Výpis usnesení z 23. schůze Rady města konané dne 30. 11. 2016 - anonymizovaný
číslo usnesení
2016/23/705
RM schvaluje program 23. schůze RM.
RM ukládá Odboru správy připravit ukončení stávajících smluv o výpůjčce včetně dodatků a
2016/23/706
připravit návrh nových smluv o výpůjčce. T: 30. 6. 2017.
2016/23/707
RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2016/22/654 do 14. 12. 2016.
2016/23/708
RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2016/4/114 do 31. 3. 2017.
2016/23/709
RM schvaluje program jednání Zastupitelstva Města Štětí dne 8. 12. 2016.
RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje vozidla MULTICAR 2513, SPZ: 1U2 2274, a to obálkovou
2016/23/710
metodou.
RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016, kterou se stanoví školské
2016/23/711
obvody spádových základních škol zřizovaných městem Štětí.
RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016 o omezení provozování
2016/23/712
některých hazardních her.
RM schvaluje přidělení dotace Anetě Löwové – taneční skupina HOPA na realizaci projektu „TS
2016/23/713
Hopa Štětí“ ve výši 5 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM schvaluje přidělení dotace organizaci Oblastní spolek ČČK Mělník na realizaci projektu
2016/23/714
„Oceňování bezplatných dárců krve“ ve výši 4 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM schvaluje přidělení dotace organizaci LABSKÁ STEZKA, o.s. na realizaci projektu „Labská
2016/23/715
cyklotrasa od pramene k moři – napříč Evropou bez bariér“ ve výši 5 000 Kč
a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM doporučuje ZM ke schválení přidělení dotace organizaci SK Štětí, z.s. na realizaci projektu
2016/23/716
„Gymnastické soustředění“ ve výši 3 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM doporučuje ZM ke schválení poskytnutí NFV organizaci SK Štětí, z.s. k zabezpečení
2016/23/717
financování sportovní činnosti oddílů SK Štětí, z.s. ve výši 600 000 Kč
a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM doporučuje ZM ke schválení poskytnutí NFV organizaci TJ KVS Štětí, z.s. k financování
2016/23/718
provozu oddílů TJ KVS Štětí, z.s. ve výši 400 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
2016/23/719
RM doporučuje ZM schválit Grantový program Města Štětí – pravidla pro rok 2017.
RM schvaluje Pravidla pro poskytování účelových příspěvků příspěvkovým organizacím Města Štětí
2016/23/720
pro rok 2017.
RM schvaluje Základní škole Štětí, Ostrovní 300, přijetí finančního daru od společnosti Mondi Štětí
2016/23/721
a.s. ve výši 40 869 Kč.
RM schvaluje Základní škole Štětí, Ostrovní 300, čerpání rezervního fondu ve výši 40 869 Kč na
2016/23/722
vybavení školy.
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2016/23/723
2016/23/724
2016/23/725
2016/23/726
2016/23/727

RM schvaluje Základní škole Štětí, Školní 559, přijetí finančního daru od společnosti Mondi Štětí
a.s. ve výši 15 869 Kč.
RM schvaluje Základní škole Štětí, Školní 559, čerpání rezervního fondu ve výši 15 869 Kč na
vybavení školy.
RM schvaluje Domu dětí a mládeže Štětí, Horova 375, přijetí finančního daru od společnosti
Hotbusiness s.r.o. ve výši 10 000,- Kč.
RM schvaluje Domu dětí a mládeže Štětí, Horova 375, čerpání rezervního fondu ve výši 10 000
Kč na činnost DDM a MC Žabka.
RM doporučuje ZM schválit V. rozpočtové opatření 2016 včetně snížení částky na rekonstrukci
plotu stadionu ve výši 400 tis. Kč a snížení částky na pořízení vířivky na stadion ve výši 120 tis. Kč.

2016/23/729
2016/23/730
2016/23/731

RM schvaluje předložený návrh na poskytnutí odměn z rozpočtu školy či školského zařízení
ředitelům příspěvkových organizací Města Štětí (viz neveřejná příloha).
RM doporučuje ZM rozpočet Města Štětí na rok 2017 ke schválení včetně přesunu vířivky.
RM doporučuje ZM schválit rozpočtový výhled Města Štětí pro období 2018-2020.
RM schvaluje doplnění Pravidel k vydávání Zpravodaje města Štětí v čl. V o bod č. 7.

2016/23/732

RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru č. 50, Nové náměstí 705 ve Štětí.

2016/23/728

2016/23/733

2016/23/734

2016/23/735

2016/23/736

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 52, Nové
náměstí 706 ve Štětí od 1. 1. 2017 s jedinou žadatelkou Hanou Krejčovou, IČ: 64015602. Výše
nájemného 717,60 Kč/m2/rok.
RM schvaluje vyčlenění služebního bytu č. ...,……………. ve Štětí z bytového fondu a jeho
přidělení jako bytu služebního paní……………... na dobu určitou – po dobu trvání pracovního
poměru u …………………….. ve Štětí, od 1. 12. 2016.
RM doporučuje ZM ke schválení uzavření splátkového kalendáře s paní ……………………... na
celkovou dlužnou částku 18 744,- 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
836,- Kč s příslušenstvím za byt č. …………... ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 200,- Kč.
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2016/23/737

RM doporučuje ZM ke schválení uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku parcelní číslo
.............. ostatní plocha, manipulační plocha, označené dle geometrického plánu č. 1676-151/2016
novým parcelním číslem ............. ostatní plocha, jiná plocha o výměře .........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. 400,- Kč/m2 + ostatní náklady, celkem
16 447,- Kč s .......................

