Výpis usnesení z 8. schůze Rady města konané dne 11. 4. 2017 - anonymizovaný
číslo usnesení
2017/8/221
RM schvaluje program 8. schůze RM.
RM schvaluje záměr pachtu části pozemku parcelní číslo 1750 zahrada o výměře 606 m2 v obci
2017/8/222
Štětí, katastrální území Štětí I.
RM schvaluje záměr bezúplatného převodu pozemků parcelní číslo 1791/10 ostatní plocha,
2017/8/223
neplodná půda o výměře 239 m2 a 1733/6 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 70 m2, vše
v obci Štětí, katastrální území Štětí I.
RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu k části pozemku parcelní číslo 27/1 zahrada, označené
dle zaměření ad 66-520/2007 jako „nájem/8“ + podíl pozemku označeného jako cesta o celkové
výměře 396 m2 a pozemku parcelní číslo st. 164 zast. plocha o výměře 16 m2 vše v obci Štětí,
2017/8/224
katastrální území Stračí 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 u zahrady a 5,Kč/m2/rok u zast. plochy k zahrádkářskému účelu s .................................., Štětí od 1. 4. 2017 do
31. 12. 2026.
RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu k části pozemku parcelní číslo 1530/2, označené dle
zaměření ad 1052-611/2011 jako nájem/F o výměře 336 m2 + podíl pozemku označeného jako
cesta o výměře 37 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I za cenu dle schválených Zásad prodeje
2017/8/225
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. 4. 2017 do 31. 12.
2026.

2017/8/226

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 ........................................, Štětí.

2017/8/227

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-4006172/VB001
se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín
IV - Podmokly pro stavbu „LT, Počeplice – NN, ppč. 480/15, nové OM“. Výše náhrady činí 261,20
Kč bez DPH, DPH 21 % činí 54,85 Kč, celkem úhrada za zřízení věcného břemene - služebnosti
bude činit 316,05 Kč včetně DPH.

termín

zodpovídá
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2017/8/228

RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s
Ústeckým krajem, IČ: 70892156, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem v
zastoupení Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, IČ: 00080837, se
sídlem Ruská 260/13, 417 03 Dubí 3, pro stavbu „Štětí – ul. Stračenská – prodloužení vodovodního
řadu“. Služebnost bude zpoplatněna jednorázovou úhradou dle ceníku schváleného
Zastupitelstvem Ústeckého kraje Usnesením č. 98/20Z/2010 ze dne 22. 12. 2010. K úhradě bude
připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.

2017/8/229

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení břemene pro elektro přípojku na pozemku parcelní číslo
1100/1 v obci Štětí, katastrální území Štětí I pro zahradu na pozemku parcelní číslo 1100/1 tamtéž
s paní .........................................., Štětí, za jednorázovou úhradu ve výši 787,50 Kč bez DPH, DPH
21% činí 165,38 Kč, celkem 952,88 Kč včetně 21% DPH, po zaokrouhlení 953,- Kč. Platba bude
provedena v hotovosti v pokladně MěÚ Štětí.

2017/8/230

2017/8/231

2017/8/232

2017/8/233

2017/8/234

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro elektro přípojku na pozemcích
parcelní číslo 1100/1 a 1102 v obci Štětí, katastrální území Štětí I, pro pozemek parcelní číslo
1100/4 jehož součástí je rekreační chata č. ev. 912 tamtéž, s
paní.......................................................... za jednorázovou úhradu ve výši 1 547,50 Kč bez DPH,
DPH 21% činí 324,98 Kč, celkem 1 872,48 Kč včetně DPH, po zaokrouhlení 1 872,- Kč. Platba
bude provedena v hotovosti v pokladně MěÚ Štětí.
RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní……………. na celkovou dlužnou částku 4
277,- 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
5 200,- Kč s příslušenstvím za byt č. ………………………... ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši
1 000,- Kč.
RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. SBF/03/NP/08 ze dne 21. 4. 2008,
uzavřené mezi Městem Štětí a Správou bytů a nemovitostí města Štětí, s.r.o., a to dohodou ke dni
30. 4. 2017.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s panem Jiřím Jenikovským, IČ: 12790711 na akci „Instalace
topného systému – Radouň 147“ za cenu díla ve výši 165 063,- Kč bez DPH, DPH 21% činí 34
663,23 Kč, celkem 199 726,23 Kč včetně 21% DPH.
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2017/8/235

