Výpis usnesení z 10. schůze Rady města konané dne 18. 5. 2016 - anonymizovaný
číslo usnesení
RM schvaluje program 10. schůze RM.
2016/10/269
RM doporučuje ZM ke schválení Výstrojní řád Městské policie Štětí.
2016/10/270
RM doporučuje ZM ke schválení Výstrojní řád asistentů prevence kriminality zařazených v Městské
2016/10/271
policii Štětí.
RM v souladu s ustanovením čl. 7 bod 15. Zásad Města Štětí pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu schvaluje uzavření písemné smlouvy na VZMR „Dodávka a instalace mobilní
kamery do Městského kamerového dohledového systému“ za částku 153.436,01 Kč bez DPH +
2016/10/272
21% DPH celkem 185.657,57 Kč vč. DPH se společností - TELMO, a.s., Štěrboholská 560/73, 102
00 Praha 10, IČO 47307781.
RM revokuje usnesení č. 2016/7/180 ze 7. schůze RM konané dne 6. 4. 2016, kterým bylo
schváleno uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a
smlouvy
o právu provést stavbu se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem
2016/10/273
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly pro stavbu „LT Radouň – NN, ppč. 1761, nové
OM“ Výše náhrady bude vycházet z platného právního předpisu města.
2016/10/274

RM revokuje usnesení č. 2016/5/126 z 3. schůze RM konané dne 9. 3. 2016, kterým bylo
schváleno uzavření nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 102a), Školní 496,
Štětí od 1. 7. 2016 s paní Magdou Poršovou, IČ: 76577333. Výše nájemného 500,- Kč/m2/rok.

2016/10/275

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 102a), Školní
496, Štětí od 1. 6. 2016 s paní Magdou Poršovou, IČ: 76577333. Výše nájemného 500,- Kč/m2/rok.

2016/10/276

RM schvaluje umístění poštovní schránky pro služební potřeby České pošty s. p., Roudnice nad
Labem na pozemku parcelní číslo 287/3 v obci Štětí, katastrální území Hněvice, a to bezúplatně.

2016/10/277

RM schvaluje umístění stavby – mobilního kontejneru pro měření imisí na pozemku parcelní číslo
1155/12 v obci Štětí, katastrální území Štětí I pro Mondi Štětí a.s., a to bezúplatně.

2016/10/278

RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti
inženýrské sítě se společností R A T E s.r.o., IČ: 49904507 pro stavbu „přeložka rozvodného
tepelného zařízení určeného k dodávce tepelné energie na stavbu „Novostavba Ateliéru ZUŠ, Štětí,
Horova, 411 08 Štětí, na parcele č. 484/1, 484/3, v katastrálním území Štětí I“. Výše náhrady bude
vycházet z platného právního předpisu města.

