Výpis usnesení z 19. schůze Rady města konané dne 5. 10. 2016 - anonymizovaný
číslo usnesení
2016/19/547
RM schvaluje program 19. schůze RM.
2016/19/548
RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2016/2/76 do 31. 10. 2016.
2016/19/549
RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2016/7/186 do 31. 10. 2016.
RM ukládá odboru správy organizačně připravit anketu o nejúspěšnějšího sportovce města Štětí za
2016/19/550
rok 2016. Termín 31. 12. 2016.
2016/19/551
RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2016/4/114 do 30. 11. 2016.
RM ukládá komisi komunikační upřesnit pravidla pro vydávání inzerce ve smyslu politické
2016/19/552
propagace. Termín do 31. 12. 2016.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 59/2016 se společností U-24, s.r.o., se
sídlem Perucká 11a, 120 00 Praha 2, IČO: 43870538, řešící prodloužení termínu dokončení a
2016/19/553
předání díla nejpozději do 31.10.2016, pro veřejnou zakázku malého rozsahu, zpracování
"Posouzení vlivů Územního plánu Štětí na udržitelný rozvoj".
2016/19/554

RM schvaluje zveřejnění záměru pachtu části pozemku parcelní číslo 975/4 zahrada, označené dle
zaměření ad 1291-639/2007 jako N/11 o výměře 259 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I.

2016/19/555

RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu k částem 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 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 k zahrádkářskému účelu s Jiřím
Bauerem, Mánesova 628, Štětí od 1. 11. 2016 do 31. 12. 2026.

2016/19/556

RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu k části pozemku parcelní číslo 54/1 trvalý travní porost,
označenou dle zaměření ad 119-150/2016 jako 54/A o výměře 2000 m2 v obci Štětí, katastrální
území Čakovice u Radouně za cenu dle schválených Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí z
majetku města Štětí a výkupu nemovitostí do majetku města Štětí, tj. 1,- Kč/m2/rok + úhrada ½
nákladů na změření tj. 1 512,- Kč za účelem sekání trávy s Rudolfem Bláhou, 1. máje 194, Štětí od
1. 11. 2016 do 31. 12. 2026.

2016/19/557

RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru č. 119, U tržnice 701 ve Štětí.

2016/19/558

RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje nebytové jednotky č. 703/47 o výměře 46,00 m2 v domě
č.p. 702, 703, 704, 705 a 706, Nové náměstí ve Štětí, včetně spoluvlastnického podílu ke
společným částem domu a pozemku parcelní č. 291/2 v obci Štětí, k. ú. Štětí I ve smyslu Pravidel
Města Štětí pro prodej nebytových prostor.

termín

zodpovídá

31.12.2016

OS

31.12.2016

komise
komunikační
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2016/19/559

2016/19/560
2016/19/561

2016/19/562

2016/19/563

2016/19/564

2016/19/565

2016/19/566

RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 11 v domě č.p. 702, bytové jednotky č.
18 v domě č.p. 703, bytové jednotky č. 26 v domě č.p. 704, bytové jednotky č. 27 v domě č.p. 704,
bytové jednotky č. 34 v domě č.p. 705, bytové jednotky č. 35 v domě č.p. 705, bytové jednotky č.
42 v domě č.p. 706 a bytové jednotky č. 43 v domě č.p. 706, včetně spoluvlastnického podílu ke
společným částem domu a pozemku parcelní č. 291/2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I ve
smyslu Pravidel a zásad pro prodej bytových jednotek z vlastnictví Města Štětí jejich nájemcům.
RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. ..., ………., Štětí nájemkyni …………………..od
1. 9. 2016 do 30. 11. 2016.
RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s panem Vojtěchem Demeterem na celkovou
dlužnou částku 3 900,- Kč s příslušenstvím za byt č. 1, Zahradní 749 ve Štětí, s měsíčními
splátkami ve výši 1 000,- Kč.
RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s panem………………….. na celkovou dlužnou
částku 1 205,- Kč s příslušenstvím za byt č. …., ……………...ve Štětí, s měsíčními splátkami ve
výši 500,- Kč.
RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní ……………….…. na celkovou dlužnou částku
10 582,- Kč s příslušenstvím za byt č……..., …………...ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 1
000,- Kč.
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. 958/1, nové
OM“. Výše náhrady bude vycházet z platného právního předpisu města.
RM schvaluje uzavření smlouvy o přeložce se společností Severočeská vodárenská společnost,
a.s., IČ: 49099469, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice pro stavbu „LT 105 041 Štětí,
Jiráskova – p. p. č. 440/1 přeložka vodovodu“. Stavebník má povinnost uhradit podle platných
právních předpisů veškeré náklady potřebné na přípravu a realizaci stavby přeložky, včetně
poplatků vyžadovaných správními i ostatními orgány.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností VÝTAHY VANĚRKA s.r.o., IČ: 25479296, se
sídlem U Hrádku 2906, 415 01 Teplice na dodávku akce: „Demontáž stávajícího a dodávka a
montáž nového výtahu, Školní 700, Štětí“ za cenu díla ve výši 679 000,- Kč bez DPH, DPH 15%
činí 101 850,- Kč, celkem 780 850,- Kč včetně 15% DPH. Lhůta na dodání díla byla stanovena na
33 týdnů od podpisu smlouvy.
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2016/19/567
2016/19/568
2016/19/569

2016/19/570

RM nepřijímá nabídku na bezúplatný převod konvektomatu od příspěvkové organizace Centrální
školní jídelna Štětí, Ostrovní 300. RM souhlasí s navrženým způsobem likvidace starého
konvektomatu, tj. zpětným odběrem.
RM schvaluje změnu závazných ukazatelů příspěvkové organizace Základní Centrální školní
jídelna Štětí, Ostrovní 300 pro rok 2016.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při realizaci projektu přímého přidělení „Sociální
bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“ s Ministerstvem práce a
sociálních věcí, Na poříčním právu 1/376, Praha 2, IČ: 00551023.
RM ukládá starostovi připravit změnu Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí z majetku města Štětí
a výkupu nemovitostí do majetku města Štětí ve smyslu změny ceny za pronájem zemědělských
pozemků. Termín: 19. 10. 2016.

19.10.2016

starosta

