Výpis usnesení ze 4. schůze Rady města konané dne 15. 2. 2017 - anonymizovaný
číslo usnesení
2017/4/85
RM schvaluje program 4. schůze RM.
RM doporučuje ZM navýšení alokované částky v Grantovém programu Města Štětí pro sportovní
2017/4/86
aktivity a tělovýchovu o 300 000 Kč.
2017/4/87
RM doporučuje ZM schválit Plán odpadového hospodářství obce Štětí.
2017/4/88
RM doporučuje ZM schválit I. rozpočtové opatření 2017, dle písemného návrhu.
RM doporučuje ZM ke schválení přidělení dotace organizaci SK Štětí, z.s. na realizaci projektu
2017/4/89
„Zajištění sportovní činnosti SK Štětí, z.s. na rok 2017“ ve výši 3 800 000 Kč a uzavření
veřejnoprávní smlouvy.
2017/4/90

RM doporučuje ZM ke schválení přidělení dotace organizaci TJ KVS Štětí, z.s. na realizaci projektu
„Štětí sportuje - TJ KVS Štětí, z.s.“ ve výši 800 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.

2017/4/91

RM doporučuje ZM ke schválení přidělení dotace organizaci Český rybářský svaz, z.s., místní
organizace Štětí na realizaci projektu „Podpora dětí a mládeže v rybářském sportu“ ve výši 180 000
Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.

2017/4/92

RM doporučuje ZM ke schválení přidělení dotace organizaci Karatedó Steklý, z.s. na realizaci
projektu „Rozvoj bojových umění ve Štětí“ ve výši 49 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.

2017/4/93
2017/4/94
2017/4/95
2017/4/96

2017/4/97

2017/4/98

RM schvaluje přidělení dotace organizaci FK Radouň z.s. na realizaci projektu „Investice do chodu
a provozu Fotbalového klubu TJ Sokol Radouň“ ve výši 45 000 Kč a uzavření veřejnoprávní
smlouvy.
RM schvaluje přidělení dotace organizaci KČT, odbor Štětí na realizaci projektu „Turistika pro
širokou veřejnost“ ve výši 40 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM schvaluje přidělení dotace organizaci Český kynologický svaz - ZKO Štětí - 068 na realizaci
projektu „Celoroční činnost“ ve výši 48 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM doporučuje ZM ke schválení přidělení dotace organizaci Římskokatolická farnost Chcebuz na
realizaci projektu „Obnova kostela sv. Petra a Pavla v Chcebuzi – V. Etapa“ ve výši 70 000 Kč a
uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM schvaluje přidělení dotace organizaci „Počeplice sobě, z.s.“ na realizaci projektu „Organizace
kulturních a společenských aktivit v obci Počeplice“ ve výši 49 815 Kč
a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM schvaluje přidělení dotace organizaci SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Štětí na realizaci
projektu „Soutěž dospělých ,,O pohár města Štětí" a soutěž mladých hasičů ,,O pohár starosty
SDH" ve výši 49 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.

termín

zodpovídá
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2017/4/99

2017/4/100

2017/4/101

2017/4/102
2017/4/103

RM schvaluje přidělení dotace organizaci Svaz tělesně postižených v ČR, z.s., místní organizace
Štětí na realizaci projektu „Informační centrum pro zdravotně postižené a seniory s půjčovnou
kompenzačních pomůcek“ ve výši 23 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM schvaluje přidělení dotace organizaci Svaz tělesně postižených v ČR, z.s., místní organizace
Štětí na realizaci projektu „Cvičení a relaxace pro zdravotně postižené a seniory /veřejnost/“ ve výši
4 500 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM doporučuje ZM ke schválení přidělení dotace organizaci Asociace TOM ČR, TOM 21202
TULÁCI na realizaci projektu „Celoroční oddílová činnost“ ve výši 69 100 Kč a uzavření
veřejnoprávní smlouvy.
RM schvaluje přidělení dotace organizaci Junák – český skaut, středisko Štětí, z.s. na realizaci
projektu „Celoroční činnost skautského střediska Štětí“ ve výši 40 000 Kč a uzavření veřejnoprávní
smlouvy.
RM schvaluje přidělení dotace organizaci „Klub šachistů Štětí, spolek“ na realizaci projektu „Pat a
Mat na stupních vítězů“ ve výši 45 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.

