
U s n e s e n í

z 39. schůze rady městského obvodu Severní Terasa,
dne 4. 11. 2020

Usnesení č. 363/39R/20 - 379/39R/20

363/39R/20
Kontrola plnění usnesení - ústně

Rada městského obvodu Severní Terasa po projednání
 bere na vědomí

Zprávu o plnění usnesení RMO ÚL - ST

364/39R/20
Pronájem bytu č. 6 v ul. Kmochova 3352/4 

Rada městského obvodu Severní Terasa po projednání
 schvaluje

1. pronájem bytu č. 6 v obj. Kmochova 3352/4 pro pana Martina Havliše ve smyslu 
usnesení č. 109/12 RMO ÚL - ST ze dne 07. 11. 2012 dle důvodové zprávy

2. nájemní smlouvu v předloženém znění

365/39R/20
Pronájem bytu č. 20 v ul. Kmochova 3352/4 

Rada městského obvodu Severní Terasa po projednání
 schvaluje

1. pronájem bytu č. 20 v obj. Kmochova 3352/4 pro pana Daniela Pudila ve smyslu 
usnesení č. 80/04 RMO ÚL - ST ze dne 31. 05. 2004 dle důvodové zprávy

2. nájemní smlouvu v předloženém znění

366/39R/20
Záměr prodeje nebytového prostoru v obj. Pod Rozhlednou 2982/2
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Rada městského obvodu Severní Terasa po projednání
 schvaluje

záměr prodeje nebytového prostoru v obj. Pod Rozhlednou 2982/2 určitému zájemci za 
cenu dle znaleckého posudku ve výši 220.000,- Kč dle důvodové zprávy

367/39R/20
Záměr propachování zahrady na částech p.p.č. 5130 díl 6 a 5128 v k.ú. Ústí nad 
Labem

Rada městského obvodu Severní Terasa po projednání
 schvaluje

záměr propachtování částí p.p.č.5130 díl 6 a 5128 o celkové výměře 574,82m2 zahrádky v 
k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

368/39R/20
Pronájem části p.p.č. 4949/521 v k.ú. Ústí nad Labem za účelem parkování v ul. 
Ovocná

Rada městského obvodu Severní Terasa po projednání
 schvaluje

pronájem parkovacího stání na p.p.č. 4949/521 v k.ú. Ústí nad Labem ozn.č. 921 paní Pavle 
Jehličkové za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

369/39R/20
Uzavření SoSB na VB - ČEZ Distribuce, IP-12-4011156

Rada městského obvodu Severní Terasa po projednání
 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno pro zřízení služebnosti na zemní 
kabelové vedení NN pro budoucího oprávněného ČEZ Distribuce a.s. na služebném 
pozemku č. 4437/4 v k.ú. Ústí nad Labem za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy

370/39R/20
Uzavření smlouvy na VB - ČEZ Distribuce, IV-12-4016384

Rada městského obvodu Severní Terasa po projednání
 schvaluje

uzavření smlouvy na věcné břemeno pro zřízení služebnosti na kabelové vedení kNN pro 
oprávněného ČEZ Distribuce a.s. na služebném pozemku č. 4400/222 v k.ú. Ústí nad 
Labem za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy

371/39R/20
Uzavření smlouvy na VB - ČEZ Distribuce, IV-12-4014165
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Rada městského obvodu Severní Terasa po projednání
 schvaluje

uzavření smlouvy na věcné břemeno pro zřízení služebnosti na kabelové vedení kNN pro 
oprávněného ČEZ Distribuce a.s. na služebném pozemku č. 4595 v k.ú. Ústí nad Labem za 
obvyklých podmínek dle důvodové zprávy

372/39R/20
Uzavření smlouvy na VB - ČEZ Distribuce, IV-12-4016987

Rada městského obvodu Severní Terasa po projednání
 schvaluje

uzavření smlouvy na věcné břemeno pro zřízení služebnosti na kabelové vedení kNN pro 
oprávněného ČEZ Distribuce a.s. na služebném pozemku č. 4672/2 v k.ú. Ústí nad Labem 
za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy

373/39R/20
DS Dobětický trpaslík z.s. - snížení nájemného

Rada městského obvodu Severní Terasa po projednání
A) souhlasí

se snížením nájemného za pronájem nebytových prostor v objektu Stříbrnická 3030/2 
žadateli Nikol Marie Mertová o částku 207.738,- Kč

B) schvaluje

uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. Náj/nebyt/0645/2019 dle VAR. I.)

