Výpis usnesení ze 17. schůze Rady města konané dne 7. 9. 2016 - anonymizovaný
číslo usnesení
2016/17/476
RM schvaluje program 17. schůze RM.
2016/17/477
RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2016/8/248 do 31. 12. 2016.
RM ukládá Odboru správy připravit pro jednání ZM dne 15. 9. 2016 plnění usnesení ZM č.
2016/17/478
2015/6/140 ve smyslu mat. předloženého radě. Termín: 15. 9. 2016.
RM doporučuje schválit Zastupitelstvu města Štětí ,,Plán sekání trávy v katastru Města Štětí
2016/17/479
předložený ŠKS.
RM schvaluje změnu závazných ukazatelů příspěvkové organizace Základní škola T.G.Masaryka
2016/17/480
Štětí pro rok 2016.
2016/17/481

2016/17/482

2016/17/483

2016/17/484

RM schvaluje přidělení dotace organizaci Mateřská škola Štětí /Beruška/, příspěvková organizace
na realizaci projektu „Ozdravný pobyt“ ve výši 5 500 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM doporučuje ZM ke schválení přidělení dotace organizaci Základní škola Štětí, Školní 559, okres
Litoměřice na realizaci projektu „Ozdravný pobyt“ ve výši 37 000 Kč
a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM schvaluje přidělení dotace organizaci Svaz tělesně postižených v ČR, z.s., místní organizace
Štětí na realizaci projektu „Ozdravný pobyt pro dospělé, bez státní dotace“ ve výši 6 000 Kč a
uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM schvaluje přidělení dotace organizaci Svaz tělesně postižených v ČR, z.s., místní organizace
Štětí na realizaci projektu „Ozdravný pobyt pro zdravotně postižené dospělé a děti, integrační“ ve
výši 3 500 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.

2016/17/485

RM schvaluje přidělení dotace organizaci SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Štětí na realizaci
projektu „Rozloučení s prázdninami pro děti“ ve výši 3 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.

2016/17/486

RM schvaluje přidělení dotace organizaci Dům dětí a mládeže Štětí, Horova 375 na realizaci
projektu „LTD Zlatá osmdesátá“ ve výši 8 550 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.

2016/17/487
2016/17/488
2016/17/489

RM schvaluje přidělení dotace organizaci Dům dětí a mládeže Štětí, Horova 375 na realizaci
projektu „Tábor rodiče a děti – Dobrodružství s pohádkami“ ve výši 3 850 Kč a uzavření
veřejnoprávní smlouvy.
RM schvaluje přidělení dotace organizaci Dům dětí a mládeže Štětí, Horova 375 na realizaci
projektu „LTD Taekwondo“ ve výši 5 600 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM schvaluje přidělení dotace organizaci Dům dětí a mládeže Štětí, Horova 375 na realizaci
projektu „LTD Sloup v Čechách“ ve výši 5 600 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.

termín

zodpovídá

15.9.2016

OS
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2016/17/490

RM schvaluje přidělení dotace Ing. Aleně Linhartové, Mládežnická 1744/3, Litoměřice na realizaci
projektu „Letní putování s angličtinou“ ve výši 5 750 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.

2016/17/491

RM schvaluje přidělení dotace organizaci Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Štětí na realizaci
projektu „Letní dětský tábor Tomášov“ ve výši 15 400 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.

2016/17/492

2016/17/493
2016/17/494
2016/17/495
2016/17/496
2016/17/497

2016/17/498

2016/17/499

RM doporučuje ZM v rámci IV. rozpočtového opatření přesunout v GPMŠ:
8 000 Kč z oblasti E. Celostátní nebo místní osvětové kampaně do oblasti A. Sportovní aktivity a
tělovýchova.
RM doporučuje ZM změnit pravidla GPMŠ pro rok 2016 – stanovení objemů u jednotlivých oblastí
podpor:
Pro oblast A. Sportovní aktivity a tělovýchova 5 008 tis. Kč
RM doporučuje ZM schválit IV. rozpočtové opatření 2016, s doplněním návrhu rady.
RM schvaluje uzavření darovací smlouvy se ZUŠ Štětí, Horova 26, 411 08 Štětí, IČ 46773452 na
584 ks CD nosičů v celkové ceně 278 619,- Kč vč. DPH
RM schvaluje uzavření darovací smlouvy s DDM Štětí, Horova 375, 411 08 Štětí, IČ 46768432 na
178 ks CD nosičů v celkové ceně 75 504,- Kč vč. DPH.
RM schvaluje uzavření smlouvy o užívání veřejného prostranství na Mírovém náměstí s firmou
Josef Tříška, Za Černým Mostem 266, 198 00 Praha 9 během Tradičního jarmarku ve Štětí ve
dnech 13. – 19. 9. 2016.
RM revokuje usnesení č. 2016/8/212 ze dne 20. 4. 2016, kterým doporučila ZM schválit uzavření
kupní smlouvy na výkup pozemku parcelní číslo 838/2 zahrada o výměře 21 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. dle znaleckého posudku ve výši 5 960,Kč od pana Jaromíra Hýbnera, Jana Švermy 1622, 256 01 Benešov, podíl o velikosti ¾ vzhledem k
celku pozemku a od Ing. Jany Zapletalové, Hněvkovského 1379/8, 149 00 Praha 4 podíl o velikosti
¼ vzhledem k celku pozemku.
RM doporučuje ZM revokovat usnesení ZM č. 2016/11/275, kterým ZM schválilo uzavření kupní
smlouvy na výkup pozemku parcelní číslo 838/2 zahrada o výměře 21 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. dle znaleckého posudku ve výši 5 960,- Kč od
pana Jaromíra Hýbnera, Jana Švermy 1622, Benešov, podíl o velikosti ¾ vzhledem k celku
pozemku a od Ing. Jany Zapletalové, Hněvkovského 1379/8, Praha 4 podíl o velikosti ¼ vzhledem
k celku pozemku.
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2016/17/500

RM schvaluje záměr pachtu částí pozemků parcelní číslo 1540/1 a 1540/2, označených dle
zaměření č. 1198-132/2005 jako nájem/3 o výměře 287 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I.

