Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne 29. 6. 2016 - anonymizovaný
číslo usnesení
RM schvaluje program 13. schůze RM.
2016/13/350
RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2015/9/251 do 31. 12. 2016.
2016/13/351
RM schvaluje uzavření kupní smlouvy se společnosti Správa bytů a nemovitostí města Štětí, s. r.
o., IČ: 27350941, na koupi použitého kancelářského nábytku k vybavení jedné kanceláře nových
2016/13/352
pracovníků OMI. Cena činí 14 612,40 Kč bez DPH, DPH ve výši 21% činí 3 068,60 Kč, celková
výše ceny pak činí 17 681,00 Kč včetně DPH.
RM souhlasí se zápisem nového oboru literárně – dramatického v Základní umělecké škole Štětí,
2016/13/353
Horova 26, se sídlem Horova 26, 411 08 Štětí, od září 2017.
RM souhlasí s navýšením kapacity Základní umělecké školy Štětí, Horova 26, se sídlem Horova 26,
2016/13/354
411 08 Štětí, z nejvyššího povoleného počtu žáků 220 o 130 žáků na 350 žáků.
RM schvaluje příspěvek na vybavení pro žáky prvních tříd a přípravné třídy ve školním roce
2016/2017 ve výši 19 000,00 Kč ZŠ T.G. Masaryka Štětí, 9. Května 444, ve výši 58 000,- Kč ZŠ
2016/13/355
Štětí, Školní 559, ve výši 57 000,00 Kč ZŠ Štětí, Ostrovní 300 a ve výši 1000,00 Kč Speciální ZŠ,
Štětí, Ostrovní 300.
RM schvaluje podání žádosti o dotaci s názvem „Koordinovaný přístup k soc. vyloučeným lokalitám
2016/13/356
ve městě Štětí“.
2016/13/357

2016/13/358
2016/13/359
2016/13/360
2016/13/361
2016/13/362
2016/13/363

RM schvaluje vydání potvrzení, že projekt Města Štětí „Koordinovaný přístup k soc. vyloučeným
lokalitám ve městě Štětí“ je v souladu se Strategickým plánem sociálního začleňování 2015 – 2018,
schváleným Zastupitelstvem Města Štětí dne 25. 6. 2015 usnesení č. 2015/6/148.
RM schvaluje peněžité dary dle Pravidel pro poskytování peněžitých darů členům komisí RM a
Komise pro projednávání přestupků, kteří nejsou členy Zastupitelstva Města Štětí, za II. čtvrtletí
2016 – viz neveřejná příloha.
RM schvaluje DDM Štětí přijetí finančního daru od VMJ s.r.o. ve výši 3 000,- Kč
RM schvaluje DDM Štětí čerpání rezervního fondu ve výši 3 000,- Kč na pořádání letního dětského
tábora ve Sloupu v Čechách.
RM schvaluje změnu závazných ukazatelů příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Štětí,
Horova 375 pro rok 2016.
RM schvaluje přidělení dotace Mgr. Tomáši Ryšánkovi, Obchodní 535, Štětí na realizaci projektu
„Dětský letní tábor“ ve výši 32 900 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM schvaluje odměny ředitelům příspěvkových organizací z Fondu odměn takto:
MŠ – 17 tis. Kč, ZŠ TGM – 10 tis. Kč, ZŠ Školní – 12 tis. Kč, ZŠ Ostrovní – 10 tis. Kč, ZUŠ – 10
tis. Kč, DDM – 10 tis. Kč, CŠJ – 17 tis. Kč.

