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Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov 

Rada MO Střekov 

 

U S N E S E N Í 

z 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 7. 3. 2017 

 

 

Projednané návrhy:   

 

1. Ukončení nájemní smlouvy na pozemek p. č. 1504/7 a část pozemku p. č. 1504/1 (931 m2), oba 

v k. ú. Brná nad Labem – výpověď nájemce a záměr pachtu nemovitostí v majetku města Ústí nad 

Labem - pozemku p. č. 1504/7 a části pozemku p. č. 1504/1 (931 m2), oba v k. ú. Brná nad Labem. 

2. Návrh na ukončení nájemní smlouvy č. 1026/2015/NS, ze dne 14. 12. 2015, dohodou ke dni 

30. 04. 2017, na část pozemku p. č. 1351/3 v k. ú. Sebuzín. 

3. Pronájem nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem – části pozemku p. č. 970/1 (103 m2), k. ú. 

Svádov. 

4. Dohoda o narovnání majetkoprávních vztahů k pozemku p. č. 345, v k. ú. Svádov a návrh 

na zrušení usnesení 20. Zastupitelstva MO Střekov, konané dne 15. 12. 2009, č. 451/09/B. 

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

a smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku p. č. 274/2 v k. ú. Svádov. 

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

a smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku p. č. 2205/1 v k. ú. Střekov 

7. Nabytí majetku: 

– objektu Truhlářova č. p. 384/2, 400 03 ÚL Střekov, budova bývalých lázní Dr. Vrbenského 

 Pozemkové parcely č. 334 o výměře 1 209 m
2 

(na tomto pozemku se nachází budova bývalých 

lázní Dr. Vrbenského) 

 pozemkové parcely č. 335/1 o výměře 6 216 m
2
, vše v k, ú. Střekov 

8. Návrh na změnu HLAVY V - Pravidel pro nakládání s majetkem města Ústí nad Labem, svěřeným 

do správy MO Střekov 

9. Smlouva o dílo 

10. Výběrové řízení na údržbu veřejné zeleně ve správě města Ústí nad Labem – MO Střekov 

12. Vydání Řádu ohlašovny požáru 

13. Plán preventivní činnosti PO 

14. Návrh na odměňování členů KK RMO Střekov 

15. Informace o odstoupení člena KK RMO Střekov 

16. Návrh rozpočtu MO Střekov na rok 2017 

17. Schválení změny v zadávací dokumentaci zakázky malého rozsahu na právní služby 

18. Schválení realizace 25. Střekovského plesu 

19. Souhlas s připomínkami k obecně závazné vyhlášky “Požívání alkoholických nápojů na veřejném 

prostranství“  

20. Souhlas s připomínkami k obecně závazné vyhlášce „Stanovení školských obvodů základních škol 

zřizované městem Ústí nad Labem“ 
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K bodu programu 1 

Ukončení nájemní smlouvy na pozemek p. č. 1504/7 a část pozemku p. č. 1504/1 (931 m2), oba 

v k. ú. Brná nad Labem – výpověď nájemce a záměr pachtu nemovitostí v majetku města Ústí nad 

Labem - pozemku p. č. 1504/7 a části pozemku p. č. 1504/1 (931 m2), oba v k. ú. Brná nad Labem. 

001/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Schvaluje  

1.  ukončení nájemní smlouvy č. 1020/2012/NS, ve znění pozdějších dodatků uzavřené s nájemcem 

panem D. A. na pronájem pozemku p. č. 1504/7 a části pozemku p. č. 1504/1 (931 m2), oba v k. ú. 

Brná nad Labem, dohodou obou smluvních stran, ke dni 30. 4. 2017. 