2016/17/501

RM schvaluje záměr výkupu části pozemku parcelní číslo 1557/9 ostatní plocha, jiná plocha
označené jako 1557/21 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 46 m2, části pozemku parcelní číslo
1557/14 ostatní plocha, silnice označené jako 1557/19 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 7095
m2, pozemku parcelní číslo 1557/15 ostatní plocha, silnice o výměře 1429 m2 popřípadě jeho části,
označené jako 1557/20 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 272 m2, části pozemku parcelní číslo
1613/1 ostatní plocha, manipulační plocha označené jako 1613/4 ostatní plocha, jiná plocha o
výměře 387 m2 a části pozemku parcelní číslo 1557/16 ostatní plocha, silnice označené jako
1557/22 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 7 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Štětí I.

2016/17/502

2016/17/503

2016/17/504

RM doporučuje ZM ke schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na výkup části
pozemku parcelní číslo 118/35 orná půda, označené dle geometrického plánu č. 261-630/2016
novým parcelním číslem 118/143 orná půda o výměře 1914 m2 v obci Štětí, katastrální území
Počeplice za cenu dle znaleckého posudku, tj. 78,37 Kč/m2, celkem 150 000,- Kč od společnosti
FP majetková a.s., Podvinný mlýn 2283/18, 190 00 Praha 9.
RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro elektro přípojku
NN vedenou přes pozemek parcelní číslo ........ v obci Štětí, katastrální území Štětí I, pro rekreační
chatu č. ev............na pozemku parcelní číslo.............. tamtéž, s paní ............., 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 břemene pro elektro přípojku NN
vedenou přes pozemek parcelní číslo ................. v obci Štětí, katastrální území Štětí I, pro zahradu
na pozemku parcelní číslo ............... tamtéž, s paní ..............., .................. za úhradu dle
schválených Zásad zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo Města Štětí k věcem
nemovitým.

2016/17/505

RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní ……………. na celkovou dlužnou částku 7
261,- Kč s příslušenstvím za byt č. …………...ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 500,- Kč.

2016/17/506

RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s panem………………... na celkovou dlužnou částku
2 200,- Kč s příslušenstvím za byt č……………. ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 200,- Kč.
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2016/17/507

RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní……………... na celkovou dlužnou částku 5
818,- Kč s příslušenstvím za byt č……………. ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 1 000,- Kč.

2016/17/508

RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní ……………….. na celkovou dlužnou částku
41 587,- Kč s příslušenstvím za byt č. …………... ve Štětí, s týdenními splátkami ve výši 1 000,- Kč.

2016/17/509

2016/17/510

2016/17/511
2016/17/512
2016/17/513
2016/17/514
2016/17/515

nepřijato:
nepřijato:

RM doporučuje ZM schválení výjimky z usnesení č. 2015/3/88 schváleného ZM dne 19. 2. 2015,
kterým byl pozastaven prodej bytových jednotek z vlastnictví Města Štětí s tím, že se budou
případní zájemci o koupi obecního bytu pouze evidovat na Městském úřadu Štětí. Výjimka se bude
vztahovat pouze na prodej bytů na Novém náměstí v domě č.p. 702 – 706, a to konkrétně na
prodej těchto bytových jednotek: 702/10, 702/11, 703/18, 703/19, 704/26, 704/27, 705/34, 705/35,
706/42 a 706/43.
RM doporučuje ZM ke schválení zaplacení jistoty ve výši 67 000,- Kč k dražbě nemovitostí - bytová
jednotka č. 63/1 o velikosti 2+1 (60,4 m2) v domě č. p. 63 v obci Štětí, katastrální území Chcebuz
včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č. p. 63 v rozsahu 604/2629
vzhledem k celku a spoluvlastnického podílu na pozemcích st. 45 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 581 m2, 22/1 zahrada o výměře 423 m2 a 22/5 zahrada o výměře 226 m2 v rozsahu
604/2629 vzhledem k celku, vše v obci Štětí, katastrální území Chcebuz, zapsaných na listu
vlastnictví č. 421.
RM doporučuje ZM ke schválení účast Města Štětí na elektronické dražbě dne 5. 10. 2016.
Pověřenou osobou při dražebním jednání bude starosta Města Štětí.
RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, o regulaci hlučných činností a o
výjimečném zkrácení doby nočního klidu.
RM schvaluje udělení výjimky dle čl. 3, odst. 2, OZV č. 1/2011 O ochraně nočního klidu a regulaci
hlučných činností dne 10. 9. 2016 od 19:00 do 2:00 na hudební produkci v Baru Repas, Obchodní
547, Štětí.
RM schvaluje program jednání ZM dne 15. 9. 2016.
RM schvaluje upravené znění vyjádření Města Štětí k posudku vlivů záměru „Ecoflex – Mondi Štětí
a.s.“ podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů.
nepřijatá usnesení:
RM doporučuje ZM schválit rozpočtový výhled na roky 2018 - 2020.
RM schvaluje záměr prodeje pozemku parcelní číslo 226 lesní pozemek o výměře 4632 m2 obci
Štětí, katastrální území Počeplice.