374/39R/20
Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu Městského obvodu Ústí nad 
Labem - Severní Terasa na rok 2020 (dotace na volby do Senátu PČR a zastupitelstev 
krajů)

Rada městského obvodu Severní Terasa po projednání
A) bere na vědomí

rozpočtové opatření
- zvýšení příjmové položky 4111, §6115, UZ 98193 - PPR303/H000034 - Dotace
na volby - kraj a parlament ve výši tj. 600.800,- Kč
- zapojení do výdajových položek
- PPR 308/H000246 - VOLBY KRAJ - OCHRAN. POMŮCKY UZ 98193
§6115 ve výši 15.000,- Kč
- PPR 308/H000247 - VOLBY KRAJ -REFUND. SP A ZP.-UZ 98193- §6115
ve výši 4.000,- Kč
- PPR 308/H000248 - VOLBY KRAJ - MZDY UZ 98193- §6115
ve výši 464.000,- Kč
- PPR 308/H000249 - VOLBY KRAJ – Odvody SP UZ 98193- §6115
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ve výši 40.000,- Kč
- PPR 308/H000250 - VOLBY KRAJ – Odvody ZP UZ 98193- §6115
ve výši 6.000,- Kč
- PPR 308/H000251 - VOLBY KRAJ - OSTATNÍ PLATY REF. UZ 98193 -
§ 6115 ve výši 4.000,- Kč
- PPR 308/H000253 - VOLBY KRAJ - materiál UZ 98193- §6115
ve výši 15.340,- Kč
- PPR 308/H000256 - VOLBY KRAJ – ost. Služby UZ 98193- §6115
ve výši 20.000,- Kč
- PPR 308/H000259 - VOLBY KRAJ – Pohoštění UZ 98193- §6115
ve výši 32.460,- Kč

B) doporučuje

Zastupitelstvu MO schválit rozpočtové opatření v bodě A.

375/39R/20
Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu Městského obvodu Ústí nad 
Labem - Severní Terasa na rok 2020 (posílení mezd VPP-úřad, opr. a rekonstrukce 
majetku obce)

Rada městského obvodu Severní Terasa po projednání
 schvaluje

S c h v a l u j e rozpočtové opatření
1) - snížení výdajové položky PPR 308/H000057 - Aparát platy zaměstnanců o
částku 200 tis. Kč
- zapojení na výdajovou položku PPR 308/H000425- VPP ÚŘAD - PLATY
ZAMĚSTNANCŮ ve stejné výši tj. 200 tis. Kč
- snížení výdajové položky PPR 308/H000069- Povinné pojistné na sociální -
aparát o částku 50 tis. Kč
- zapojení na výdajovou položku PPR 308/H000426- VPP ÚŘAD - SOCIÁLNÍ
POJISTNÉ ve výši tj. 50 tis. Kč
- snížení výdajové položky PPR 308/H000039- Povinné pojistné zdravotní
aparát částku 18 tis. Kč
- zapojení na výdajovou položku PPR 308/H000427- VPP ÚŘAD -
ZDRAVOTNÍ POJISTNÉ ve výši tj. 18 tis. Kč
2) - snížení výdajové položky PPR 308/H000069- Povinné pojistné na sociální -
aparát o částku 100 tis. Kč
- zapojení na výdajovou položku PPR 307/H000025- Opravy a rekonstrukce
majetku obce ve výši tj. 100 tis. Kč

376/39R/20
Individální dotace - Žádost o změnu účelu použití schválené ID - MŠ Dobětice

Rada městského obvodu Severní Terasa po projednání
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 schvaluje

- změnu použití schválené individuální dotace MŠ Dobětice z akce Lampionový průvod se 
sv. Martinem ve výši 4.000,- Kč
- na akci Rozloučení s předškoláky ve výši 2.000,- Kč účel - zajištění akce
- na akci Návštěva čerta s Mikulášem ve výši 2.000,-Kč , účel - zajištění akce

377/39R/20
Schválení dodatku ke smlouvě o spolupráci se společností Globus ČR

Rada městského obvodu Severní Terasa po projednání
 schvaluje

Dodatek Č. 1 ke smlouvě o spolupráci uzavřené dne 26.2.2020 se společností Globus ČR v. 
o. s., IČO:63473291 dle přílohy v důvodové zprávě.

378/39R/20
Vyřazení movitého majetku - frankovací stroj

Rada městského obvodu Severní Terasa po projednání
 schvaluje

vyřazení movitého majetku inv. č. 2000100 k 31. 10. 2020 - frankovací stroj 

379/39R/20
Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu Městského obvodu Ústí nad 
Labem - Severní Terasa na rok 2020 (účelová mimořádná dotace na výkon sociální 
práce-mimořádné odměny – ztížené pracovní prostředí – nouzový stav)

Rada městského obvodu Severní Terasa po projednání
 schvaluje

rozpočtové opatření – dotaci na mimořádné odměny za výkon sociální práce ve ztíženém 
pracovním prostředí z důvodu nouzového stavu
- zvýšení příjmové položky 4116 UZ 13015 o částku 47.520 Kč
a její zapojení do výdajových neinvestičních položek následovně:
- zapojení na výdajovou PPR308/H000346 - MZDY SOC.PRAC -
UZ 13015 ve výši 35.516 Kč
- zapojení na výdajovou PPR 308/H000347- SOC.POJ. NA
SOC.PRAC - UZ 13015 ve výši 8.808 Kč
- zapojení na výdajovou PPR 308/H000348- ZDR.POJ. NA
SOC.PRAC - UZ 13015 ve výši 3.196 Kč

Různé

Rada městského obvodu Severní Terasa po projednání
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Pavel Dufek Bc. Jaroslav Šimanovský

místostarosta starosta
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