2. záměr pachtu pozemku p. č. 1504/7, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, o výměře  

18 m2 a části pozemku p. č. 1504/1, druh pozemku: trvalý travní porost, o výměře 931 m2, z celkové 

výměry 970 m2, oba v k. ú. Brná nad Labem, za těchto podmínek: 

                 a) pachtovné bude sjednáno v min. výši 10,--Kč/m
2
/rok (465 m

2
), z tohoto však bude odečtena 

sleva za svažitost pozemku, at. 15%,                 

                 b) část pozemku (466 m
2
) p. č. 1504/1 k. ú. Brná nad Labem bez pachtovného 

                 c) pachtovné za pozemek pod stavbou – chatou (18 m
2
) bude sjednáno v min. výši 20,-- 

Kč/m
2
/rok   

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

                 e) předmětné pozemky budou využity jako zahrada a pozemek pod chatou 

                 f) žadatel předloží potvrzení bezdlužnosti vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem       

 

B/ Ukládá 

vedoucí OSOM 

1. zabezpečit uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy. 

T:  30. 04. 2017 

Z: Vedoucí OSOM 

 

2. zabezpečit zveřejnění záměru pachtu pozemku p. č. 1504/7, druh pozemku: zastavěná plocha  

a nádvoří, o výměře 18 m2 a části pozemku p. č. 1504/1, druh pozemku: trvalý travní porost,  

o výměře 931 m2, z celkové výměry 970 m2, oba v k. ú. Brná nad Labem, dle schvalovací části tohoto 

usnesení. 

T:  31. 03. 2017 

Z: Vedoucí OSOM 

 

3. zabezpečit oznámení o usnesení RMO Střekov FO ÚMO Střekov. 

 

T:  31. 03. 2017 

Z: Vedoucí OSOM 

 

 

 

K bodu programu 2 

Návrh na ukončení nájemní smlouvy č. 1026/2015/NS, ze dne 14. 12. 2015, dohodou ke dni 

30. 04. 2017, na část pozemku p. č. 1351/3 v k. ú. Sebuzín  

002/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Nesouhlasí   

s ukončením nájemní smlouvy č. 1026/2015/NS, ze dne 14. 12. 2015, uzavřené na pronájem části 

pozemku p. č. 1351/3, o výměře 407 m2, v k. ú. Sebuzín, s nájemcem p. J. Z., dohodou. 
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C/ Bere na vědomí 

podání pana J. Z., které nelze pro formální vady akceptovat jako výpověď.  

 

B/ Ukládá 

vedoucí OSOM  
Informovat žadatele o usnesení. 

         T: 30. 04. 2017 

         Z: Vedoucí OSOM 

 

 

 

K bodu programu 3 

Pronájem nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem – části pozemku p. č. 970/1 (103 m2), k. ú. 

Svádov  

003/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Schvaluje  

1. Pronájem části pozemku p. č. 970/1, o výměře 103 m2, v k. ú. Svádov, na dobu neurčitou, s účinností 

od 01. 04. 2017, za podmínek, že pronajímaná část pozemku p. č. 970/1 v k. ú. Svádov musí být 

neoplocena a volně přístupná, musí být zajištěn přístup provozovateli telekomunikačního kabelu 

a plynárenskému zařízení na pozemku se nacházejícím a přístup na sousední pozemek p. č. 972 v k. ú. 

Svádov. 

 

Účel pronájmu:    manipulační plocha 

Celkové roční nájemné:             1.030,--Kč  

 

Nájemce: 

pan, M. P., dat. nar.: xxx, trvale hlášen na adrese xxx, 403 22 Ústí nad Labem. 

 

2. Částku ve výši 2.146,--Kč, jako bezdůvodné obohacení, které vzniklo p. M. P. bezesmluvním užíváním 

části pozemku p. č. 970/1, o výměře 103 m2, v k. ú. Svádov, za období od 01. 03. 2015 do 31. 03. 2017. 

 

B/ Ukládá 

vedoucí OSOM 
zabezpečit uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 970/1, o výměře 103 m2 v k. ú. Svádov, 

na dobu neurčitou, s účinností od 01. 04. 2017, účel nájmu: manipulační plocha, s nájemcem uvedeným 

ve schvalovací části tohoto usnesení. 