2017/4/104

RM doporučuje ZM revokaci usnesení č. 2016/12/299 ze dne 15. 9. 2016, kterým ZM schválilo
uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parcelní číslo 1155/81 zahrada o výměře 1035 m2 v
obci Štětí, katastrální území Štětí I za cenu schválenou ZM dne 15. 12. 2011, tj. 754,- Kč/m2 +
ostatní náklady včetně DPH, a to za celkovou kupní cenu ve výši 811 606,- Kč včetně DPH, s
manžely ............................................................, Štětí. Kupní smlouva musí obsahovat ujednání:
Prodávající a kupující se pro případ porušení níže uvedené povinnosti kupujícím dohodli na smluvní
pokutě podle § 2048 a násl. občanského zákoníku s tím, že v případě, kdy kupující nemovitost
popsanou v kupní smlouvě prodá nebo zcizí jiným způsobem dříve, než příslušnému stavebnímu
úřadu v souladu se stavebním zákonem oznámí užívání dokončené stavby rodinného domu na
tomto pozemku postaveném, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100,- Kč/m2 do 14 dnů od
provedení vkladu vlastnického práva k tomuto pozemku do katastru nemovitostí a dále, že kupující
je povinen smluvní pokutu zaplatit i v případě, že porušení této povinnosti nezavinil.

2017/4/105

RM schvaluje záměr prodeje částí pozemku parcelní číslo 686/9 ostatní plocha, ostatní
komunikace, označených dle geometrického plánu č. 1688-667/2016 jako 686/13 zast. plocha o
výměře 20 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I.
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2017/4/106

RM doporučuje ZM ke schválení uzavření kupní smlouvy na prodej částí pozemků parcelní číslo
202 trvalý travní porost, 204/1 trvalý travní porost a 1655/2 ostatní plocha, ostatní komunikace,
označených dle geometrického plánu č. 298-670/2016 jako 202/4 trvalý travní porost o výměře 262
m2, 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 za cenu dle schválených Zásad prodeje a pronájmu
nemovitostí z majetku města Štětí a výkupu nemovitostí do majetku města Štětí, tj. 200,- Kč/m2 +
ostatní náklady, celkem tedy 60 035,- Kč s manžely ......................................

2017/4/107

RM doporučuje ZM ke schválení uzavření kupní smlouvy na prodej částí pozemků parcelní číslo
1623/1 ostatní plocha, manipulační plocha a 1624/9 ostatní plocha, manipulační plocha,
označených dle geometrického plánu č. 1689-671/2016 jako 1623/3 ostatní plocha, jiná plocha o
výměře 643 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. 250,Kč/m2 + ostatní náklady, celkem tedy 164 985,- Kč s manžely.................................. Štětí.

2017/4/108

RM doporučuje ZM ke schválení uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku parcelní číslo ............
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře........ m2 v obci Štětí, katastrální území Radouň u Štětí
za cenu dle schválených Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí z majetku města Štětí a výkupu
nemovitostí do majetku města Štětí, tj. dle znaleckého posudku a to:
• podíl o velikosti ½ vzhledem k celku s................ za cenu ve výši 6 125,- Kč
• podíl o velikosti ¼ vzhledem k celku s ................ za cenu ve výši 3 062,- Kč
• podíl o velikosti ¼ vzhledem k celku s .................... za cenu ve výši 3 062,- Kč.

2017/4/109

RM doporučuje ZM ke schválení uzavření kupní smlouvy na výkup části pozemku parcelní číslo
............. ostatní plocha, silnice, označené dle geometrického plánu č. ........... jako ............. 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. dle znaleckého posudku ve výši .............. Kč s ....................................

