Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne 21. 6. 2017 - anonymizovaný
číslo usnesení
2017/13/386
RM schvaluje program 13. schůze RM.
2017/13/387
RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2016/23/706 do 30. 11. 2017.
2017/13/388
RM schvaluje program jednání ZM dne 29. 6. 2017.
2017/13/389
2017/13/390
2017/13/391

2017/13/392

2017/13/393

2017/13/394
2017/13/395
2017/13/396
2017/13/397
2017/13/398
2017/13/399
2017/13/400
2017/13/401

RM doporučuje ZM Štětí ke schválení Místní plán inkluze Města Štětí pro období 2017 – 2020.
RM schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu bytu č. ……………….. Štětí, mezi ……………... a
……………….. od 1. 6. 2017 do 31. 7. 2017.
RM schvaluje přidělení bytu č. ………………. Štětí, žadatelům …………………..., č. ž. 1/17 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 …………………., č. ž. 1/17 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 ………………….., č. ž. 3/17 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 …………………. č. ž. 7/17 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 prodloužení smlouvy o nájmu bytu od 1. 7. 2017 do 31. 7. 2017 nájemkyni
……………….., …………..
RM doporučuje ZM účetní závěrku Města Štětí za rok 2016 ke schválení.
RM po projednání Závěrečného účtu Města Štětí za rok 2016 doporučuje ZM souhlasit s
celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
RM doporučuje ZM schválit III. rozpočtové opatření k 29. 6. 2017.
RM schvaluje přidělení dotace organizaci Cyklistický klub Slavoj Terezín, zapsaný spolek na
realizaci projektu „Závod míru juniorů 2017“ ve výši 20 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM schvaluje přidělení dotace …………………., Štětí na realizaci projektu „Zpět nahoru“ ve výši 45
000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM schvaluje přidělení dotace organizaci Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR na
realizaci projektu „Pohyb je zábava – závody dračích lodí“ ve výši 10 000 Kč a uzavření
veřejnoprávní smlouvy.

termín

zodpovídá
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2017/13/402
2017/13/403
2017/13/404
2017/13/405
2017/13/406
2017/13/407

RM doporučuje ZM ke schválení přidělení dotace organizaci SK Štětí, z.s. na realizaci projektu
„Podpora soutěžních družstev“ ve výši 22 200 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy. Peníze budou
účelově vázány na potřeby florbalu.
RM schvaluje přidělení dotace organizaci Queens Štětí, z.s. na realizaci projektu „Podpora
mažoretek na ME v Itálii“ ve výši 45 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM doporučuje ZM ke schválení přidělení dotace organizaci TJ KVS Štětí, z.s. na realizaci projektu
„Štětí sportuje 2 – TJ KVS Štětí, z.s.“ ve výši 100 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM schvaluje přidělení dotace organizaci Český svaz žen z.s. – ZO Radouň na realizaci projektu
„Dožínková slavnost“ ve výši 26 320 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM doporučuje ZM ke schválení přidělení dotace organizaci Hospic sv. Štěpána, z.s. na realizaci
projektu „Péče pro občany města Štětí v druhé polovině roku 2017“ ve výši 100 000 Kč a uzavření
veřejnoprávní smlouvy.
RM schvaluje přidělení dotace Mgr. Tomáši Ryšánkovi na realizaci projektu „Dětský letní tábor“ ve
výši 30 800 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.

2017/13/408

RM schvaluje přidělení dotace organizaci Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Štětí na realizaci
projektu „ Letní dětský tábor Tomášov“ ve výši 18 200 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.

2017/13/409

RM schvaluje Základní škole T.G.M. Štětí, 9.května 444, okres Litoměřice čerpání rezervního fondu
ve výši 5 000 Kč .

2017/13/410

RM schvaluje Základní škole T.G.M. Štětí, 9.května 444, okres Litoměřice změnu závazného
ukazatele na výměnu oken u WC a na chodbě u WC z původních 200 000 Kč na 206 000 Kč.

