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Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov 

Zastupitelstvo MO Střekov 

 

 

 

U S N E S E N Í 
 

 

4. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 28.4.2015 

 

 

 

III.  

Finanční záležitosti 

 

 

Materiál 3.1. 

 

Navýšení  měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena ZMO Střekov.  

023/ Zastupitelstvo MO Střekov projednalo předložený návrh a 

 

A/ Stanovuje 
s účinností od 01.05.2015 výši měsíčních odměn za výkon funkce členům ZMO Střekov 

neuvolněným pro výkon funkce takto: 

a) V souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm. n) z.č. 128/2000 Sb., o obcích, v pozdějším 

znění, měsíční odměnu za výkon funkce člena  Rady MO Střekov neuvolněného pro výkon 

funkce, ve výši 2.433 Kč. 

b) V souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm. n) z.č. 128/2000 Sb., o obcích, v pozdějším 

znění, měsíční odměnu za výkon funkce předsedy výboru Zastupitelstva MO Střekov, 

neuvolněného pro výkon funkce, ve výši 2.081 Kč.  

c) V souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm. n) z.č. 128/2000 Sb., o obcích, v pozdějším 

znění, měsíční odměnu člena ZMO Střekov, který vykonává funkci člena výboru 

Zastupitelstva MO Střekov, neuvolněného pro výkon funkce, ve výši 849 Kč.  

d) V souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm. n) z.č. 128/2000 Sb., o obcích, v pozdějším 

znění, měsíční odměnu za výkon funkce člena ZMO Střekov, výši 849 Kč.  

e) V souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm. u) z.č. 128/2000 Sb., o obcích, v pozdějším 

znění, měsíční odměnu za výkon funkce člena výboru Zastupitelstva MO Střekov, který není  

členem Zastupitelstva MO Střekov a ani zaměstnancem obce zařazeným v ÚMO Střekov,  

ve výši 849 Kč.  

f) Odměny budou poskytovány ve výši souhrnu odměn stanovených za výkon  jednotlivých 

funkcí dle bodu a) až d). 

g) Odměny za výkon funkce dle odstavce a) – f) tohoto usnesení náleží každému i následně 

zvolenému členu Zastupitelstva MO 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.   
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Materiál 3.2. 

 

Vyúčtování hospodaření v rozpočtovém provizoriu MO Střekov v roce 2015. 

024/ Zastupitelstvo MO Střekov projednalo předložený návrh a 

 

A/ Schvaluje 

vyúčtování hospodaření MO Střekov v rozpočtovém provizoriu v období  od 1.1.2015 do 

17.3.2015. 

 

IV.  

Převod nemovitostí z majetku města – domy 

 

 

Materiál 4.1. 

 

Návrh na vydržení vlastnického práva k pozemku p.č. 155, v k.ú. Střekov - manž. Dospělovi. 

025/ Zastupitelstvo MO Střekov projednalo předložený návrh a 

 

A/ Schvaluje 

učinění osvědčení formou notářského zápisu, mezi Statutárním městem Ústí nad Labem                        

a manž. Miroslavem Dospělem a Romanou Dospělovou, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ústí nad Labem, o prohlášení o vydržení vlastnického práva k  pozemku  p.č. 155, o výměře        

221 m2, druh pozemku zahrada, v k.ú. Střekov, pod podmínkou, že veškeré náklady spojené s výše 

uvedeným prohlášením a jeho následným vkladem do katastru nemovitostí ponesou manželé 

Dospělovi. 

 

B/ Ukládá 

Radě MO Střekov 

o usn. Zastupitelstva MO Střekov informovat manž. Dospělovi. 

T: 15. 05. 2015 

Z: Ing. arch. Jiří Němeček 

 

V. 

Organizační záležitosti 

 

 

Materiál 5.1. 

 

Činnost RMO Střekov za období od 18. 2. 2015 do 31. 3. 2015. 

026/ Zastupitelstvo MO Střekov projednalo předložený návrh a 

 

A/ Bere na vědomí 
zprávu o činnosti Rady MO Střekov v období od 18. 2. 2015 do 31. 3. 2015 

 

 

Materiál 5.2. 

 

Činnost ÚMO za rok 2014. 

027/ Zastupitelstvo MO Střekov projednalo předloženou zprávu a tuto  

 

A/ Bere na vědomí 
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Materiál 5.3. 

 

Rozbor petic a stížností za rok 2014. 

028/ Zastupitelstvo MO Střekov projednalo předloženou zprávu a tuto  

 

A/ Bere na vědomí 
 

 

Materiál 5.4. 

 

Výroční zpráva o zadávání veřejných zakázek za rok 2014. 

029/ Zastupitelstvo MO Střekov projednalo předloženou zprávu a tuto  

 

A/ Bere na vědomí 

 

 

Materiál 5.5. 

 

Organizační uspořádání Městského obvodu Ústí n.L. – Střekov, postavení jednotlivých 

orgánů, jejich kompetence a vzájemné vtahy. 

030/ Zastupitelstvo MO Střekov projednalo předložený návrh a 

 

A/ Schvaluje 

Organizační uspořádání Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov, postavení jednotlivých 

orgánů, jejich kompetence a vzájemné vztahy 

 

 

 

Materiál 5.6. 

 

KV ZMO Střekov - výsledky provedených kontrol. 

031/ Zastupitelstvo MO Střekov projednalo předložený návrh a 

 

A/ Bere na vědomí 

výsledky kontrol provedených kontrolními skupinami KV ZMO Střekov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


