Výpis usnesení z 12. schůze Rady města konané dne 15. 6. 2016 - anonymizovaný
číslo usnesení
RM schvaluje program 12. schůze RM.
2016/12/304
RM revokuje usnesení č. 2016/7/171.
2016/12/305

2016/12/306

2016/12/307
2016/12/308
2016/12/309
2016/12/310
2016/12/311
2016/12/312
2016/12/313

2016/12/314

2016/12/315

2016/12/316
2016/12/317

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 1ks laserového měřiče
rychlosti pro Městskou policii Štětí“ za částku 301 200 Kč bez DPH, tj. 364 452 Kč s DPH se
společností ATS – TELCOM Praha a.s., IČ 61860409, se sídlem Trojská 195/88, 17100 Praha 7.
RM doporučuje ZM ke schválení účetní závěrku Města Štětí za rok 2015.
RM po projednání Závěrečného účtu Města Štětí za rok 2015 doporučuje ZM souhlasit s
celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
RM doporučuje ZM schválit III. rozpočtové opatření k 23. 6. 2016, dle písemného návrhu.
RM doporučuje ZM schválit směrnici pro sestavení rozpočtu.
RM schvaluje Základní škole Štětí, Školní 559, přijetí finančních darů od společnosti 2JCP a.s ve
výši 15 000,- Kč.
RM schvaluje Základní škole Štětí, Školní 559, čerpání rezervního fondu ve výši 5 000,- Kč pro
potřeby třídy 2B a čerpání rezervního fondu ve výši 10 000,- Kč pro potřeby třídy 7B.
RM schvaluje změnu závazných ukazatelů příspěvkové organizace Základní škola Štětí, Školní 559
pro rok 2016.
RM schvaluje DDM Štětí přijetí finančních darů od: ZO OS SEPAP ŠTĚTÍ ve výši 2 000,- Kč., od BM-BETA s.r.o. ve výši 10 000,- Kč., od RATE s.r.o. ve výši 7 000,- Kč., od SOZOL servis, spol. s
r.o. ve výši 5 000,- Kč., od Mondi Štětí a.s. ve výši 10 000,- Kč., od Mondi Coating Štětí a.s. ve
výši 5 000,- Kč., od Mondi Bags Štětí a.s. ve výši 5 000,- Kč., od Nadace historické a kulturní
dědictví regionu města Budyně nad Ohří ve výši 828,- Kč.
RM schvaluje DDM Štětí čerpání rezervního fondu ve výši 828,- Kč na dopravu ZÚ mažoretekfestival Budyňský krokodýl, 20 000,- Kč na úhradu nákladů spojených s organizací Dětského dne,
14 000,- Kč na činnost Domu dětí a mládeže Štětí a 10 000,- Kč na činnosti ZÚ kopaná-přípravka.
RM schvaluje změnu závazných ukazatelů příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Štětí,
Horova 375 pro rok 2016.
RM schvaluje přidělení dotace organizaci Karatedó Steklý, z.s. na realizaci projektu „Rozvoj
bojových umění ve Štětí“ ve výši 10 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.

termín

zodpovídá

Výpis usnesení z 12. schůze Rady města konané dne 15. 6. 2016 - anonymizovaný
2016/12/318

2016/12/319

2016/12/320
2016/12/321
2016/12/322

2016/12/323

2016/12/324

2016/12/325

2016/12/326

2016/12/327
2016/12/328
2016/12/329

RM schvaluje přidělení dotace organizaci SK Parta Litoměřicko na realizaci projektu „Mistrovství
ČR v cyklistice zdravotně postižených sportovců“ ve výši 5 000 Kč a uzavření veřejnoprávní
smlouvy.
RM schvaluje přidělení dotace Ing. Barboře Řeháčkové na realizaci projektu „Mistrovství Čech,
Mistrovství ČR, Mistrovství Evropy v kulturistice a fitness“ ve výši 10 000 Kč a uzavření
veřejnoprávní smlouvy.
RM doporučuje ZM ke schválení přidělení dotace organizaci Hospic sv. Štěpána, z.s. na realizaci
projektu „Hospicové služby pro občany Štětí“ ve výši 50 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM schvaluje přidělení dotace organizaci SK Nephilim, z.s. na realizaci projektu „Komplexní
přípravou na vrchol“ ve výši 20 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM schvaluje přidělení dotace organizaci Vyšší odborná škola obalové techniky
a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, příspěvková organizace na realizaci projektu „Technický klub
mládeže – robotika hrou“ ve výši 49 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM doporučuje ZM ke schválení přidělení dotace organizaci ZŠ T.G.Masaryka, Štětí, 9. května
444, okres Litoměřice na realizaci projektu „Ozdravný pobyt“ ve výši 17 500 Kč a uzavření
veřejnoprávní smlouvy.
RM schvaluje přidělení dotace organizaci Mateřská škola Štětí, příspěvková organizace /DUHA/ na
realizaci projektu „Ozdravný pobyt“ ve výši 8 500 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM schvaluje přidělení dotace organizaci Mateřská škola Štětí, příspěvková organizace
/KLUBÍČKO/ na realizaci projektu „Ozdravný pobyt“ ve výši 10 500 Kč a uzavření veřejnoprávní
smlouvy.
RM schvaluje přidělení dotace organizaci Mateřská škola Štětí, příspěvková organizace /POUPĚ/
na realizaci projektu „Ozdravný pobyt“ ve výši 8 500 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM doporučuje ZM ke schválení přidělení dotace organizaci Asociace TOM ČR, TOM 21202
TULÁCI na realizaci projektu „Letní tábor Lovci pokladů“ ve výši 23 800 Kč a uzavření
veřejnoprávní smlouvy.
RM souhlasí s vyřazením a likvidací majetku, jak je uvedeno v zápise z jednání škodní komise č. 1
ze dne 26. 5. 2016.
RM schvaluje Mateřské škole Štětí, přijetí finančního daru od společnosti 2JCP a.s ve výši 10.000,Kč.
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2016/12/330
2016/12/331

