Výpis usnesení z 20. schůze Rady města konané dne 19. 10. 2016 - anonymizovaný
číslo usnesení
2016/20/571
RM schvaluje program 20. schůze RM.
RM ukládá OMI jednat s nájemci a připravit dodatky smluv na pronájem zemědělských pozemků ve
2016/20/572
smyslu zvýšení ceny na 0,20 Kč za m2. Termín: 30. 11. 2016.
2016/20/573

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Grand System s.r.o., IČ: 28847504 na
dodávku akce: „Výměna oken v ulici Školní č. p. 576 – 583 ve Štětí“ za cenu díla ve výši 467 400,Kč bez DPH, DPH 15% činí 70 110,- Kč, celkem 537 510,- Kč včetně 15% DPH.

2016/20/574

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Grand System s.r.o., IČ: 28847504 na
dodávku akce: „Výměna dveří – Zdravotní středisko, Stračenská 684, Štětí“ za cenu díla ve výši
225 000,- Kč bez DPH, DPH 21% činí 47 250,- Kč, celkem 272 250,- Kč včetně 21% DPH.

2016/20/575

RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru č. 52, Nové náměstí 706 ve Štětí.

2016/20/576

2016/20/577

2016/20/578

2016/20/579
2016/20/580
2016/20/581

2016/20/582

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 23. 4. 2007
mezi Městem Štětí, IČ: 00264466 a Českou poštou, s. p., IČ: 47114983, ve znění dodatku č. 1 ze
dne 27. 5. 2013.
RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní …………….. na celkovou dlužnou částku
15.501,- Kč s příslušenstvím za byt č…………….. ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 1 000,Kč.
RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní …………………. na celkovou dlužnou částku
20.589,- Kč s příslušenstvím za byt č. ………………………. ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši
1 200,- Kč.
RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní …………………….na celkovou dlužnou
částku 13 528,- Kč s příslušenstvím za byt č. ………………. ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši
1 000,- Kč.
RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. ……………..., Štětí nájemkyni ……………... od
1. 9. 2016 do 30. 11. 2016.
RM doporučuje ZM ke schválení uzavření splátkového kalendáře s panem …………………. na
celkovou dlužnou částku 30 584,- Kč s příslušenstvím za byt č. ………………..., Štětí, s měsíčními
splátkami ve výši 1 000,- Kč.
RM doporučuje ZM ke schválení uzavření splátkového kalendáře s panem……………. na celkovou
dlužnou částku 23 104,- Kč s příslušenstvím za byt č. ……………..., Štětí, s měsíčními splátkami ve
výši 1 000,- Kč.

termín

zodpovídá

30.11.2016

OMI
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2016/20/583
2016/20/584
2016/20/585
2016/20/586
2016/20/587

RM schvaluje záměr pachtu k částem pozemků parcelní číslo 1494 a 1495 trvalý travní porost o
výměře cca 1500 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí II.
RM schvaluje záměr pachtu k pozemku parcelní číslo 197 orná půda o výměře 2086 m2 v obci
Štětí, katastrální území Radouň u Štětí.
RM schvaluje záměr prodeje části pozemku parcelní číslo 202 trvalý travní porost o výměře cca
350 m2 v obci Štětí, katastrální území Radouň u Štětí.
RM schvaluje záměr prodeje pozemku parcelní číslo St. 220 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
13 m2 v obci Štětí, katastrální území Chcebuz.
RM schvaluje záměr prodeje části pozemku parcelní číslo 1623/1 ostatní plocha, manipulační
plocha o výměře cca 610 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I.

2016/20/588

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. 1733/26, nové
OM“. Výše náhrady bude vycházet z platného právního předpisu města.

2016/20/589

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti se společností Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., IČ: 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov, pro stavbu
„11010-055561, TM_BTA_Litoměřice_LTSST_OK“. Jednorázová výše náhrady za zřízení
služebnosti bude 12 890,- Kč bez DPH, DPH 21% činí 2 706,90 Kč, celková náhrada vč. DPH činí
15 596,90 Kč.

2016/20/590

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku parcelní číslo 1598 v obci Štětí, katastrální
území Štětí I s Povodím Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové –
Slezské Předměstí, IČ: 70890005, pro stavbu veřejného osvětlení na dobu určitou, a to od podpisu
smlouvy do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, nejdéle však na dobu 5 let. Roční
nájemné činí 700,- Kč/celou pronajímanou plochu.

2016/20/591

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 III. čtvrtletí
2016 – viz neveřejná příloha.