2017/13/411
2017/13/412

2017/13/413

RM schvaluje Základní umělecké škole Štětí, Horova 26, čerpání investičního fondu ve výši 145
000,- Kč na rekonstrukci podlah v přízemí hlavní budovy školy.
RM schvaluje Základní umělecké škole Štětí, Horova 26, čerpání rezervního fondu ve výši 36 000
Kč na zakoupení vybavení výtvarného ateliéru.
RM stanovuje plat paní PhDr. Gabriele Hruškové, ředitelce příspěvkové organizace Základní škola
T. G. Masaryka Štětí, 9. května 444, okres Litoměřice, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č.
222/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.7.2016 dle předloženého návrhu.
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2017/13/414

2017/13/415

2017/13/416
2017/13/417

2017/13/418

2017/13/419

2017/13/420

RM stanovuje plat panu PhDr. Jiřímu Šléglovi, Ph.D., řediteli příspěvkové organizace Základní
škola Štětí, Ostrovní 300, okres Litoměřice, v souladu se zákonem
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a
nařízením vlády č. 222/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.7.2016 dle
předloženého návrhu.
RM schvaluje odměny ředitelům příspěvkových organizací z Fondu odměn organizace takto: MŠ 18
300 Kč, ZŠ TGM 7 500 Kč, ZŠ Školní 9 500 Kč, ZŠ Ostrovní 8 700 Kč,
CŠJ 10 800 Kč, ZUŠ 15 000 Kč.
RM schvaluje čerpání fondu odměn příspěvkovým organizacím: MŠ 18 300 Kč;
ZŠ TGM 7 500 Kč; ZŠ Školní 9 500 Kč; ZŠ Ostrovní 8 700 Kč; CŠJ 10 800 Kč;
ZUŠ 15 000 Kč.
RM schvaluje předložený návrh na poskytnutí odměn z rozpočtu školy či školského zařízení
ředitelům příspěvkových organizací Města Štětí. (viz neveřejná příloha).
RM schvaluje záměr pachtu částí pozemků parcelní číslo 1495 trvalý travní porost o výměře 117
m2, 1501 trvalý travní porost o výměře 303 m2, 1502 trvalý travní porost o výměře 218 m2, 1503
trvalý travní porost o výměře 60 m2, 1561/1 trvalý travní porost o výměře 74 m2, 1561/3 trvalý
travní porost o výměře 60 m2 a pozemku parcelní číslo 1496 o výměře 104 m2, vše v obci Štětí,
katastrální území Štětí II.
RM doporučuje ZM ke schválení přijetí daru nemovité věci dle Darovací smlouvy mezi Ústeckým
krajem a Městem Štětí na části pozemků parcelní číslo 1521 ostatní plocha, silnice, označené dle
geometrického plánu č. 254-681/2013 jako 1521/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 91
m2, jako 1521/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1066 m2, jako 1521/7 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 142 m2
a jako 1521/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 342 m2, vše v obci Štětí, katastrální
území Chcebuz a část pozemku parcelní číslo 1653 ostatní plocha, silnice, označenou dle
geometrického plánu 265-682/2013 jako 1653/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 82
m2 a část 1707/4 ostatní plocha, ostatní komunikace, označenou dle geometrického plánu č. 267682/2013 jako 1707/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 96 m2 v obci Štětí, katastrální
území Radouň u Štětí.
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 IV - Podmokly, pro stavbu
„LT, Radouň – NN, ppč. 1761, nové OM“ (IP-12-4006433/VB002). Úhrada za zřízení věcného
břemene- služebnosti činí 831,60 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 174,64 Kč, celkem úhrada za zřízení
věcného břemene - služebnosti bude činit 1 006,24 Kč včetně DPH.
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2017/13/421

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 IV - Podmokly, pro stavbu
„LT, Chcebuz – kNN, ppč. 195/5, nové OM“ (IP-12-4004601/VB002). Úhrada za zřízení věcného
břemene- služebnosti činí 550,10 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 115,52 Kč, celkem úhrada za zřízení
věcného břemene - služebnosti bude činit 665,62 Kč včetně DPH.

2017/13/422

RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s panem …………………...
a ………………….. na celkovou dlužnou částku 3 613,- Kč s příslušenstvím za byt č.
………………………... ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 1 000,- Kč.

2017/13/423

RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní …………………... na celkovou dlužnou částku
1 511 Kč s příslušenstvím za byt č. ……………………...s měsíčními splátkami ve výši 300,- Kč.