 

T: 30. 04. 2017 

Z: Vedoucí OSOM 

 

K bodu programu 4 

Dohoda o narovnání majetkoprávních vztahů k pozemku p. č. 345, v k. ú. Svádov a návrh na 

zrušení usnesení 20. Zastupitelstva MO Střekov, konaného dne 15. 12. 2009, č. 451/09/B 

004/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Doporučuje  

1. Zastupitelstvu MO Střekov zrušit usnesení č. 451/09/B z 20. jednání Zastupitelstva MO Střekov, 

konaného dne 15. 12. 2009, kterým bylo schváleno učinění osvědčení ve formě notářského zápisu, mezi 

městem Ústí nad Labem a O. H., o vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 345, k. ú. Svádov, druh 

pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 24 m2, který je v majetku města Ústí nad Labem.  
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2. Zastupitelstvu MO Střekov schválit uzavření dohody o narovnání podle § 1903 a násl. Občanského 

zákoníku k pozemku p. č. 345 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 24 m2, k. ú. Svádov mezi 

Statutárním městem Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem a panem O. H., 

nar. xxx, bytem xxx, 403 22 Ústí nad Labem – Svádov. 

 

B/ Pověřuje 

Ing. Stanislava Dunaje, místostarostu MO Střekov 

1. předložit zastupitelstvu MO Střekov návrh na zrušení usnesení č. 451/09/B z 20. jednání Zastupitelstva 

MO Střekov, konaného dne 15. 12. 2009, kterým bylo schváleno učinění osvědčení ve formě notářského 

zápisu, mezi městem Ústí nad Labem a panem O. H., o vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 345, 

k. ú. Svádov, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 24 m2, který je v majetku města Ústí 

nad Labem. 

                                                                                          
2. předložit uzavření dohody o narovnání podle § 1903 a násl. Občanského zákoníku k pozemku p. č. 345 

– zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 24 m2, k. ú. Svádov mezi Statutárním městem Ústí nad Labem, 

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem a panem O. H., nar. xxx, bytem xxx, 403 22 Ústí nad 

Labem – Svádov Zastupitelstvu MO Střekov k projednání. 

                                                                                                            

T: 31. 05. 2017 

                                                                                               Z: Vedoucí OSOM 

 

K bodu programu 5 

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

smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku p. č. 274/2 v k. ú. Svádov  

005/ 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 na části p. p. č. 274/2 v k. ú. Svádov, název stavby „Svádov, ul. Vítězná 

-  úprava vNN, kNN č. IE-12-4004506/VB029“, za účelem umístění a provozování distribuční soustavy 

kabelového vedení NN, dle předložené smlouvy. Celková částka úplaty za zřízení věcného břemene – 

služebnosti bude určena na základě rozsahu dotčení pozemku, dle geometrického plánu a sazby podle 

Pravidel MO Střekov, platných ke dni uzavření smlouvy o zřízení služebnosti a bude uhrazena 

bankovním převodem před podpisem konečné smlouvy. 

 

Budoucí oprávněný: 

ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem na adrese Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8,  

PSČ 405 02, IČ: 24729035, zastoupená na základě písemně udělené plné moci ze dne 18. 02. 2016, 

evid. č. PM/II – 083/2015 spol. Com – Pakt Energy, a. s., se sídlem Vlastibořská 2840/1, 193 00 Praha 9, 

IČ 27619613, zastoupená na základě písemně udělené plné moci ze dne 21. 01. 2016, svou 

zaměstnankyní, p. Hedvikou Valešovou.     

 

B/ Ukládá 

Vedoucí OSOM 
zabezpečit uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a 

smlouvy o právu provést stavbu, dle schvalovací části tohoto usnesení.  

 

T:  15. 04. 2017 

Z: Vedoucí OSOM 
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K bodu programu 6 

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

smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku p. č. 2205/1 v k. ú. Střekov 

006/ 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 dle přílohy č. 7,  na část pozemku p. č. 2205/1 v k. ú. Střekov, název stavby: „IP-12-
4006380, UL, Střekov, ppč. 2140/44 – přípojka kNN“, za účelem umístění nového pojistného pilíře a 
přípojky kNN v délce 31,5m na pozemku p. č. 2205/1 v k. ú. Střekov. Celková částka bude určena na 
základě rozsahu dotčení pozemku, dle geometrického plánu a sazby podle Pravidel MO Střekov, platných 
ke dni uzavření smlouvy o zřízení služebnosti a bude uhrazena bankovním převodem před podpisem 
konečné smlouvy.  
 

