Výpis usnesení z 15. schůze Rady města konané dne 26. 7. 2017 - anonymizovaný
číslo usnesení
2017/15/446
RM schvaluje program 15. schůze RM.
RM schvaluje poskytnutí účelového provozního příspěvku příspěvkové organizaci Dům dětí a
2017/15/447
mládeže Štětí, Horova 375, na realizaci projektu „Letní tábor dětí – Pevnost Boyard“ ve výši 7000
Kč.
2017/15/448
2017/15/449
2017/15/450

RM schvaluje poskytnutí účelového provozního příspěvku příspěvkové organizaci Dům dětí a
mládeže Štětí, Horova 375, na realizaci projektu „LTD S PIRÁTY DO JIŘETÍNA“ ve výši 10.000 Kč.
RM souhlasí s navýšením kapacity školního klubu Základní školy T. G. Masaryka, Štětí, se sídlem
ul. 9. května 444, Štětí, z 25 účastníků na 100 účastníků zájmového vzdělávání.
RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2016/1/3 do 30. 6. 2018.

2017/15/451

RM revokuje usnesení č. 2017/11/316 ze dne 24. 5. 2017, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy
o pachtu k části pozemku parcelní číslo 1561/1 orná půda, označené dle zaměření ad24-536/2017
jako pacht/23 o výměře 338 m2 + podíl pozemku označeného jako pacht/22 (cesta) o výměře 49
m2 a pozemku parcelní číslo St. 336 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13 m2, vše 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 u orné půdy + 5
Kč/m²/rok u zastavěné plochy k zahrádkářskému účelu s ........................................... Štětí od 1. 6.
2017 do 31. 12. 2026. Součástí pachtovní smlouvy bude povinnost pachtýře uhradit náklady
spojené s vyhotovením zaměření, a to v poměrné výši 1 210 Kč.

2017/15/452

RM revokuje usnesení č. 2016/24/763 ze dne 14. 12. 2016, kterým bylo schváleno uzavření
smlouvy o pachtu k části pozemku parcelní číslo 1431/3 orná půda, označenou dle zaměření ad 24534/2012 jako N/46 + podíl pozemku označeného jako cesta o celkové výměře 433,7 m2 a
pozemku parcelní číslo st. 356 zast. plocha o výměře 16 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 u zahrady a 5,-Kč/m2/rok u zast. plochy k
zahrádkářskému účelu s......................................., Štětí od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2026.

termín

zodpovídá

Výpis usnesení z 15. schůze Rady města konané dne 26. 7. 2017 - anonymizovaný

2017/15/453

2017/15/454

2017/15/455

2017/15/456

2017/15/457

2017/15/458

RM doporučuje ZM revokovat usnesení č. 2016/10/232 ze dne 14. 4. 2016, kterým ZM schválilo
uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parcelní číslo 1155/79 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
panem......................................... 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.
RM schvaluje záměr pachtu části pozemku parcelní číslo 1561/1 orná půda, označené dle
zaměření ad24-536/2017 jako pacht/23 o výměře 338 m2 + podíl pozemku označeného jako
pacht/22 (cesta) o výměře 49 m2 a pozemku parcelní číslo St. 336 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 13 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Štětí II.
RM schvaluje záměr pachtu části pozemku parcelní číslo 1431/3 orná půda, označené dle
zaměření ad 24-534/2012 jako nájem N/46 + podíl pozemku označeného jako cesta o celkové
výměře 433,7 m2 a pozemku parcelní číslo St. 356 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2,
vše v obci Štětí, katastrální území Štětí II.
RM schvaluje záměr pachtu pozemku parcelní číslo 1987/1 orná půda o výměře 1274 m2 a části
pozemku parcelní číslo 1988/3 orná půda (1/2 přístupové cesty) o výměře 53 m2, vše v obci Štětí,
katastrální území Štětí I.
RM schvaluje záměr pachtu části pozemku parcelní číslo 1431/3 orná půda, označené dle
zaměření ad 24-534/2012 jako nájem/45 + podíl pozemku označeného jako cesta o celkové
výměře 456,7 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Štětí II.
RM schvaluje záměr prodeje pozemku parcelní číslo 1155/79 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.
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2017/15/459

