Výpis usnesení ze 14. schůze Rady města konané dne 26. 7. 2016 - anonymizovaný
číslo usnesení
2016/14/395
2016/14/396
2016/14/397
2016/14/398
2016/14/399
2016/14/400
2016/14/401
2016/14/402
2016/14/403
2016/14/404
2016/14/405

2016/14/406

2016/14/407

2016/14/408

termín
RM schvaluje program 14. schůze RM.
RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2016/2/44 do 30. 9. 2016.
RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2016/2/74 do 31. 10. 2016.
RM schvaluje prodloužení termínu plnění do 30. 9. 2016.
RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2016/4/114 do 30. 9. 2016.
RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy, na zabezpečení výuky plavání žáků 3. a 4. tříd ve školním
roce 2016/2017, s Mgr. Petrou Chládkovou, Dr. Slavíka 1443, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ:
888 99 691, v rozsahu dle smlouvy za cenu Kč 146 520,- včetně DPH.
RM schvaluje záměr pachtu k části pozemku parcelní číslo 963/1 orná půda o výměře cca 450 m2
v obci Štětí, katastrální území Štětí I.
RM schvaluje záměr pachtu k části pozemku parcelní číslo 958/1 orná půda o výměře 223 m2 v
obci Štětí, katastrální území Štětí I.
RM schvaluje záměr pachtu k části pozemku parcelní číslo 54/1 trvalý travní porost o výměře cca
3000 m2 v obci Štětí, katastrální území Čakovice u Radouně.
RM schvaluje záměr prodeje části pozemku parcelní číslo 789/9 vodní plocha o výměře cca 200 m2
v obci Štětí, katastrální území Čakovice u Radouně.
RM schvaluje záměr prodeje částí pozemků parcelní číslo 896/2 a 921/1 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 65 m2 v obci Štětí, katastrální území Počeplice.
RM schvaluje uzavření smlouvy o 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 za cenu dle schválených Zásad
prodeje a pronájmu nemovitostí z majetku města Štětí a výkupu nemovitostí do majetku města
Štětí, tj. 1,50 Kč/m2/rok s panem ................... od 1. 8. 2016 do 31. 12. 2026.
RM schvaluje uzavření smlouvy o 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 za cenu dle schválených Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí z
majetku města Štětí a výkupu nemovitostí do majetku města Štětí, tj. 1,50 Kč/m2/rok
s..........................od 1. 8. 2016 do 31. 12. 2026.
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce k části pozemku parcelní číslo 1561/1 ostatní plocha,
zeleň o výměře 2089 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I se společností Labe aréna, z.s. Štětí
od 1. 8. 2016 do 31. 12. 2017, a to bezúplatně.

zodpovídá
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2016/14/409

2016/14/410

2016/14/411

2016/14/412

2016/14/413

RM schvaluje uzavření Dohody o přičlenění honebních pozemků k honitbě se Společenstvím
honitba Tupadly, IČ: 04066472 na pozemky v obci Štětí, katastrální území Brocno a Chcebuz o
celkové výměře 178 461 m2 (výpis z KN na předmětné pozemky je součástí podkladů), tj. 18 ha za
cenu 30,- Kč/ha/rok, kdy celková roční cena činí 540,- Kč, a to na dobu neurčitou.
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 ........................... 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 doporučuje ZM ke schválení uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku parcelní číslo ……...
lesní pozemek o výměře 4453 m2 v obci Štětí, katastrální území Stračí za cenu dle znaleckého
posudku ve výši 83 590,- Kč od ………………….
RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní …………... na celkovou dlužnou částku 6
928,- Kč s příslušenstvím za byt č. ………... Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 600,- Kč.
RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní ……………………. na celkovou dlužnou
částku 5 019,- Kč s příslušenstvím za byt č. …………..Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 1 000,Kč.

2016/14/414

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

2016/14/415

RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s panem ……………….. na celkovou dlužnou částku
2 469,- Kč s příslušenstvím za byt č. …………….., Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 500,- Kč.

