Výpis usnesení z 21. schůze Rady města konané dne 2. 11. 2016 - anonymizovaný
číslo usnesení
2016/21/610
RM schvaluje program 21. schůze RM.
RM revokuje usnesení č. 2016/20/605, kterým RM uložila odboru správy připravit návrh směrnice
2016/21/611
pro hospodaření příspěvkových organizací a návrh pravidel pro odměňování ředitelů PO. Termín
16. 11. 2016.
RM ukládá odboru ekonomickému vypracovat metodický pokyn zřizovatele pro sjednocení
2016/21/612
hospodaření příspěvkových organizací Města Štětí. Termín: 31. 12. 2016.
RM ukládá odboru správy vypracovat návrh pravidel pro odměňování ředitelů příspěvkových
2016/21/613
organizací Města Štětí. Termín: 16. 11. 2016.
2016/21/614
RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2016/2/74 do 30. 11. 2016.
2016/21/615
RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2016/2/76 do 31. 12. 2016.
2016/21/616
RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2016/18/546 do 31. 12. 2016.
RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní………………….. na celkovou dlužnou částku
2016/21/617
22 982,- Kč s příslušenstvím za byt č. …, ……….. ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 1 300,Kč.
RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s panem………………. na celkovou dlužnou částku
2016/21/618
16 742,- Kč s příslušenstvím za nebytový prostor 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
2016/21/619
do 31. 12. 2016.

2016/21/620

RM schvaluje pronájem reklamní plochy na zábradlí Obchodního centra pouze pro nájemce tohoto
objektu za podmínek:
- první reklamní banner o velikosti 1 m2 nebo 2 m2 (dle požadavku konkrétního žadatele) z každé
podélné strany zdarma,
- každý další reklamní banner o velikosti 1 m2 nebo 2 m2 (dle požadavku konkrétního žadatele) za
cenu 500,- Kč bez DPH/m2/měsíc,
- parametry: minimální plocha je 1 m2, maximální 2 m2 (dle požadavku konkrétního žadatele). Zda
reklama bude provedena z PVC Banneru (plachty) nebo reklamní desky či panelu (PVC 1mm až
16mm, DIBOND, pozink. plech aj.) bude ponecháno na zvážení žadatele. Reklama však musí být
upevněna tak, aby nedošlo k porušení zábradlí (navrtání či jiné mechanické poškození konstrukce),
- reklama může být umístěna na kterémkoliv zábradlí Obchodního centra, vyjma zábradlí na
balkoně v 1. patře,
- Město Štětí nenese odpovědnost za případnou vzniklou škodu způsobenou na předmětných
reklamních plochách.
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2016/21/621

2016/21/622

2016/21/623

2016/21/624

2016/21/625

2016/21/626

2016/21/627

2016/21/628
2016/21/629

RM schvaluje záměr pachtu pozemku parcelní číslo St. 162 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
19 m2 a části pozemku parcelní číslo 27/1 zahrada, označené dle zaměření ad 66-520/2007 jako
nájem/7 o výměře 352 m2 + podíl pozemku označeného jako přístupová cesta o výměře 36 m2 v
obci Štětí, katastrální území Stračí.
RM schvaluje záměr pachtu pozemků parcelní číslo 5 ostatní plocha o výměře 180 m2, 7 zahrada o
výměře 673 m2, 8 orná půda o výměře 849 m2 a části pozemku parcelní číslo 4/1 zahrada o
výměře 1867 m2 v obci Štětí, katastrální území Stračí.
RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu k 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
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
..........................., Štětí od 1. 11. 2016 do 31.12.2026.
RM schvaluje záměr prodeje části pozemku parcelní číslo 686/3 ostatní plocha, manipulační
plocha, označené dle geometrického plánu č. 1676-151/2016 novým parcelním číslem 686/12
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 38 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I.
RM schvaluje záměr výkupu podílu o velikosti 1/24 vzhledem k celku pozemků parcelní číslo
935/20, 935/114, 935/144, 935/147, 935/150, 935/155, 935/156, 935/160, 935/163, 935/202,
935/205, 935/206, 935/212, 935/216, 935/224, 935/228, 935/230, 935/244, 935/270, 935/272 a
935/294 v obci Štětí, katastrální území Počeplice od paní........................ za požadovanou kupní
cenu .......... Kč.
RM doporučuje ZM ke schválení uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku parcelní číslo
789/9 vodní plocha, označené dle geometrického plánu č. 119-150/2016 novým parcelním číslem
789/14 tok přiroz. o výměře 168 m2 v obci Štětí, katastrální území Čakovice u Radouně za cenu dle
znaleckého posudku č. 3509/68/16, tj. ..........Kč + ostatní náklady, celkem tedy ............ Kč se
....................
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 50/2016 se společností RYBÁŘ stavební
s.r.o., IČ: 27131335 na projektové služby akce „Přeložka vodovodního řadu DN 200 na pozemku
parc. č. 438/2“. Nový termín předání díla je stanoven do 30 dnů od vydání stavebního povolení
přeložky vodovodního řadu.
RM revokuje usnesení č. 2016/20/574 ze dne 19. 10. 2016, kterým schválila uzavření smlouvy o
dílo se společností Grand system s.r.o., IČ: 28847504 na akci „Výměna dveří – Zdravotní středisko,
Stračenská 684, Štětí“.
RM schvaluje zrušení výběrového řízení veřejné zakázky na akci „Výměna dveří – Zdravotní
středisko, Stračenská 684, Štětí.
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2016/21/630

