmětná část pozemku p. č. 2106/1, druh pozemku: zahrada, bude využita jako 

            zahrada a pozemku p. č. 2111/3, druh pozemku: ostatní plocha, bude využita jako  

 přístupová cesta       

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 OSOM ÚMO Střekov 
zabezpečit zveřejnění záměru pachtu části pozemku p. č. 2106/1 – zahrada, o výměře cca 700 m2, 

z celkové výměry 1.413 m2 a pozemku p. č. 2111/3 – ostatní plocha, o výměře 54 m2, oba v k. ú. 

Střekov. 

T: 29.2.2016   

Z: Bc. Eva Kurešová 

 

 

K bodu programu 17 

Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p.č. 238/3, v k.ú. Svádov - Prague 

International Marathon, s.r.o.. 

029/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Schvaluje 

uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 238/3 – ostatní plocha, o výměře 1 m2,  

v k. ú. Svádov, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, se společností  

Prague International Marathon, s.r.o., F. K. xxxx, za účelem umístění informační tabule pro projekt 

FreeRun. 

 

B/ Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru PISH  OSOM ÚMO Střekov 
zabezpečit uzavření smlouvy o výpůjčce, dle schvalovací části tohoto usnesení a o usnesení Rady MO 

Střekov informovat žadatele 

T: 29. 2. 2016 

Z: Bc. Eva Kurešová 
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K bodu programu 18 

Záměr pronájmu nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem – části pozemku p.č. 3241/102, 

v k.ú. Střekov. 

030/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Souhlasí   
se záměrem zveřejnění pronajmout část pozemku se sníženou cenou - pozemek  

p. č. 3241/102 – ostatní plocha – zeleň, o výměře cca 9 m2, z celkové  

výměry 545 m2, v k. ú. Střekov za těchto podmínek:  

1) nájemné bude sjednáno v min. výši 3,--Kč/1m
2
/den, 

2) předmětná část pozemku bude využita za účelem umístění a provozu prodejního zařízení,  

3) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s možností písemné výpovědi obou smluvních 

stran i bez udání výpovědního důvodu se sjednanou tříměsíční výpovědní lhůtou, která počíná 

běžet od prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně,  

4) žadatel předloží potvrzení bezdlužnosti vůči Statutárnímu městu  

Ústí nad Labem od Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem,   

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

dle informací Českého statistického úřadu, 

6) na předmětné části pozemku p. č. 3241/102, v k. ú. Střekov, se nachází movitá věc – prodejní 

zařízení, které je ve vlastnictví 3. osoby. 

 

B/ Ukládá 

Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru PISH ÚMO Střekov  

zabezpečit zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. 3241/102 – ostatní plocha - zeleň, o výměře 

cca 9 m2, z celkové výměry 545 m2, v k. ú. Střekov, dle schvalovací části tohoto usnesení.  

 

T: 20. 2. 2016   

Z: Bc. Eva Kurešová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Bandas      Ing. arch. Jiří Němeček  

 člen RMO Střekov     místostarosta RMO Střekov           

Dne:       Dne:  

 

 

 

 

 

Zapsala: Marie Buřičová 

 

Příloha: Usnesení 3. RMO Střekov 