2016/12/332

2016/12/333

2016/12/334

2016/12/335

2016/12/336

2016/12/337
2016/12/338

2016/12/339

RM schvaluje Mateřské škole Štětí, čerpání rezervního fondu ve výši 10 000,- Kč na akci Loučení s
předškoláky na MŠ Poupě.
RM schvaluje změnu závazných ukazatelů příspěvkové organizace Mateřská škola Štětí,
příspěvková organizace, pro rok 2016.
RM schvaluje zapojení Města Štětí do spolupráce na projektu „Sociální bydlení – metodická a
informační podpora v oblasti sociálních agend“ (Podpora sociálního bydlení), realizovaného v rámci
Operačního programu Zaměstnanost v období od 1. ledna 2016 do 31. 12. 2020 Ministerstvem
práce a sociálních věcí ČR.
RM doporučuje ZM udělit výjimku ze Zásad Města Štětí pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu a schválit přidělení veřejné zakázky na provedení měření TOL, sirných sloučenin a měření
hluku podle nabídky Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, IČO: 71009361, Moskevská
15, 400 01 Ústí nad Labem, za celkovou cenu 325.768,- Kč bez DPH, tedy 394.180,- Kč vč. DPH.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na „Opravu ploché střechy Kulturního střediska Štětí, Dlouhá
689“ s firmou Ing. Jan Zelenka, Masarykova 335a, 400 01 Ústí n. L., IČ 72751762 za nabídnutou
konečnou cenu 264 990,- Kč vč. DPH.
RM schvaluje výpověď ze Smlouvy o nájmu pozemku NS OSI/26/12 uzavřené dne 4. 6. 2012 s
………………………….. v souladu s článkem V, odst. 1, písm. e).
RM schvaluje záměr pachtu k části pozemku parcelní číslo 1431/3 orná půda, označené dle
zaměření ad 24-543/2012 jako N/66 + podíl pozemku označeného jako cesta o celkové výměře
515,7 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí II.
RM schvaluje záměr pachtu k částem pozemků parcelní číslo 975/1, 975/4 a 976/3 zahrada,
označených dle zaměření ad 1291-639/2007 jako N/14 zahrada o výměře 66 m2 v obci Štětí,
katastrální území Štětí I.
RM schvaluje záměr výpůjčky k části pozemku parcelní číslo 1561/1 ostatní plocha, zeleň o výměře
2089 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I.
RM doporučuje ZM ke schválení uzavření kupní smlouvy na výkup nemovitostí pozemku parcelní číslo 620/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 716 m2, jehož součástí je
stavba s č.p. 600, občanská vybavenost a pozemků parcelní číslo 621/1 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 639 m2 a 621/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 246 m2, vše v
obci Štětí, katastrální území Štětí I za dohodnutou kupní cenu ve výši 800 000,- Kč se společností
MONNEX Praha, s.r.o., IČ: 27198731 se sídlem Korytná 1538/4, 100 00 Praha 10. Dohodnutá
cena za výkup předmětných nemovitostí je v daném případě cenou obvyklou.
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2016/12/340