Budoucí oprávněný: 

ČEZ Distribuce, a.s., zastoupený na základě písemně udělené plné moci ze dne 26. 04. 2016, spol. 

VAMA s.r.o., se sídlem Vilsnice 94, Děčín XII, IČ 47287926.     

 

 

K bodu programu 7 

Návrh na odkoupení nemovitosti lázně Dr. Vrbenského, budovy č. p. 384/2 na pozemku p. č. 334 

v k. ú. Střekov a pozemku p. č. 335/1 v k. ú. Střekov  

007/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Souhlasí 
s odkoupením objektu Truhlářova 384/2 (budova bývalých lázní Dr. Vrbenského) včetně pozemků p. č. 

334 o výměře 1.209 m² a p. č. 335/1 o výměře 6.216 m², vše v k.ú. Střekov.  

 

B/ Doporučuje  
Zastupitelstvu MO Střekov schválit odkoupení objektu Truhlářova 384/2 (budova bývalých lázní 
Dr. Vrbenského) včetně pozemků p. č. 334 o výměře 1.209 m² a p. č. 335/1 o výměře 6.216 m², vše v k. ú. 
Střekov. 
 

C/ Ukládá 

Vedoucí odboru SOM 

 

Vyžádat si stanovisko Magistrátu města Ústí nad Labem k nabytí nemovitosti do majetku města Ústí nad 

Labem a připravit podklady pro koupi nemovitosti. 

  

 T: X. X. 2017 

                                                                                               Z: Vedoucí OSOM 

 

K bodu programu 8 

Návrh na změnu HLAVY V - Pravidel pro nakládání s majetkem města Ústí nad Labem, svěřeným 

do správy MO Střekov  

008/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Schvaluje  

Změnu HLAVY V  - Zřizování věcných břemen na nemovitostech v majetku města Ústí nad Labem 

svěřených do správy MO Střekov, Pravidel pro nakládání s majetkem města Ústí nad Labem, svěřeným 

do správy MO Střekov. 

 



Usnesení  1. jednání  RMO Střekov 

 

6 

 

B/ Doporučuje  
Zastupitelstvu MO Střekov schválit změnu HLAVY V  - Zřizování věcných břemen na nemovitostech 
v majetku města Ústí nad Labem svěřených do správy MO Střekov, Pravidel pro nakládání s majetkem 
města Ústí nad Labem, svěřeným do správy MO Střekov. 
 

 

C/ Pověřuje 

Ing. Stanislava Dunaje, místostarostu MO Střekov 

předložit zastupitelstvu MO Střekov návrh na změnu HLAVY V  - Zřizování věcných břemen na 

nemovitostech v majetku města Ústí nad Labem svěřených do správy MO Střekov, Pravidel pro 

nakládání s majetkem města Ústí nad Labem, svěřeným do správy MO Střekov. 

  

T: 31. 03. 2017 

                                                                                               Z: Vedoucí OSOM 

 

K bodu programu 9 

Smlouva o dílo  

009/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Souhlasí  

s uzavřením smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Ústí nad Labem, Městským obvodem Ústí nad 

Labem – Střekov a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sborem dobrovolných hasičů Střekov, 

pobočným spolkem, IČ 75086808, U Stanice 822/2, 400 03 Ústí nad Labem do 31. 12. 2017. 

Předmětem díla je údržba přístavního můstku v Církvicích rozšířená o údržbu mola za částku 15.000,-

Kč za dobu plnění. 

 

K bodu programu 10 

Výběrové řízení na údržbu veřejné zeleně ve správě města Ústí nad Labem – MO Střekov  

010/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A) Schvaluje 

 zadávací podmínky pro vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku „Údržba zeleně ve správě 

města Ústí nad Labem – MO Střekov“. 

 vyhlášení výběrového řízení na předmětnou zakázku. 

