Výpis usnesení z 1. schůze Rady města konané dne 4. 1. 2017 - anonymizovaný
číslo usnesení
2017/1/1
RM schvaluje program 1. schůze RM.
RM schvaluje Domu dětí a mládeže Štětí, Horova 375, přijetí finančního daru od Miroslava Havlíčka
2017/1/2
ve výši 6.000 tis. Kč.
RM schvaluje Domu dětí a mládeže Štětí, Horova 375, čerpání rezervního fondu ve výši 6.000,- Kč
2017/1/3
na činnost DDM.
RM vydává metodický pokyn rady města Štětí 1/2017, kterým se upravují některé oblasti
2017/1/4
hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Město Štětí.
RM schvaluje záměr prodeje částí pozemků parcelní číslo 204/1 trvalý travní porost a 1655/2
ostatní plocha, ostatní komunikace, označených dle geometrického plánu č. 298-670/2016 jako
2017/1/5
204/7 trvalý travní porost o výměře 14 m2 a 1655/7 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3 m2 v
obci Štětí, katastrální území Radouň u Štětí.
RM schvaluje záměr prodeje části pozemku parcelní číslo 1624/9 ostatní plocha, manipulační
2017/1/6
plocha, označené dle geometrického plánu č. 1689-671/2016 jako „a“ o výměře 18 m2 v obci Štětí,
katastrální území Štětí I.

2017/1/7

RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu k částem pozemků parcelní číslo 1494 a 1495 trvalý
travní porost, označených dle zaměření ad60-669/2016 jako 1494/A o výměře 1071 m2 v obci
Štětí, katastrální území Štětí II 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. 1. 2017 do 31. 12. 2026.

2017/1/8

RM schvaluje umístění reklamního poutače o velikosti 150 x 100 cm organizaci NADĚJE, IČ:
00570931, a to v období od 2. 1. 2017 do 31. 12. 2018. Předmětem poutače bude logo organizace.

2017/1/9

2017/1/10

2017/1/11

RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s panem……………………... na celkovou dlužnou
částku 5 556,- Kč s příslušenstvím za byt č. ……………………. ve Štětí, s měsíčními splátkami ve
výši 2 000,- Kč.
RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní …………………………... na celkovou dlužnou
částku 6 200,- Kč s příslušenstvím za byt č. ……………………….. ve Štětí, s měsíčními splátkami
ve výši 1 000,- Kč.
RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s panem ………………………... na celkovou dlužnou
částku 6 400,- Kč s příslušenstvím za byt č. ……………………...ve Štětí, s měsíčními splátkami ve
výši 500,- Kč.

termín

zodpovídá
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2017/1/12

2017/1/13
2017/1/14
2017/1/15
2017/1/16

2017/1/17
2017/1/18

2017/1/19

2017/1/20
2017/1/21
2017/1/22
2017/1/23
2017/1/24

RM schvaluje umístění reklamního poutače o velikosti 2 m2 paní Janě Vránové, IČ: 69425272, a to
od 1. 1. 2017 na dobu neurčitou. Předmětem poutače bude logo Allianz pojišťovny, a.s.
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 50, Nové
náměstí 705 ve Štětí od 1. 3. 2017 s paní Monikou Řezníčkovou, IČ: 71838601. Výše nájemného
717,60 Kč/m2/rok.
RM schvaluje Jednací řád komise pro vyhodnocení ankety Sportovec roku města Štětí, jehož
přílohou je nominační list a hlasovací lístek.
RM schvaluje Sazebník úhrad nákladů spojených s poskytováním informací dle zákona 106 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů na rok 2017.
RM ukládá tajemnici vydat schválený Sazebník úhrad nákladů spojených s poskytováním informací
dle zákona 106 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů na rok
2017. Termín: 5. 1. 2017.
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 IV. čtvrtletí
2016 – viz neveřejná příloha.
RM schvaluje Organizační schéma, které je nedílnou součástí Organizačního řádu Městského
úřadu Štětí.
RM schvaluje Systemizaci pracovních míst zaměstnanců Města Štětí zařazených do Městského
úřadu, která je nedílnou součástí Organizačního řádu Městského úřadu Štětí a dle předloženého
návrhu stanovuje celkový počet zaměstnanců Města Štětí zařazených do Městského úřadu na
počet 69 systemizovaných pracovních míst.

5.1.2017

tajemnice

31.5.2017

OSŽPD

31.5.2017

OSŽPD

28.2.2017

OSŽPD

RM schvaluje ukončení dohody o náhradě výdajů za používání soukromého mobilního telefonu
uzavřené mezi Městem Štětí a místostarostou Mgr. Ing. Miroslavem Andrtem k 31.12.2016.
RM ukládá OSŽPD zajistit přidání druhého dopravního zrcadla v ulici Okružní u výjezdu z areálu
věžových domů. Termín: 31. 5. 2017.
RM ukládá OSŽPD zajistit instalaci VDZ V12c (žlutá čára-zákaz zastavení) v ulici 9. května v
prostoru u zábradlí před MŠ Klubíčko. Termín: 31. 5. 2017.
RM schvaluje užití znaku města Štětí na certifikátech „Strážce města“ a „Absolvent kurzu
sebeobrany pro seniory“. Souhlas se vztahuje pouze pro účastníky kurzu „Sebeobrana pro
seniory“.
RM ukládá Odboru stavebnímu, životního prostředí a dopravy navrhnout řešení zpevnění
příjezdové cesty do chatařské oblasti Pelunec. Termín 28. 2. 2017.
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nepřijato:

nepřijatá usnesení:
Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 22/2016 ze dne 23. 3. 2016 a
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 22/2016 ze dne 19. 8. 2016 s firmou Ing. Miloslav Kašpárek, IČ:
11423838 na projektové služby akce „Prodloužení vodovodního řadu v ulici Stračenská, Štětí“, kdy
termín plnění bude k 14. 4. 2017.