2017/8/236
2017/8/237
2017/8/238

2017/8/239
2017/8/240
2017/8/241
2017/8/242
2017/8/243

2017/8/244
2017/8/245

2017/8/246

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro elektro, vodovodní, kanalizační a
horkovodní přípojky na pozemcích parcelní číslo 123 a 124/1 v obci Štětí, katastrální území Štětí I
pro pozemky parcelní číslo 131 a 132 tamtéž s paní......................................................, za
jednorázovou úhradu ve výši 1 592,- Kč bez DPH, DPH 21% činí 334,32 Kč, celkem 1 926,32 Kč
včetně DPH, po zaokrouhlení 1 926,- Kč. Platba bude provedena v hotovosti v pokladně MěÚ Štětí.
RM schvaluje uzavření Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací a poskytnutí příspěvku č. LTA-V-70/2017 ze dne 29. 3. 2017 s Úřadem práce ČR krajskou
pobočkou v Ústí nad Labem.
RM doporučuje ZM schválit uzavření Darovací smlouvy mezi SK Štětí z.s. jako dárcem a Městem
Štětí jako obdarovaným.
RM schvaluje uzavření Kupní smlouvy s firmou EUROGREEN CZ, s. r.o. IČ: 64651959 na dodávku
„Komunálního malotraktoru pro Štětské komunální služby“ za cenu ve výši 363 500 Kč bez DPH,
DPH 21% činí 76 335 Kč, celkem 439 835 Kč včetně 21% DPH.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou ARTESO spol. s.r.o., IČ: 25014871 na
,,Rekonstrukci chodníku a oplocení v areálu tenisových kurtů na Městském stadionu ve Štětí, Čs.
armády 51,, za cenu ve výši 171 279 Kč bez DPH, DPH 21% činí 35 968,59 Kč, celkem 207
247,59290 Kč včetně 21% DPH.
RM schvaluje účetní závěrky příspěvkových organizací Města Štětí za rok 2016.
RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2016.
RM doporučuje ZM schválit II. rozpočtové opatření k 20. 4. 2017 vč. doplnění 1,2 mil. Kč na PD na
další etapu rekonstrukce stadionu.
RM schvaluje přidělení dotace organizaci „Brocno“ na realizaci projektu „Kulturně-společenské
aktivity zaměřené na děti a podpora místních tradic“ ve výši 35 000 Kč
a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM schvaluje přidělení dotace organizaci Svaz tělesně postižených v ČR, z.s., místní organizace
Štětí na realizaci projektu „Ozdravný pobyt pro zdravotně postižené a oslabené děti“ ve výši 6 000
Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM schvaluje přidělení dotace organizaci OS Chcebuz na realizaci projektu „Kroužek dovedných
rukou OS Chcebuz“ ve výši 49 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM schvaluje přidělení dotace organizaci Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola,
Štětí, Kostelní 134, příspěvková organizace na realizaci projektu „Technický klub mládeže –
robotika a elektrotechnika hrou“ ve výši 47 873 Kč
a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
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2017/8/247

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o poradenské činnosti se společností CATANIA GROUP
s.r.o., IČ: 28253591 na zajištění poradenské a konzultační činnosti v oblasti pohledávek. Odměna
činí 4 990 bez DPH / rok.

2017/8/248

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Tomáš Hlaváček IČ: 11452072 na akci “Kaple
Nejsvětější Trojice ve Štětí – odvlhčení objektu s obnovou omítek“ za cenu díla ve výši 217 513,76
Kč bez DPH, DPH 21% činí 45 677,89 Kč, celkem 263 191,65 Kč včetně 21% DPH.

2017/8/249
2017/8/250
2017/8/251
2017/8/252
2017/8/253

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 I. čtvrtletí
2017 – viz neveřejná příloha.
RM souhlasí s použitím znaku města Štětí na sérii pohlednic vydané tiskárnou SPRINT, Bůžkova
13, Horka nad Moravou.
RM schvaluje udělení výjimky z OZV 6/2014 na sportovní akci Refresh contest 10, která se bude
konat 6. 5. 2017 v areálu skateparku u Labe od 10:00 do 22:00 hodin.
RM doporučuje ZM ke schválení Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se zrušuje obecně
závazná vyhláška č. 5/2014, o zákazu kouření na území města Štětí
RM schvaluje Pravidla pro odměňování ředitelů příspěvkových organizací Města Štětí.