 

B) Souhlasí 

se zařazením těchto firem do výběrového řízení: 

 AVE Ústí nad Labem s.r.o., IČ 61329002, Neštěmická 779/4, 400 21 Ústí nad Labem, 

 Spirea UL s.r.o., IČ 25449664, Mlýnská 318, 403 31 Ústí nad Labem, 

 Milena Jírová, IČ 87670887, Masarykova 652, 403 17 Chabařovice, 

 Vladimír Pek, IČ 40225119, Oty Pavla 1, 400 11 Ústí nad Labem, 

 Zelené kolo s.r.o., IČ 25476793, Koštov 112, 400 02 Ústí nad Labem. 

 

C) Jmenuje 

pro výběr zhotovitele na realizaci předmětné zakázky komisi ve složení: 

 Mgr. Jan Kučera, RRA Ústeckého kraje a.s., zástupce zadavatele 

 Martina Čechová, vedoucí OPISH 

 Mgr. Jan Železný, člen rady 

 Miroslava Lazarová, zastupitelka  

 Ing. Bc. Petr Bandas, zastupitel 

 náhradník Viktor Malinkovič, zastupitel 
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K bodu programu 12 

Vydání Řádu ohlašovny požárů   

011/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ schvaluje  

Řád ohlašovny požárů v předloženém znění (viz příloha č. 1)  

B/ Ukládá  

Mgr. Haně Štrymplové zajistit veškeré úkony spojené se zveřejněním výše uvedeného Řádu, zajištění 

souvisejících úkonů týkající se ohlašovny požárů 

                                                                                                           T: neprodleně 

                                                                                                           Z: Mgr. Štrymplová 

 

K bodu programu 13 

Plán preventivní činnosti požární ochrany pro rok 2017   

012/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Schvaluje  

Plán preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany v městském obvodu Střekov 

v předloženém znění  

 

B/ Ukládá  

Mgr. Haně Štrymplové zajistit veškeré úkony spojené se zveřejněním předloženého plánu, zajištění 

souvisejících akcí a vyplývajících úkolů.  

                                                                                                           T: průběžně  

                                                                                                           Z: Mgr. Štrymplová 
 

K bodu programu 14 

Návrh na odměňování členů KK RMO Střekov  

013/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Stanovuje systém odměňování s účinností od 7. 3. 2017 a výši odměn za výkon funkce členům 

Kulturní komise RMO Střekov dle účasti na jednáních Kulturní komise: 

a) V souladu s NV č. 37/2003 Sb. schvaluje měsíční odměnu předsedy Kulturní komise RMO 

Střekov ve výši 2.228 Kč, a to bez rozdílu zda je nebo není členem Zastupitelstva MO Střekov a 

je nebo není zaměstnancem obce zařazeným v ÚMO Střekov. 

b) V souladu s NV č. 37/2003 Sb. schvaluje měsíční odměnu člena Kulturní komise RMO Střekov 

ve výši 909 Kč, a to bez rozdílu zda je nebo není členem Zastupitelstva MO Střekov a je nebo 

není zaměstnancem obce zařazeným v ÚMO Střekov. 

c) Odměna za výkon funkce dle odstavce a) a b) tohoto usnesení náleží každému i následně 

zvolenému členu Kulturní komise RMO Střekov nebo občanu, který není členem ZMO ani 

zaměstnancem obce zařazeným do ÚMO Střekov, a to od 1. dne měsíce následujícího po dni 

zvolení do funkce. 

d) Odměna za výkon funkce dle odstavce a) a b) tohoto usnesení bude vyplacena formou finanční 

odměny 1x za pololetí. Podkladem pro výpočet odměn bude prezenční listina z každého jednání. 

Podmínkou pro vyplacení odměny bude 50% účast na jednáních.  

 

K bodu programu 15 

Informace o odstoupení člena KK RMO Střekov  

014/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Bere na vědomí informaci o aktuálním stavu KK RMO Střekov  
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K bodu programu 16 

Návrh rozpočtu MO Střekov pro rok 2017 

015/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Zjišťuje, že 
- návrh rozpočtu MO Střekov na rok 2017 je schodkový, 