termín

zodpovídá
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2016/10/279

2016/10/280

2016/10/281

2016/10/282

2016/10/283

2016/10/284

2016/10/285

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a
smlouvy o právu provést stavbu se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly pro stavbu „LT Radouň – NN, ppč. 1761, nové
OM“. Upravená trasa kabelové přípojky vede mj. přes pozemky parcelní číslo 1648/3 a 3/9 oba v
obci Štětí, katastrální území Radouň u Štětí, které jsou ve vlastnictví města. Výše náhrady bude
vycházet z platného právního předpisu města.
RM schvaluje uzavření smlouvy o provedení stavby na pozemku parcelní číslo 302/10 v obci Štětí,
katastrální území Hněvice s Ústeckým krajem, IČ: 70892156, se sídlem Velká Hradební 3118/48,
400 01 Ústí nad Labem v zastoupení Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou
organizací, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ 417 03, pro stavbu „Hněvice –
parkovací plocha a dopravní terminál“.
RM schvaluje uzavření smlouvy o realizaci přeložky rozvodného tepelného zařízení určeného k
dodávce tepelné energie se společností R A T E s.r.o., IČ: 49904507 za cenu ve výši 446 285,- Kč
bez DPH, DPH 21% činí 93 719,85 Kč, celková cena včetně 21% DPH činí 540 004,85 Kč.
RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. ……….., Štětí nájemkyni ……………………. od
1. 5. 2016 do 30. 6. 2016.
RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti se
společností LABE WOOD s.r.o., IČ: 22793895 pro stavbu „pozemní příjezdová komunikace pro
nákladní dopravu do areálu Pily Štětí na pozemku parcelní číslo 1841/3 v obci Štětí, katastrální
území Štětí I“. Výše náhrady bude vycházet z platného právního předpisu města. Majetkoprávní
vypořádání bude provedeno po realizaci stavby formou prodeje nemovitosti do vlastnictví
oprávněného, za podmínky schválení prodeje dotčené nemovitosti Zastupitelstvem Města Štětí.
RM schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického
zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo 16_SOBS_4121190687 ve
Štětí, ul. Školní, pozemky parc. č. 438/1 a 2 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly pro stavbu „Přístavba pavilonu jídelny a
družin ZŠ Školní, Štětí“. Podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením a se zajištěním
požadovaného příkonu určený právním předpisem činí částku ve výši 31 500,- Kč.
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce se spolkem Počeplice sobě z. s., Počeplice 70, 411 08
Štětí, IČ 04792599 na zapůjčení movitého majetku – 10 ks pivních setů na dobu neurčitou od 1. 6.
2016.
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2016/10/286

2016/10/287

2016/10/288

2016/10/289
2016/10/290
2016/10/291
2016/10/292
2016/10/293

nepřijato:

nepřijato:

RM schvaluje uzavření smlouvy o reklamě a propagaci s firmou Čepro a.s., Praha 7, Dělnická č.p.
213, č. or. 12, PSČ 170 04, IČ 60193531 v rámci 28. ročníku Národního festivalu dechových
orchestrů FEDO 2016. Celkově poskytnutá částka za propagační služby je 6 050,- Kč vč. DPH.
RM schvaluje uzavření darovací smlouvy s firmou Jiří Svoboda, U Stadionu 479, 411 08 Štětí, IČ
64014291 v rámci 28. ročníku Národního festivalu dechových orchestrů FEDO 2016. Celková výše
poskytnutého daru je 1 000,- Kč vč. DPH.
RM schvaluje uzavření Kupní smlouvy s firmou EUROGREEN CZ, s. r.o. IČ: 64651959 na dodávku
„Lehké užitkové vozidlo pro Štětské komunální služby“ za cenu ve výši 370 200 Kč bez DPH, DPH
21% činí 77 742 Kč, celkem 447 942 Kč včetně 21% DPH.
RM schvaluje přidělení bytu č. ………. v DsCHB, U Cementárny 452 ve Štětí pí ……………..,
……..., trvale bytem Štětí, …………...; náhradníkem pí……………..., trvale bytem ………….
RM schvaluje Pravidla Města Štětí pro nájem bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního
určení v majetku Města Štětí.
RM schvaluje přidělení bytu č…………..., Štětí žadateli ………... č. ž. 3/16, v souladu s platnými
pravidly. Nájem bude uzavřen na dobu určitou do 30. 9. 2016. Cena nájemného ve výši 30,- Kč/m2
podlahové plochy.
RM schvaluje Pravidla Města Štětí pro hospodaření s byty v majetku Města Štětí.
RM schvaluje znění vyjádření Města Štětí k dokumentaci vlivů záměru „Ecoflex – Mondi Štětí a.s.“
podle zákona č. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů.
nepřijatá usnesení:
RM schvaluje záměr prodeje pozemků parcelní číslo 562/1 orná půda o výměře 4200 m2 a 562/2
orná půda o výměře 594 m2 v obci Štětí, katastrální území Radouň u Štětí.
RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti
inženýrské sítě pro elektro přípojku vedenou přes pozemek parcelní číslo ....... v obci Štětí,
katastrální území Stračí, pro pozemek parcelní číslo .........tamtéž, s panem ........ a panem
.............., oba bytem ..........., za úhradu dle schválených Zásad zřizování věcných břemen
omezujících vlastnické právo Města Štětí k věcem nemovitým.