RM schvaluje záměr prodeje částí pozemků parcelní číslo 1647/5 ostatní plocha, ostatní
komunikace, označené dle geometrického plánu č. 302-545/2017 jako 1647/16 ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 29 m2, 1647/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, označené dle geometrického
plánu č. 302-545/2017 jako 1647/15 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3 m2 a 1648/18 ostatní
plocha, ostatní komunikace, označené dle geometrického plánu č. 302-545/2017 jako 1648/22
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 79 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Radouň u Štětí.

2017/15/460

RM schvaluje záměr prodeje pozemku parcelní číslo 177 zahrada o výměře 250 m2 v obci Štětí,
katastrální území Brocno.

2017/15/461

RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu pozemku parcelní číslo 1496 trvalý travní porost o výměře
104 m2 a částí pozemků parcelní číslo 1494 trvalý travní porost o výměře 540 m2, 1495 trvalý
travní porost o výměře 117 m2, 1497 trvalý travní porost o výměře 543 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, označených dle zaměření ad60-542/2017 jako pacht/A o celkové výměře 2019 m2, vše 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. 8. 2017 do 31. 12. 2027.

2017/15/462

RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu k části pozemku parcelní číslo 1530/2 zahrada, označené
dle zaměření ad 1052-611/2011 jako nájem/T o výměře 91 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. 8. 2017 do 31. 12. 2027.

2017/15/463

RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu k části pozemku parcelní číslo 1431/3 orná půda,
označené dle zaměření ad 24-534/2012 jako nájem N/63 + podíl pozemku označeného jako cesta
o celkové výměře 441,7 m2 a pozemku parcelní číslo st. 361 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
13 m2, vše 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 u orné půdy + 5 Kč/m2/rok u zastavěné plochy k zahrádkářskému účelu s
............................................., Štětí.
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2017/15/464

2017/15/465

2017/15/466
2017/15/467
2017/15/468
2017/15/469

RM doporučuje ZM ke schválení uzavření kupní smlouvy na výkup pozemků parcelní číslo 956/36
trvalý travní porost o výměře 6 m2, 956/37 trvalý travní porost o výměře 489 m2, 956/38 trvalý
travní porost o výměře 85 m2, 956/39 trvalý travní porost o výměře 45 m2, 956/72 trvalý travní
porost o výměře 551 m2, 956/75 trvalý travní porost o výměře 621 m2, 956/77 trvalý travní porost o
výměře 160 m2, 956/80 trvalý travní porost o výměře 315 m2, 956/81 trvalý travní porost o výměře
304 m2, 956/84 trvalý travní porost o výměře 92 m2, 1047/5 neplodná půda, ostatní plocha o
výměře 97 m2, 1048/6 neplodná půda, ostatní plocha o výměře 849 m2, vše v obci Štětí,
katastrální území Radouň u Štětí za cenu 290 000 Kč s ...........................................
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 301 000 Kč.
RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. ………………….. ve Štětí nájemci
…………………………….., a to od 1. 7. 2017 do 30. 9. 2017.
RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. ……………………ve Štětí nájemkyni
……………………………., a to od 1. 7. 2017 do 30. 9. 2017.
RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. …………………… ve Štětí nájemcům
……………………, a to od 1. 7. 2017 do 30. 9. 2017.
RM doporučuje ZM ke schválení uzavření splátkového kalendáře s …………………… na celkovou
dlužnou částku 26 662 Kč za byt č. …………………… ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 1 000
Kč.

2017/15/470

RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru č. 24, Obchodní 546 ve Štětí.