2016/20/592

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 7 k Dohodě o zřízení kontaktního místa Obecního
živnostenského úřadu Litoměřice ve Štětí uzavřené dne 19. 12. 2002 ve znění dodatků č. 1 až 6.

2016/20/593

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k Smlouvě o umístění peněžního automatu v Kině Štětí s
firmou Komerční banka a. s., Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1 – Staré Město, IČ 45317054,
který obsahuje změnu způsobu úhrady za pronájem nebytového prostoru.
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2016/20/594
2016/20/595
2016/20/596
2016/20/597
2016/20/598
2016/20/599

2016/20/600
2016/20/601

RM schvaluje ukončení smlouvy o poskytnutí služeb s firmou Perfect System s.r.o., Radlická
3301/68, 150 00 Praha 5, IČ 26480981 a to k 31. lednu 2017.
RM schvaluje přidělení bytu č. ………….v DPS, Školní 700 ve Štětí pí ……….., nar. …………., trv.
bytem Štětí, ………..
Náhradníkem pí ………..., nar. ……….., trv. bytem Štětí, ………....
RM schvaluje s účinností od 1. 1. 2017 předložený Sazebník úhrad úkonů Pečovatelské služby
města Štětí.
RM schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu bytu č. ……………….., Štětí, mezi …………... a
……………….. od 1. 10. 2016 do 20. 11. 2016.
RM schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu bytu č. …………..., Štětí, mezi ……………... a
…………….. od 1. 10. 2016 do 7. 12. 2016.
RM schvaluje výměnu bytů mezi nájemci ………………... a ……………. takto: byt č………….. Štětí
budou užívat………………... a byt č. ………………., Štětí, bude užívat …………...
RM schvaluje přidělení bytu č. ……………. žadateli ……………..., č. ž. 5/16 v souladu s platnými
pravidly. Nájem bude uzavřen na dobu určitou do 31. 10. 2017. Cena nájemného ve výši 30,Kč/m2 podlahové plochy.
RM schvaluje Základní škole T. G. Masaryka Štětí, 9. května 444 převod 30 tis. Kč z rezervního
fondu do fondu investičního.

2016/20/602

RM schvaluje ZUŠ Štětí, čerpání rezervního fondu ve výši 10 000,- Kč na pořízení videokamery.

2016/20/603

RM schvaluje ZŠ Štětí, Školní 559 čerpání rezervního fondu ve výši 850,- Kč na činnost 5.B.

2016/20/604

RM schvaluje závazné ukazatele příspěvkových organizací k 19. 10. 2016.
RM ukládá odboru správy připravit návrh směrnice pro hospodaření příspěvkových organizací a
návrh pravidel pro odměňování ředitelů PO. Termín 16. 11. 2016.
RM ukládá odboru správy provést revizi zřizovacích listin příspěvkových organizací města včetně
smluv o výpůjčce. Termín do 30. 11. 2016.
RM schvaluje upravené finanční plány příspěvkových organizací k 19. 10. 2016

2016/20/605
2016/20/606
2016/20/607

16.11.2016

OS

30.11.2016

OS
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2016/20/608

2016/20/609

nepřijato:
nepřijato:

RM schvaluje uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání podle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, za účelem společného nákupu silové
elektrické energie prostřednictvím komoditní burzy dle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních
burzách, ve znění pozdějších předpisů. Smluvními stranami budou:
1. Město Štětí, IČO 00264466
2. Mateřská škola Štětí, příspěvková organizace, IČO 72741759
3. Dům dětí a mládeže Štětí, IČO 46768432
4. Základní umělecká škola Štětí, IČO 46773452
5. Základní škola T.G.Masaryka Štětí, 9. května 444, okres Litoměřice, IČO 46773291
6. Základní škola Štětí, Ostrovní 300, okres Litoměřice, IČO 46773304
7. Základní škola Štětí, Školní 559, okres Litoměřice, IČO 46773274
8. Centrální školní jídelna Štětí, IČO 46771956
RM schvaluje pro roky 2017-2018 uskutečnit sdružený nákup silové elektrické energie
prostřednictvím komoditní burzy dle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění
pozdějších předpisů a za tímto účelem uzavření Smlouvy o zprostředkování burzovních obchodů se
zprostředkovatelem spol. MM TRADER CZ, a.s., IČO: 26419521, za smluvní odměnu ve výši
9.000,- Kč bez DPH.
nepřijatá usnesení:
RM schvaluje záměr prodeje části pozemku parcelní číslo 965/2 orná půda o výměře cca 3000 m2
v obci Štětí, katastrální území Štětí I.
RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. …………….ve Štětí, nájemkyni …………..., a
to od 1. 11. 2016 do 30. 11. 2016.