2017/4/110

RM schvaluje uzavření Dohody o přičlenění honebních pozemků k honitbě s Vlastní honitba
Chudolazy na pozemky parcelní číslo 902 trvalý travní porost o výměře 1503 m2 a 946 lesní
pozemek o výměře 18649 m2 v obci Štětí, katastrální území Chcebuz (výpis z KN na předmětné
pozemky je součástí podkladů), tj. 2,0152 ha za cenu 30,- Kč/ha/rok, kdy celková roční cena činí
90,- Kč, a to na dobu neurčitou.
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2017/4/111

2017/4/112

2017/4/113

2017/4/114

2017/4/115
2017/4/116
2017/4/117
2017/4/118

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a
smlouvy o právu stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly pro stavbu „LT, Brocno – nn, stížnost – přem. ved. z č.p.
62“. Výše náhrady bude vycházet z platného právního předpisu města.
RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti se společností ČEZ
Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly pro
stavbu „IE-12-4001894/VB/1a – Radouň - NN kabelizace sítě“. Výše náhrady činí 162 626,55 Kč
bez DPH, DPH 21 % činí 34 151,58 Kč, celkem úhrada za zřízení věcného břemene - služebnosti
bude činit 196 778,13 Kč včetně DPH.
RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti se společností ČEZ
Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV – Podmokly pro
stavbu „IE-12-4001894/VB/1b – Radouň - NN kabelizace sítě“. Výše náhrady činí 1 500,- Kč bez
DPH, DPH 21 % činí 315,- Kč, celkem úhrada za zřízení věcného břemene - služebnosti bude činit
1 815,- Kč včetně DPH.
RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s panem ………………….. na celkovou dlužnou
částku 3 900,- 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 3 277,- Kč s příslušenstvím za byt č………………...ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 1
000,- Kč.
RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. ……………………. ve Štětí nájemci …………...,
a to od 1. 2. 2017 do 31. 3. 2017.
RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s panem ……………….. na celkovou dlužnou částku
7 000,- Kč s příslušenstvím za byt č. ………………………... ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši
1 000,- Kč.
RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. …………………. ve Štětí nájemkyni
…………………………., a to od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2017.
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2017/4/119

2017/4/120
2017/4/121
2017/4/122
2017/4/123
2017/4/124
2017/4/125
2017/4/126
2017/4/127
2017/4/128
2017/4/129
2017/4/130
2017/4/131

RM doporučuje ZM schválení výjimky ze Zásad zřizování věcných břemen omezujících vlastnické
právo Města Štětí k věcem nemovitým. Věcné břemeno – služebnost práva vjezdu – jízdy přes
pozemek parcelní číslo 1557/9 v obci Štětí, ostatní plocha, jiná plocha, označené dle
geometrického plánu č. 1666-582/2016 jako 1557/21 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 46 m2 v
obci Štětí, katastrální území Štětí I na nemovitosti - pozemky parcelní číslo 1557, 1574/1, 1557/3 a
1557/4 a stavby č. p. 120 na pozemku parcelní číslo 1557 v obci Štětí, katastrální území Štětí I
zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Litoměřice na listu vlastnictví č. 76 za účelem přístupu, obsluhy a užívání nemovitosti budoucího
oprávněného bude zřízeno bezúplatně.
RM vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy Štětí, Ostrovní 300 a
pověřuje referenta školství odboru správy jeho vypsáním
a organizačním zabezpečením.
RM ukládá starostovi a referentovi školství odboru správy připravit návrh členů konkurzní komise.
Termín do 31. 5. 2017.
RM schvaluje Vyhodnocení Plánu zlepšování za rok 2016.
RM schvaluje Plán zlepšování na rok 2017.
RM doporučuje ZM ke schválení Zprávu o Fóru Zdravého města a ověřovací anketě 2016.
RM schvaluje poskytnutí účelového provozního příspěvku PO Základní škola Štětí,
Ostrovní 300 na realizaci projektu „Lyžařský kurz“ ve výši 33 000,- Kč.
RM schvaluje poskytnutí účelového provozního příspěvku PO Základní škola Štětí,
Školní 559 na realizaci projektu „Lyžařský výcvik“ ve výši 33 000,- Kč.
RM schvaluje přidělení bytu č. …………….. ve Štětí p. ………., nar. ……., bytem Štětí, …………....
RM schvaluje přidělení bytu č. ……….. ……………... ve Štětí pí ……………., nar. ………., bytem
Štětí, ……………...
RM schvaluje přidělení bytu č. ……………... ve Štětí p. …………., nar. ………..., bytem Štětí,
……………….
RM schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu bytu č. …………... Štětí, mezi ………. a ……………….
od 1. 3. 2017 do 31. 3. 2017.
RM schvaluje přidělení bytu č. ..................... žadatelům ……........................, č. ž. 13/17 v souladu
s platnými pravidly. Nájem bude uzavřen na dobu určitou do 30. 6. 2017. Cena nájemného ve výši
50,- Kč/m2 podlahové plochy. Náhradník:………….................