2017/15/471

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 1. 9. 2012
(nebytové jednotky č. 23, Obchodní 546 ve Štětí) se společností Česká spořitelna, a.s., IČ:
45244782. Dodatek č. 1 se týká pouze prodloužení doby nájemního vztahu do 31. 8. 2022. Ostatní
ujednání smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
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2017/15/472

2017/15/473

2017/15/474

2017/15/475

2017/15/476

2017/15/477

2017/15/478

2017/15/479

2017/15/480

2017/15/481

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na servis výtahů č. SS 557 ze dne 20. 6.
2016 se společností VÝTAHY VANĚRKA s.r.o., IČ: 25479296. Dodatek č. 1 se týká pouze
navýšení měsíční paušálního poplatku o 40 Kč bez DPH za pronájem SIM karty sloužící k dálkové
nouzové signalizaci včetně ostatních poplatků spojených s touto službou. Ostatní ujednání smlouvy
nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s panem …………………… na celkovou dlužnou
částku 2 641 Kč s příslušenstvím za byt č. …………………… ve Štětí, s měsíčními splátkami ve
výši 200 Kč.
RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s panem …………………… na celkovou dlužnou
částku 11 330 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 5 014 Kč s příslušenstvím za byt č. …………………… ve Štětí, s měsíčními splátkami ve
výši 400 Kč.
RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s panem …………………… na celkovou dlužnou
částku 3 361 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 9 359 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 13 692 Kč s příslušenstvím za byt č. …………………… ve Štětí, s měsíčními splátkami ve
výši 800 Kč.
RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s panem …………………… na celkovou dlužnou
částku 7 451 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 6 623 Kč s příslušenstvím za byt č. …………………… ve Štětí, s měsíčními splátkami ve
výši 400 Kč.
RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s …………………… na celkovou dlužnou částku ve
výši 6 000 Kč za byt č. …………………… ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 1 000 Kč.
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2017/15/482

2017/15/483

2017/15/484

2017/15/485

RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s …………………… na celkovou dlužnou částku ve
výši 3 000 Kč za byt č. …………………… ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 1 500 Kč.
RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s Lenkou Haincovou, IČ: 68437811 a Petrem
Neumanem, IČ: 49188780 na celkovou dlužnou částku ve výši 17 738 Kč za nebytový prostor č.
221, Školní 497 ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 1 000 Kč.
RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s Lenkou Haincovou, IČ: 68437811 a Petrem
Neumanem, IČ: 49188780 na celkovou dlužnou částku ve výši 28 959 Kč za nebytový prostor č.
222, Školní 497 ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 1 700 Kč.
RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti se společností Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., IČ: 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov, pro stavbu
„11010-055561, TM_BTA_Litoměřice_LTSST_OK“. Jednorázová výše náhrady za zřízení
služebnosti bude 2 470,- Kč bez DPH, DPH 21% činí 518,70 Kč, celková náhrada činí 2 988,70 Kč
včetně 21% DPH.

2017/15/486

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Františkem Ferklem, IČ: 13319175 na akci „Výměna
vodoměrů v domech č. p. 452, 492, 597, 601, 700 a 701, Štětí“ za cenu díla u bytových domů ve
výši 338 229,- Kč bez DPH, DPH 15% činí 50 734,35 Kč, celkem 388 963,35 Kč včetně 15% DPH
a u nebytových prostor ve výši 31 471,- Kč, DPH 21% činí 6 608,91 Kč, celkem 38 079,91 Kč
včetně 21% DPH. Celková cena zakázky činí 427 043,26 Kč včetně DPH.

2017/15/487

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností TR ANTOŠ s.r.o., IČ: 48152587 na akci
„Dětské hřiště – Štětí, Čakovice“ za cenu díla ve výši 254 339 Kč bez DPH, DPH 21% činí 53
411,19 Kč, celkem 307 750,19 Kč včetně 21% DPH.