2017/13/424

2017/13/425

2017/13/426

2017/13/427

2017/13/428

2017/13/429
2017/13/430

RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s panem …………………….. na celkovou dlužnou
částku 4 169 Kč s příslušenstvím za byt č. …………………... ve Štětí, s měsíčními splátkami ve
výši 400 Kč.
RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní ………………………. na celkovou dlužnou
částku 1 806 Kč s příslušenstvím za byt č. …………………. ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši
400 Kč.
RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní J……………………... na celkovou dlužnou
částku 2 519 Kč s příslušenstvím za byt č. ………………………. ve Štětí, s měsíčními splátkami ve
výši 300 Kč.
RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s panem ……………………. na celkovou dlužnou
částku 5 201 Kč s příslušenstvím za byt č. ………………. ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši
500 Kč.
RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní……………………. na celkovou dlužnou
částku 4 132 Kč s příslušenstvím za byt č. …………………. ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši
500 Kč.
RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s panem …………………... na celkovou dlužnou
částku 4 500 Kč s příslušenstvím za byt č. …………………………. s měsíčními splátkami ve výši
500 Kč.
RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. …………………….. ve Štětí nájemkyni
…………..., a to od 1. 4. 2017 do 31. 7. 2017.
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2017/13/431

2017/13/432

2017/13/433

2017/13/434

2017/13/435
2017/13/436

RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu části pozemku parcelní číslo 1032/1 orná půda, označené
dle geometrického plánu č. 1713-567/2017 jako 1032/11 orná půda o výměře 20 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. 7. 2017 do 31. 12. 2027.
RM doporučuje ZM ke schválení Zprávu o činnosti Městské policie za rok 2016, kterou je
dokládáno plnění cílů Koncepce Městské policie Štětí pro období let 2013 – 2016.
RM jmenuje pro zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku „Pořízení monitorovací stanice
kvality ovzduší na PM10, PM2,5, O3, SO2, NOx, TRS, H2S“ členy komise pro otevírání obálek s
nabídkami a jejich hodnocení včetně náhradníků ve složení:
člen - Vladimír Frey, náhradník - Mgr. Tomáš Ryšánek,
členka - Hana Nešlehová, náhradnice - Ing. Monika Tydrichová,
člen - Ing. Roman Smoleňák, náhradník - Jiří Holinka,
člen - Bc. František Zwettler, náhradník - Jakub Roubíček,
členka - Bc. Miloslava Nováková, náhradnice - Mgr. Pavla Kurašová.
RM doporučuje zastupitelstvu města poskytnout účelovou návratnou půjčku z Fondu rozvoje
bydlení ............................., nar. ....................., bytem ...........................Štětí, a to na účely 01 Obnova střechy (krytina i konstrukce) ve výši
150 000 Kč a 09 - Výměna oken ve výši 50 000 Kč, tedy v celkové výši 200 000 Kč pro rodinný
dům č.p. ................
RM schvaluje Nařízení Města Štětí č. 2/2017, kterým se mění tržní řád.
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce s Okresním sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,
Stránského 34, 412 01 Litoměřice, IČ 62770632 na užívání garáže v objektu KIZ Štětí, Dlouhá 689,
Štětí na dobu neurčitou s platností od 1. 7. 2017.
nepřijatá usnesení:

nepřijato:

RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu od 1. 7. 2017 do 31. 7. 2017 těmto nájemcům:
.....................................
.....................................
.....................................
….................................
………………………..
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nepřijato:

RM schvaluje záměr výkupu podílu o velikosti 1/24 vzhledem k celku pozemků parcelní číslo
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 pana ........................................ za požadovanou cenu
29,- Kč/m2.

nepřijato:

RM schvaluje záměr výkupu bytové jednotky č. .............o velikosti 3+1 (81,6 m2) v domě č.p.
.........v obci Štětí, katastrální území ..............včetně spoluvlastnického podílu na společných
částech domu č.p...........v rozsahu 816/2629 vzhledem k celku a spoluvlastnického podílu ke
každému pozemku parcelní číslo 22/1 zahrada, 22/5 zahrada a st. 45 zastavěná plocha a nádvoří,
vše v obci Štětí, katastrální území Chcebuz v rozsahu podílu 816/2629 vzhledem k celku od
manželů ....................., ........................za kupní cenu …………….Kč.

nepřijato:

RM schvaluje záměr výkupu bytové jednotky č. 63/1 o velikosti 2+1 (60,4 m2) v domě č.p. 63 v
obci Štětí, katastrální území Chcebuz včetně spoluvlastnického podílu na společných částech
domu č.p. 63 v rozsahu 604/2629 vzhledem k celku a spoluvlastnického podílu ke každému
pozemku parcelní číslo 22/1 zahrada, 22/5 zahrada a st. 45 zastavěná plocha
a nádvoří, vše v obci Štětí, katastrální území Chcebuz v rozsahu podílu 604/2629 vzhledem k celku
od společnosti FINE REALITY, a.s., IČ: 26836211 za kupní cenu
Kč.