2016/21/631

2016/21/632

2016/21/633

2016/21/634
2016/21/635
2016/21/636
2016/21/637
2016/21/638
2016/21/639
2016/21/640

RM schvaluje záměr výkupu pozemku parcelní číslo St. 46/2 o výměře 324 m2, zastavěná plocha a
nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, pozemku parcelní číslo St. 47/1 o výměře
673 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 12, rod. dům v obci Štětí,
katastrální území Počeplice, jejichž vlastníkem je......................, Štětí a pozemku parcelní číslo St.
47/3 o výměře 2199 m2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če,
zemědělská stavba v obci Štětí, katastrální území Počeplice, jehož vlastníkem je ......................,
Štětí.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor s nájemcem Janem
Suchitrou, Obchodní 548, 411 08 Štětí, IČ 64015327 snížením velikosti pronajatých nebytových
prostor z 355,44 m2 na 75,43 m2 s účinností od 1. 1. 2017.
RM schvaluje rozdělení nákladů 7 912,92 Kč vč. DPH za teplo ve společných nebytových
prostorech Restaurace Klub, Mírové náměstí 69, Štětí na částku 3 959,46 Kč vč. DPH pro Jana
Suchitru, Obchodní 548, 411 08 Štětí, IČ 64015327 a na částku 3 959,46 Kč vč. DPH pro Město
Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí, IČ 00264466.
RM schvaluje uzavření kupní smlouvy s Janem Suchitrou, Obchodní 548, 411 08 Štětí, IČ
64015327 na odkoupení části vybavení nutné k dalšímu provozu restaurace, a to zděného baru s
dřevěnou deskou, posuvných dveří a skříně s policemi v celkové hodnotě 60 000,- Kč vč. DPH.
RM schvaluje složení Hlavní inventarizační komise pro inventarizace roku 2016 ve složení: Ing. Jiří
Dostálek – předseda, Ing. Ladislav Balatý – člen, Ing. Monika Tydrichová – člen.
RM schvaluje Základní škole T.G.M. Štětí, 9. května 444, přijetí finančního daru od společnosti
Mondi Štětí a.s. ve výši 35 869,- Kč.
RM schvaluje Základní škole T.G.M. Štětí, 9. května 444, čerpání rezervního fondu ve výši 35 869,Kč na pořízení vybavení pro interaktivní výuku žáků.
RM ukládá odboru správy vypracovat návrh OZV o spádových obvodech základních škol a
mateřské školy Města Štětí. Termín: 30. 11. 2016.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 12107282 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.
RM odvolává členy Komise prevence kriminality: npor. Bc. Jiří Hrach, Bc. Dana Kotalová a Gabriela
Pilařová.
RM jmenuje členy Komise prevence kriminality: npor. Bc. Robin Mráz, Mgr. Lucie Novák-Černá,
Kristýna Kulhavá a Marie Valentová.
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