2017/15/488

RM jmenuje pro zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku „Chodník v Počeplicích“ členy
komise pro otevírání obálek s nabídkami a jejich hodnocení včetně náhradníků ve složení:
člen - Vladimír Frey, náhradník - Mgr. Tomáš Ryšánek,
členka - Ing. Monika Tydrichová, náhradnice - Ing. Lucie Šarmanová,
člen - Jiří Holinka, náhradník - Karel Holeček,
člen - Bc. František Zwettler, náhradník - Jakub Roubíček,
členka - Bc. Miloslava Nováková, náhradnice - Mgr. Pavla Kurašová.

2017/15/489

RM schvaluje záměr výkupu pozemků parcelní číslo 956/64 trvalý travní porost o výměře 8 m2 a
956/65 trvalý travní porost o výměře 2077 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Radouň u Štětí za
částku ve výši 400 Kč/m2.
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2017/15/490

2017/15/491

2017/15/492

2017/15/493
2017/15/494
2017/15/495
2017/15/496
2017/15/497
2017/15/498
2017/15/499
2017/15/500
2017/15/501

RM schvaluje záměr směny, a to následujícím způsobem: pozemky parcelní číslo 956/5 trvalý
travní porost o výměře 913 m2, 956/33 trvalý travní porost o výměře 29 m2, 956/34 trvalý travní
porost o výměře 70 m2, 956/35 trvalý travní porost o výměře 56 m2, 956/68 trvalý travní porost o
výměře 1674 m2, 956/69 trvalý travní porost o výměře 57 m2 a 956/71 trvalý travní porost o výměře
35 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Radouň u Štětí z vlastnictví ……………………, Štětí do
vlastnictví Města Štětí, za část pozemku parcelní číslo 1023/1, označenou dle geometrického plánu
č. 290-707/2015 novým parcelním číslem 1023/1 ovocný sad o výměře 2471 m2 a pozemku
parcelní číslo 1687/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 269 m2, vše v obci Štětí,
katastrální území Radouň u Štětí z vlastnictví Města Štětí do vlastnictví …………………………
Štětí.
RM schvaluje přidělení bytu č. …………………… Štětí, žadatelům ……………………, č. ž. 1/17 v
souladu s platnými pravidly. Nájem bude uzavřen na dobu určitou do 31. 12. 2017. Cena
nájemného ve výši 50 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 31. 12. 2017. Cena
nájemného ve výši 50 Kč/m2 podlahové plochy.
RM schvaluje přidělení bytu č. ……………………, Štětí, žadatelům ……………………, č. ž. 1/17 v
souladu s platnými pravidly. Nájem bude uzavřen na dobu určitou do 31. 10. 2017. Cena
nájemného ve výši 50 Kč/m2 podlahové plochy.
RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č.…………………… ve Štětí nájemkyni
……………………, a to od 1. 8. 2017 do 30. 9. 2017.
RM schvaluje Základní škole Štětí, Školní 559, okres Litoměřice čerpání rezervního fondu ve výši
36 000 Kč na pořádání školních výletů.
RM schvaluje Mateřské škole Štětí, příspěvková organizace, přijetí finančního daru od společnosti
Mondi Štětí a.s. ve výši 15 000 Kč.
RM schvaluje Mateřské škole Štětí, příspěvková organizace, čerpání rezervního fondu ve výši
15.000 Kč na pořízení koloběžek pro Mateřskou školu Klubíčko.
RM schvaluje Mateřské škole Štětí, příspěvková organizace, čerpání rezervního fondu ve výši
6.000 Kč na kulturní program k loučení s předškoláky na Mateřské škole Poupě.
RM souhlasí s vyřazením a likvidací movitého majetku, jak je uvedeno v zápise z jednání likvidační
komise č. 2, ze dne 4. 7. 2017.
RM schvaluje prodej 1ks kamen na tuhá paliva zn. Thorma Bozen, datum pořízení 2009, panu
……………………, za celkovou cenu 1 tis. Kč.
RM schvaluje prodej 1ks kamen na tuhá paliva zn. Thorma Bozen, datum pořízení 2012, panu
……………………, za celkovou cenu 1 tis. Kč.