2017/8/254

RM vyřazuje na návrh konkursní komise uchazeče …………………………………..... z
konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy T.G. Masaryka
Štětí, 9. Května 444, okres Litoměřice, protože nesplnili podmínky konkursního řízení.

2017/8/255

RM vyřazuje na návrh konkursní komise uchazeče ……………………………………………. z
konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy Štětí, Ostrovní
300, okres Litoměřice, protože nesplnil podmínky konkursního řízení.

2017/8/256
2017/8/257
2017/8/258
2017/8/259

RM doporučuje ZM nominovat místostarostu Města Štětí Mgr. Ing. Miroslava Andrta do volených
orgánů Národní sítě Zdravých měst ČR.
RM schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu bytu č. ………….., Štětí, mezi ……………………. a
……………... od 1. 4. 2017 do 30. 6. 2017.
RM schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu bytu č. ………………., Štětí, mezi……………. a
………………….. od 1. 4. 2017 do 31. 5. 2017.
RM schvaluje přidělení bytu č. …………….., Štětí, žadatelce ………………..., č. ž. 13/17 v souladu
s platnými pravidly. Nájem bude uzavřen na dobu určitou do 30. 9. 2017. Cena nájemného ve výši
50 Kč/m2 podlahové plochy.
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2017/8/260

2017/8/261

2017/8/262

2017/8/263

2017/8/264

2017/8/265
2017/8/266
2017/8/267

nepřijato:
nepřijato:
nepřijato:

nepřijato:

RM schvaluje přidělení bytu č. ……………….., Štětí, žadatelce …………………., č. ž. 21/17 v
souladu s platnými pravidly. Nájem bude uzavřen na dobu určitou do 30. 9. 2017. Cena nájemného
ve výši 50 Kč/m2 podlahové plochy.
RM schvaluje přidělení bytu č. …………………., Štětí, žadatelce Podroužkové Iloně, č. ž. 17/17 v
souladu s platnými pravidly. Nájem bude uzavřen na dobu určitou do 30. 9. 2017. Cena nájemného
ve výši 50,- Kč/m2 podlahové plochy.
RM schvaluje přidělení bytu č. ………………….., Štětí, žadateli ……………………., č. ž. 5/17 v
souladu s platnými pravidly. Nájem bude uzavřen na dobu určitou do 30. 6. 2017. Cena nájemného
ve výši 30,- Kč/m2 podlahové plochy.
RM schvaluje přidělení bytu č. ………………..., Štětí, žadatelům…………………………. č. ž. 2/17 v
souladu s platnými pravidly. Nájem bude uzavřen na dobu určitou do 30. 6. 2017. Cena nájemného
ve výši 20,- Kč/m2 podlahové plochy.
RM schvaluje přidělení bytu č. ………………………., Štětí, žadateli …………………., č. ž. 7/17 v
souladu s platnými pravidly. Nájem bude uzavřen na dobu určitou do 30. 9. 2017. Cena nájemného
ve výši 20,- Kč/m2 podlahové plochy.
RM schvaluje přidělení bytu č. ……………………..., Štětí, žadateli ………………..., č. ž. 1/17 v
souladu s platnými pravidly. Nájem bude uzavřen na dobu určitou do 30. 6. 2017. Cena nájemného
ve výši 20,- Kč/m2 podlahové plochy.
RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu od 1. 5. 2017 do 31. 5. 2017 těmto nájemcům:
……………….., byt č………
RM schvaluje program jednání ZM dne 20. 4. 2017.
nepřijatá usnesení:
RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. ………………….. ve Štětí nájemkyni
……………….. a to od 1. 4. 2017 do 31. 5. 2017.
RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. …………………. ve Štětí nájemkyni
…………….., a to od 1. 4. 2017 do 31. 5. 2017.
RM schvaluje v rámci II. rozpočtového opatření vyjmout 400 tis Kč z akce přeložka u ZŠ Školní a
převést je na doplnění herních prvků ve Štětí.
RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu od 1. 5. 2017 do 31. 5. 2017 těmto nájemcům:
………………………...
…………………………