RM doporučuje ZM ke schválení uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parcelní číslo 1155/81
zahrada o výměře 1035 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I za cenu schválenou ZM dne 15.
12. 2011, tj. 754,- Kč/m2 + ostatní náklady včetně DPH, a to za celkovou kupní cenu ve výši 811
606,- Kč včetně DPH, s panem ............................ a .............................. Kupní smlouva musí
obsahovat ujednání: Prodávající a kupující se pro případ porušení níže uvedené povinnosti
kupujícím dohodli na smluvní pokutě podle § 2048 a násl. občanského zákoníku s tím, že v
případě, kdy kupující nemovitost popsanou v kupní smlouvě prodá nebo zcizí jiným způsobem
dříve, než příslušnému stavebnímu úřadu v souladu se stavebním zákonem oznámí užívání
dokončené stavby rodinného domu na tomto pozemku postaveném, je povinen zaplatit smluvní
pokutu ve výši 100,- Kč/m2 do 14 dnů od provedení vkladu vlastnického práva k tomuto pozemku
do katastru nemovitostí a dále, že kupující je povinen smluvní pokutu zaplatit i v případě, že
porušení této povinnosti nezavinil.

2016/12/341

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 38/2016 se společností ARTESO spol. s
r.o., IČ: 25014871, se sídlem Vědomice 284, 413 01 Roudnice nad Labem, na realizaci stavby
„Spolková místnost na Brocně“. Konečná cena s vícepracemi bude ve výši 823 993,94 Kč bez
DPH, DPH 21% ve výši 173 038,73 Kč, celková cena včetně DPH ve výši 997 032,67 Kč.

2016/12/342

2016/12/343

2016/12/344

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_Štětí – NN, ppč. 1885, nové
OM“. Výše náhrady bude vycházet z platného právního předpisu města.
RM schvaluje uzavření Příkazní smlouvy o obstarávání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a
povinností na nemovitost č.p. 63, bytový dům v obci Štětí, katastrální území Chcebuz mezi Městem
Štětí a ostatními vlastníky se Správou bytů a nemovitostí města Štětí, s.r.o., IČ: 27350941 s
účinností od 1. 6. 2016 do 31. 8. 2016. Odměna příkazníka bude ve výši 160,- Kč za měsíc a
bytovou jednotku.
Rada města schvaluje, v souvislosti s přechodem agendy bytů a nebytových prostor ze Správy bytů
a nemovitostí města Štětí, s.r.o. na Město Štětí, uzavření nových smluv, popř. dodatků k
předmětným smlouvám s dodavateli/zhotoviteli: H E L G O S s.r.o., IČ: 46711732 a ČEZ
Distribuce, a.s., IČ: 24729035, a to s účinností od 1. 6. 2016. Veškeré smluvní vztahy budou
uzavřeny za shodných finančních podmínek a ve stejném rozsahu jako tomu bylo se Správy bytů a
nemovitostí města Štětí, s.r.o.
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2016/12/345

2016/12/346

2016/12/347

2016/12/348

2016/12/349

nepřijato

RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní ……………… na celkovou dlužnou částku
2.853,- Kč s příslušenstvím za byt č. 13, 1. máje 597 ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 500,Kč.
RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní …………………. na celkovou dlužnou částku
57 161,- Kč s příslušenstvím za nebytový prostor č. …….v domě č.p. ……………. s měsíčními
splátkami ve výši 4 000,- Kč.
RM doporučuje ZM k odsouhlasení zrušení uzavřené kupní smlouvy na prodej pozemku parcelní
číslo 1155/41 zahrada o výměře 1035 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I za cenu schválenou
ZM dne 15. 12. 2011, tj. 754,- Kč/m2 + ostatní náklady včetně DPH, a to za celkovou kupní cenu ve
výši 811 606,- Kč včetně DPH, s............................. a ................... ze dne 25. 5. 2016.
RM doporučuje ZM ke schválení uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parcelní číslo 1155/41
zahrada o výměře 1035 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I za cenu schválenou ZM dne 15.
12. 2011, tj. 754,- Kč/m2 + ostatní náklady včetně DPH, a to za celkovou kupní cenu ve výši 811
606,- Kč včetně DPH, s ................................. Kupní smlouva musí obsahovat ujednání: Prodávající
a kupující se pro případ porušení níže uvedené povinnosti kupujícím dohodli na smluvní pokutě
podle § 2048 a násl. občanského zákoníku s tím, že v případě, kdy kupující nemovitost popsanou v
kupní smlouvě prodá nebo zcizí jiným způsobem dříve, než příslušnému stavebnímu úřadu v
souladu se stavebním zákonem oznámí užívání dokončené stavby rodinného domu na tomto
pozemku postaveném, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100,- Kč/m2 do 14 dnů od
provedení vkladu vlastnického práva k tomuto pozemku do katastru nemovitostí a dále, že kupující
je povinen smluvní pokutu zaplatit i v případě, že porušení této povinnosti nezavinil.
RM schvaluje program jednání ZM dne 14. 4. 2016.
nepřijatá usnesení:
RM schvaluje záměr prodeje části pozemku parcelní číslo 1749 orná půda o výměře cca 880 m2 v
obci Štětí, katastrální území Štětí II.