- předpokládané příjmy činí:      37.239.000 Kč 

z toho: daňové a nedaňové příjmy (tř. 1 a 2)               960.000 Kč 

 přijaté transfery (tř. 4)     36.279.000 Kč 

 z toho: dotace na výkon státní správy a samosprávy 13.483.000 Kč 

  z toho dotace na Vítání občánků         700.000 Kč 

  dotace na zeleň                                                  6.900.000 Kč 

    dotace na provoz                                               4.499.000 Kč 

    dotace  MmÚL celkem    24.882.000 Kč 

 refundace z ÚP na VPP                   8.760.000 Kč 

                                    převody z vlastních fondů                                  2.637.000 Kč 

  

- předpokládané výdaje činí              45.855.000 Kč 

z toho: investiční výdaje                  5.060.000 Kč 

provozní výdaje                          40.795.000 Kč  

z toho: běžné výdaje                          15.084.000 Kč 

mzdové výdaje                                     24.990.000 Kč 

ostatní výdaje                                                721.000 Kč 

- uhrazené splátky dlouh. přijatých půjč. prostřed.(položka 8124)               -  27.000 Kč 

- změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (položka 8115)    8.643.000 Kč 

- financování (součet za třídu 8)                  8.616.000 Kč 

- saldo příjmů a výdajů po zapojení prostředků z min. let                          0 Kč 

 

B/ Doporučuje 

Zastupitelstvu MO Střekov 

Schválit 

1. Rozpočet MO Střekov pro rok 2017 ve znění uvedeném v důvodové zprávě 

 

2. Závazný ukazatel rozpočtu MO Střekov pro rok 2017 takto: 

limit na platy zaměstnanců zařazených do ÚMO Střekov a odměny členům zastupitelstva  

a členům výborů Zastupitelstva MO Střekov včetně pracovníků VPP ve výši: 18.401.000 Kč      

                    

3. Příděl do Sociálního fondu z rozpočtu MO Střekov v celkové výši: 721.000 Kč      

  

4. Zapojit nevyčerpanou účelovou investiční a neinvestiční dotaci od Magistrátu města  

Ústí nad Labem poskytnutou MO Střekov v roce 2015 v celkové výši 2.330.000 Kč, z toho:  

- investiční dotace na odkup objektu lázní Dr. Vrbenského a souvisejících pozemků  

ve výši 2.000.000 Kč 

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

ve výši 330.000 Kč. 
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K bodu programu 17 

Schválení změny v zadávací dokumentaci zakázky malého rozsahu na právní služby 

016/ Rada Městského obvodu Střekov projednala předloženou zprávu a doporučuje zastupitelstvu MO 

Střekov 

A/  Schválit  

Změnu v zadávací dokumentaci zakázky malého rozsahu na právní služby, a to v bodě 2 zadávací 

dokumentace 

 

K bodu programu 18 

Schválení realizace 25. Střekovského plesu 

017/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

A/  Schvaluje  

Záměr realizace 25. Střekovského plesu v termínu listopad/prosinec 2017. 

 

B/ ukládá  

Mgr. Haně Štrymplové, vedoucí správního odboru  

zajistit technickoorganizační záležitosti týkající se plesu, včetně programové části, propagace a s tím 

související úkony   

                                                                                                          Z: Mgr. Hana Štrymplová 

                                                                                                          T: do termínu konání 

 

K bodu programu 19 

Souhlas s připomínkami k obecně závazné vyhlášky “Požívání alkoholických nápojů na veřejném 

prostranství“ 

018/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ souhlasí  

s návrhem znění OZV s podmínkou, že přílohová část tabulky týkající se MO Střekov bude doplněna o 

park T. G. M. V původní vyhlášce je park obsažen v bodě „D“ a nikdo nežádal o jeho odstranění.  

 

K bodu programu 20 

Souhlas s připomínkami k obecně závazné vyhlášce „Stanovení školských obvodů základních škol 

zřizovaných městem Ústí nad Labem“ 

019/ Rada MO Střekov projednala předložený návrh a 

 

A/ Bere na vědomí 

návrh znění obecně závazné vyhlášky „ Stanovení školských obvodů základních škol zřizované městem 

Ústí nad Labem. 

 

 

 

 

 

Ing. Stanislav Dunaj     Ing. Eva Outlá 

místostarosta MO Střekov             starosta MO Střekov 

Dne:       Dne:  

 

 

Zpracovala: Michaela Paseková Tůmová 