termín

zodpovídá
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2016/13/364

2016/13/365

2016/13/366

2016/13/367

2016/13/368

2016/13/369

2016/13/370

RM schvaluje příspěvkovým organizacím čerpání Fondu odměn pro výplatu odměn zaměstnancům
příspěvkové organizace na základě rozhodnutí ředitele PO o úspěšném splnění mimořádného nebo
zvlášť významného úkolu v roce 2015 takto:
CŠJ – 80 tis. Kč, ZUŠ – 30 tis. Kč
RM schvaluje předložený návrh na poskytnutí odměn z rozpočtu školy či školského zařízení
ředitelům příspěvkových organizací Města Štětí (viz neveřejná příloha).
RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro elektro přípojku
NN vedenou přes pozemky parcelní číslo 1231/1 a 1231/2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I, pro
garáž č. ev. ........ na pozemku parcelní číslo 1321 tamtéž, s....................., bytem ............Štětí za
úhradu dle schválených Zásad zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo Města Štětí
k věcem nemovitým.
RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro elektro přípojku
NN vedenou přes pozemky parcelní číslo 1231/1 a 1231/2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I, pro
garáž č. ev........... na pozemku parcelní číslo 1326 tamtéž, s ...................., bytem ..............., Štětí
za úhradu dle schválených Zásad zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo Města
Štětí k věcem nemovitým.
RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro elektro přípojku
NN vedenou přes pozemky parcelní číslo 1231/1 a 1231/2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I, pro
garáž č. ev. ..............na pozemku parcelní číslo 1316 tamtéž, s .................., bytem ............ za
úhradu dle schválených Zásad zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo Města Štětí
k věcem nemovitým.
RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro elektro přípojku
NN vedenou přes pozemky parcelní číslo 1231/1 a 1231/2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I, pro
garáž č. ev. ............... na pozemku parcelní číslo 1325 tamtéž, s ................., bytem ..............., Štětí
za úhradu dle schválených Zásad zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo Města
Štětí k věcem nemovitým.
RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro elektro přípojku
NN vedenou přes pozemky parcelní číslo 1231/1 a 1231/2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I, pro
garáž č. ev. ............. na pozemku parcelní číslo 1318 tamtéž, s .............., bytem................, Štětí za
úhradu dle schválených Zásad zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo Města Štětí
k věcem nemovitým.
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2016/13/371

2016/13/372

2016/13/373

2016/13/374

2016/13/375

2016/13/376

2016/13/377

RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro elektro přípojku
NN vedenou přes pozemky parcelní číslo 1231/1 a 1231/2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I, pro
garáž č. ev. ............na pozemku parcelní číslo 1322 tamtéž, s .................., bytem ...................,
Štětí za úhradu dle schválených Zásad zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo
Města Štětí k věcem nemovitým.
RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro elektro přípojku
NN vedenou přes pozemky parcelní číslo 1231/1 a 1231/2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I, pro
garáž č. ev. ......... na pozemku parcelní číslo 1333 tamtéž, s...................., bytem................., Štětí
za úhradu dle schválených Zásad zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo Města
Štětí k věcem nemovitým.
RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro elektro přípojku
NN vedenou přes pozemky parcelní číslo 1231/1 a 1231/2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I, pro
garáž č. ev. .............. na pozemku parcelní číslo 1324 tamtéž, s................., bytem ..................,
Štětí za úhradu dle schválených Zásad zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo
Města Štětí k věcem nemovitým.
RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro elektro přípojku
NN vedenou přes pozemky parcelní číslo 1231/1 a 1231/2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I, pro
garáž č. ev. ............. na pozemku parcelní číslo 1329 tamtéž, s ..................., bytem ..................,
Štětí za úhradu dle schválených Zásad zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo
Města Štětí k věcem nemovitým.
RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro elektro přípojku
NN vedenou přes pozemky parcelní číslo 1231/1 a 1231/2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I, pro
garáž č. ev. ........... na pozemku parcelní číslo 1323 tamtéž, s ........................., bytem
...................., Štětí za úhradu dle schválených Zásad zřizování věcných břemen omezujících
vlastnické právo Města Štětí k věcem nemovitým.
RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro zemní
kabel veřejného osvětlení přes pozemek parcelní číslo 886/1 v obci Štětí, katastrální území
Počeplice, pro akci „Cyklostezka Počeplice“ s Ústeckým krajem – Správou a údržbou silnic
Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3.
RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro vodovodní a
elektro přípojku NN vedenou přes pozemek parcelní číslo 1028/2 v obci Štětí, katastrální území
Štětí I, pro zahradu na pozemku parcelní číslo 1032/9 tamtéž, s ...................., bytem ................,
Štětí za úhradu dle schválených Zásad zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo
Města Štětí k věcem nemovitým.
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2016/13/378

2016/13/379

2016/13/380

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti se společností ČEZ
Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČ: 24729035 pro stavbu „LT
Brocno, NN, ppč. 300, nové OM. Výše náhrady za úhradu za zřízení věcného břemene činí 2
996,70 Kč bez DPH, DPH 21% činí 629,30 Kč, celkem úhrada za zřízení věcného břemene služebnosti činí 3 626,- Kč včetně DPH.
RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s …………….. na celkovou dlužnou částku 1 228,Kč s příslušenstvím za byt č. 6, ………….., Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 500,- Kč.
RM doporučuje ZM ke schválení uzavření splátkového kalendáře s………….. na celkovou dlužnou
částku 10 608,- Kč s příslušenstvím za byt č. ……………., Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 500,Kč.