2016/14/416

RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní …………... na celkovou dlužnou částku 3
500,- Kč s příslušenstvím za byt č………………. Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 600,- Kč.
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2016/14/417
2016/14/418
2016/14/419

2016/14/420

2016/14/421

2016/14/422

2016/14/423
2016/14/424
2016/14/425
2016/14/426
2016/14/427

RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní …………. na celkovou dlužnou částku 9 659,Kč s příslušenstvím za byt č. …………….., Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 900,- Kč.
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 1, U tržnice 701
ve Štětí s paní Anetou Sedlákovou, IČ: 88192750, ke dni 31. 10. 2016.
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru č. 1, U tržnice 701 ve Štětí.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 16/2016 se společností RYBÁŘ stavební
s.r.o., IČ: 27131335 na projektové služby akce „Přístavba pavilonu jídelny a družin ZŠ Školní,
Štětí“. Nový termín předání díla je stanoven 1 měsíc od nabytí právní moci územního rozhodnutí
přeložky vodovodního řadu.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností SK
Štětí, z.s., IČ: 00556076 pro stavbu „Elektropřípojka loděnice kanoistiky“. Výše náhrady bude
vycházet z platného právního předpisu města.
RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro elektro přípojku
NN vedenou přes pozemek parcelní číslo 1231/1 v obci Štětí, katastrální území Štětí I, pro garáž č.
ev. ..... na pozemku parcelní číslo 1334 tamtéž, s panem ....................., Štětí za úhradu dle
schválených Zásad zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo Města Štětí k věcem
nemovitým.
RM schvaluje uzavření smlouvy o zajištění uměleckého vystoupení s Richardem Kroczkem agentura Krok, Staré Hamry 46, 739 15 Staré Hamry, IČ 44744676 na koncertní vystoupení
skupiny Buty dne 17. 9. 2016 ve 20,30 na Husově náměstí ve Štětí.
RM schvaluje uzavření komisionářské smlouvy s firmou Freytag-Berndt, spol. s r.o., Sodomkova
1558/12, 102 00 Praha 10 - Hostivař, IČ 00551317 na prodej Toulavého deníku.
RM schvaluje uzavření Kupní smlouvy s firmou EUROGREEN CZ, s. r.o. IČ: 64651959 na dodávku
„Multifunkčníko malotraktoru pro Štětské komunální služby“ za cenu ve výši 798 000 Kč bez DPH,
DPH 21% činí 167 580 Kč, celkem 965 580 Kč včetně 21% DPH.
RM schvaluje ZŠ T. G. Masaryka Štětí čerpání rezervního fondu ve výši 5 000,- Kč pro potřeby 8.
třídy.
RM schvaluje změnu závazných ukazatelů příspěvkové organizace ZŠ T. G. Masaryka Štětí, 9.
května 444, pro rok 2016.
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2016/14/428

2016/14/429

2016/14/430

nepřijato:

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., IČO:
28177851, se sídlem Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník, za nabídnutou cenu 3 296 431 Kč bez
DPH, DPH činí 692 251 Kč, cena vč. DPH 3 988 682 Kč, na veřejnou zakázku malého rozsahu
nazvanou "Rekonstrukce místních komunikací v ulici Lukešova a v ulici Komenského".
RM ukládá odboru správy vypracovat přehled vykazované práce poradenských a právních služeb
JUDr. Rajchla za tento rok se skutečnou hodinovou dotací a s její úhradou. Dále jako přílohy
předložit faktury a výkazy práce v tomto roce. Za loňský rok pak předložit celkový souhrn a náklady.
Pokud jde o právnické služby vykazované ještě někým jiným v letošním či loňském roce, předložit i
ty s úplným přehledem jejich rozsahu a cen. Termín do 31. 8. 2016.
RM schvaluje konání sportovní akce Dogtrekking Po stopách Járy Cimrmana na území města Štětí
dne 20. 8. 2016.
nepřijatá usnesení:
RM schvaluje záměr pachtu pozemku parcelní číslo 1592 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 362 m2 v obci Štětí, katastrální území Chcebuz.

31.8.2016

OS