2016/23/738

RM doporučuje ZM ke schválení uzavření kupní smlouvy na výkup podílu o velikosti ..........
vzhledem k celku pozemků parcelní číslo ....., ................................................
............................................................. ................... ........................ ............... .......... .........v obci
Štětí, katastrální území .......... od paní ................ za požadovanou kupní cenu 100 000,- Kč.

2016/23/739

RM doporučuje ZM ke schválení uzavření kupní smlouvy na výkupu pozemku parcelní číslo St.
........ o výměře......m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba,
pozemku parcelní číslo St. ......o výměře....... m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je
stavba č.p. ....... rod. dům v obci Štětí, katastrální území ....... jejichž vlastníkem je.......................,
.............., Štětí za dohodnutou cenu ....... a pozemku parcelní číslo St......... o výměře........m2
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, zemědělská stavba v obci Štětí,
katastrální území ........, jehož vlastníkem je......................, Štětí za dohodnutou cenu ...........Kč.

2016/23/740

RM schvaluje uzavření smlouvy č. Z_S14_12_8120057350 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky
se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín
IV - Podmokly v rámci přípravy demolice objektu č. p. 600 v Pivovarské ulici ve Štětí. Předběžný
odhad celkových realizačních nákladů činí 17 295,65 Kč. Předpokládané náklady bez DPH spojené
s realizací přeložky budou vyčísleny ve smlouvě o realizaci přeložky. Po uzavření konečné smlouvy
a úhradě zálohy na náklady realizace přeložky bude provedena vlastní realizace přeložky
provozovatelem.

2016/23/741

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, Radouňská, E 963 - nové
OM“. Výše náhrady bude vycházet z platného právního předpisu města.
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2016/23/742

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti se společností ČEZ
Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín, Děčín IV - Podmokly, PSČ 405 02
pro stavbu „LT, Stračí - kNN, ppč. 48/4, nové OM. Výše náhrady za úhradu za zřízení věcného
břemene činí 3 100,- Kč bez DPH, DPH 21% činí 651,- Kč, celkem úhrada za zřízení věcného
břemene -služebnosti činí 3 751,- Kč včetně DPH.

2016/23/743

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro elektro přípojku na pozemcích
parcelní číslo ......... a ..........v obci Štětí, katastrální území Štětí I pro pozemek parcelní číslo
..........tamtéž, jehož součástí je stavba - ........, s........., bytem ..........Štětí, za jednorázovou úhradu
ve výši 4 659,- Kč bez DPH, DPH 21% činí 978,39 Kč, celkem 5 637,39 Kč včetně DPH, po
zaokrouhlení 5 637,- Kč. Platba bude provedena v hotovosti v pokladně MěÚ Štětí.

2016/23/744
2016/23/745

2016/23/746

2016/23/747

2016/23/748

2016/23/749

RM schvaluje zrušení výběrového řízení veřejné zakázky na akci „Výměna tabla zvonků - 1. máje
598, Štětí.
RM doporučuje ZM ke schválení Zásady města Štětí pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu.
RM doporučuje ZM ke schválení uzavření kupní smlouvy na prodej nebytové jednotky č. 703/47 o
výměře 46 m2 v domě č. p. 702, 703, 704, 705 a 706 v obci Štětí, části obce Štětí, katastrální
území Štětí I včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č. p. 702, 703, 704, 705
a 706 v rozsahu 460/38236 vzhledem k celku a spoluvlastnického podílu na pozemku parcelní č.
291/2 v rozsahu 460/38236 vzhledem k celku paní Lence Hanouskové, Družstevní 525, Štětí, za
cenu dle schválených pravidel ve výši 827 400,- Kč.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dodávce tepla pro vytápění a dodávce teplé vody
č. 1608-01-PK (dle evidence Města č. 87/2016) ze dne 1. 6. 2016, kterým se mění fakturační
skupina přiřazená k odběrnému místu. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají předmětným
dodatkem nedotčena.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dodávce tepla pro vytápění a dodávce teplé vody
č. 1609-06-PK (dle evidence Města č. 84/2016) ze dne 1. 6. 2016, kterým se mění fakturační
skupina přiřazená k odběrnému místu. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají předmětným
dodatkem nedotčena.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dodávce tepla pro vytápění a dodávce teplé vody
č. 1610-06-PK (dle evidence Města č. 83/2016) ze dne 1. 6. 2016, kterým se mění fakturační
skupina přiřazená k odběrnému místu. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají předmětným
dodatkem nedotčena.
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2016/23/750

2016/23/751

nepřijato:
nepřijato:

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dodávce tepla pro vytápění a dodávce teplé vody
č. 1611-07-PK (dle evidence Města č. 82/2016) ze dne 1. 6. 2016, kterým se mění fakturační
skupina přiřazená k odbornému místu. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají předmětným
dodatkem nedotčena.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dodávce tepla pro vytápění a dodávce teplé vody
č. 1612-07-PK (dle evidence Města č. 81/2016) ze dne 1. 6. 2016, kterým se mění fakturační
skupina přiřazená k odbornému místu. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají předmětným
dodatkem nedotčena.
nepřijatá usnesení:
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 119, U tržnice
701 ve Štětí od 1. 1. 2017 s jediným žadatelem Gautama s.r.o., IČ: 24170348. Výše nájemného
500,- Kč/m2/rok.
RM schvaluje odklad splátek dle splátkového kalendáře s paní ………. uzavřeného dne 8. 9. 2016
v týdnech od 21. 11. 2016 do 2. 1. 2017.