31.5.2016

starosta + ref.
školství
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2017/4/132

2017/4/133
2017/4/134
2017/4/135

2017/4/136

RM schvaluje přidělení bytu č. …………………..., Štětí, žadatelce………………….., č. ž. 10/17 v
souladu s platnými pravidly. Nájem bude uzavřen na dobu určitou do 30. 6. 2017. Cena nájemného
ve výši 50,- Kč/m2 podlahové plochy.
RM schvaluje přidělení startovacího bytu č. …………….... ve Štětí, žadateli …………..., č. ž. 2/17,
dle platných pravidel. Nájem bude uzavřen na dobu určitou 1 rok. Cena nájemného bude ve výši
30,- Kč/m2 podlahové plochy. Celková doba nájmu max. 6 let.
RM doporučuje ZM schválit úpravu pravidel Fondu rozvoje bydlení dle návrhu Odboru stavebního,
životního prostředí a dopravy.
RM doporučuje ZM ke schválení dopracovanou koncepci Městské policie Štětí pro období let 20172019.
RM schvaluje uzavření kupní smlouvy se společnosti Správa bytů a nemovitostí města Štětí, s. r.
o., IČ: 27350941, na koupi použitých věcí movitých k vybavení kanceláře nových pracovníků OSV.
Cena za dodané zboží bez DPH činí celkem 12 553,- Kč, DPH ve výši 21% činí 2 637,- Kč, celková
výše ceny pak činí 15 190,- Kč včetně DPH.

2017/4/137

RM doporučuje ZM stanovit Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům ZM pro rok 2017.

2017/4/138

RM schvaluje program jednání ZM dne 23. 2. 2017.

nepřijato:

nepřijato:

nepřijatá usnesení:
RM doporučuje ZM ke schválení přidělení dotace organizaci Český rybářský svaz, z.s., místní
organizace Štětí na realizaci projektu „Podpora dětí a mládeže v rybářském sportu“ ve výši 200
000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM doporučuje ZM ke schválení přidělení dotace organizaci Římskokatolická farnost Chcebuz na
realizaci projektu „Obnova kostela sv. Petra a Pavla v Chcebuzi – V. Etapa“ ve výši 50 000 Kč a
uzavření veřejnoprávní smlouvy.

nepřijato:

RM doporučuje ZM ke schválení přidělení dotace organizaci „SK Nephilim, z.s.“ na realizaci
projektu „Jdi za svým snem“ ve výši 130 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.

nepřijato:

RM doporučuje ZM ke schválení přidělení dotace organizaci „SK Nephilim, z.s.“ na realizaci
projektu „Jdi za svým snem“ ve výši 25 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.

nepřijato:

RM doporučuje ZM ke schválení přidělení dotace organizaci „SK Nephilim, z.s.“ na realizaci
projektu „Jdi za svým snem“ ve výši 30 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.