2016/13/381

RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s …………...na celkovou dlužnou částku 3 671,- Kč
s příslušenstvím za byt č. …………….., Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 1 000,- Kč.

2016/13/382

RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s …………….. na celkovou dlužnou částku 5 438,Kč s příslušenstvím za byt č. ……………., Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 500,- Kč.

2016/13/383

RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s……………. na celkovou dlužnou částku 3 421,- Kč
s příslušenstvím za byt č. …………..., Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 600,- Kč.

2016/13/384

RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s ……………. na celkovou dlužnou částku 5 302,Kč s příslušenstvím za byt č. …………….., Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 600,- Kč.

2016/13/385

RM revokuje usnesení č. 2016/5/127 z 5. schůze RM konané dne 9. 3. 2016, kterým bylo
schváleno uzavření nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 102b), Školní 496,
Štětí od 1. 7. 2016 se společností La Fella s.r.o., IČ: 02635330. Výše nájemného 500,- Kč/m2/rok.

2016/13/386

RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru č. 332, Školní 496 ve Štětí.

2016/13/387

RM schvaluje uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě
do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo 16_SOP_4121207172 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.
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2016/13/388

2016/13/389
2016/13/390
2016/13/391
2016/13/392
2016/13/393

2016/13/394

nepřijato
nepřijato

RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti
inženýrské sítě se společností TEREK Štětí, s.r.o., IČ: 48266302 pro stavbu „VO u Labe“. Výše
náhrady činí 100,- Kč/bm vedení kabelu a 500,- Kč/stavbu osvětlovacího bodu a bude vycházet z
geometrického plánu na základě skutečného provedení stavby.
RM schvaluje vydání potvrzení, že projekt Romano jasnica, spolku, IČ 68974922, „SAS Štětí“ je v
souladu se Strategickým plánem sociálního začleňování 2015 – 2018, schváleným Zastupitelstvem
Města Štětí dne 25. 6. 2015 usnesení č. 2015/6/148.
RM schvaluje přidělení bytu č. ... (bezbariérového bytu) v DPS, Školní 700 ve Štětí …………., nar.
………., trvale bytem Štětí, ……………
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce vozidla s firmou Kompakt spol. s r.o., Opletalova 683,
290 01 Poděbrady, IČ 49551027, DIČ CZ49551027.
RM schvaluje přidělení bytu č. …………..., Štětí žadatelce …………., č. ž. 6/16 v souladu s
platnými pravidly. Nájem bude uzavřen na dobu určitou do 31. 7. 2017. Cena nájemného ve výši
50,- Kč/m2 podlahové plochy.
RM ukládá OSŽPD předložit existující návrh revitalizace zeleně na hřbitově do příštího jednání RM
dne 26. 7. 2016.
RM schvaluje udělení výjimky dle čl. 3, odst. 2, OZV č. 1 / 2011 O ochraně nočního klidu a regulaci
hlučných činností ve dnech 1. – 2. 7., 8. - 9. 7., 15. – 16. 7., 22. – 23. 7., 29. – 30. 7., 5. – 6. 8., 12.
– 13. 8., 19. – 20. 8., 26. – 27. 8. 2016 vždy do 02.00 hod. pro pořádání hudební produkce v ulici
Nábřežní, Hospůdka u Labe.
nepřijatá usnesení:
RM ukládá ředitelce DDM předložit koncept Dne dětí v r. 2017 včetně finančního a organizačního
zajištění. Termín: 30. 4. 2017.
RM schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu bytu č. …….., Štětí, mezi ……..., jako nájemcem, a
…….. a ………….., jako podnájemci, od 1. 7. 2016 do 31. 8. 2016.

26.7.2016

OSŽPD