Výpis usnesení z 15. schůze Rady města konané dne 26. 7. 2017 - anonymizovaný

2017/15/502

RM doporučuje ZM schválit v souladu s ustanovením § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prominutí dluhu ve výši 363 680 Kč
společnosti Správa bytů a nemovitostí města Štětí, s.r.o. se sídlem Mírové nám. 163, 411 08 Štětí,
identifikační číslo 273 50 941, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí
nad Labem sp. zn. C 25471.

2017/15/503

RM stanovuje plat paní Bc. Stanislavě Linhartové, ředitelce příspěvkové organizace Centrální
školní jídelna Štětí, Ostrovní 300, 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. 2017 dle předloženého návrhu.

2017/15/504

2017/15/505

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 II. čtvrtletí
2017 – viz neveřejná příloha.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Vodohospodářské stavby, společnost s
ručením omezeným, IČ: 40233308 na akci „Oprava manipulační plochy v areálu Štětských
komunálních služeb“ za cenu díla ve výši 751 290 Kč bez DPH, DPH 21% činí 157 770,90 Kč,
celkem 909 060,90 Kč včetně 21% DPH.

2017/15/506

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností ELTODO-CITELUM, s.r.o., IČ: 25751018 na
akci „Realizace výměny svítidel veřejného osvětlení v místní části Počeplice“ za cenu díla ve výši
261 953,57 Kč bez DPH, DPH 21% činí 55 010,25 Kč, celkem 316 963,82 Kč včetně 21% DPH.

2017/15/507

RM schvaluje financování projektu Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v obci
Počeplice z rozpočtu Města Štětí nad rámec poskytnuté dotace od Ministerstva průmyslu a
obchodu z Programu EFEKT 2016/2017 po celou dobu realizace tohoto projektu.

2017/15/508

2017/15/509

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností PRŮMSTAV ŠTĚTÍ a.s., se sídlem Cihelná
777, 411 08 Štětí, IČO: 47782251, na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
nazvanou „Oprava retenční nádrže Stračí“ za cenu ve výši 570 753,64 Kč bez DPH, DPH 21% činí
119 858,26 Kč, cena celkem 690 611,90 Kč včetně DPH 21%.
RM jmenuje pro zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku „Provozování monitorovací
stanice kvality ovzduší na PM10, PM2,5, O3, SO2, NOx, TRS, H2S“ pana Ing. Martina Bureše
členem komise pro otevírání obálek s nabídkami a jejich hodnocení a náhradníka pana Miroslava
Dřevíkovského, namísto dne 4. 7. 2017 jmenovaného člena pana Vladimíra Freye a náhradníka
Mgr. Tomáše Ryšánka.

Výpis usnesení z 15. schůze Rady města konané dne 26. 7. 2017 - anonymizovaný

2017/15/510

2017/15/511
2017/15/512

nepřijato:

RM doporučuje ZM schválit v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) ukončení účasti Města
Štětí ve společnosti Správa bytů a nemovitostí města Štětí, s.r.o. se sídlem Mírové nám. 163, 411
08 Štětí, identifikační číslo 273 50 941, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem sp. zn. C 25471 převodem podílu podle § 207 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších
předpisů za cenu 20 000 Kč na nabyvatele pana Milana Krahulíka, bytem Tolstého 1312/2,
Předměstí, 412 01 Litoměřice a o uzavření smlouvy o převodu podílu.
RM ukládá Odboru správy předložit radě města informaci o stavu přestupkové agendy. Termín do
13. 9. 2017.
RM jmenuje do funkce vedoucího organizační složky Města Štětí, Štětské komunální služby, Mgr.
Jiřího Nováka s účinností od 7. 8. 2017.
nepřijatá usnesení:
RM schvaluje záměr prodeje částí pozemků parcelní číslo 497/2 orná půda o výměře cca 452 m2 a
501/1 neplodná půda, ostatní plocha o výměře cca 461 m2, vše v obci Štětí, katastrální území
Chcebuz.

13.9.2017

OS

