Výpis usnesení z 18. schůze Rady města konané dne 13. 9. 2017 - anonymizovaný
číslo usnesení
2017/18/582
RM schvaluje program 18. schůze RM.
RM schvaluje převedení služebního bytu č……….v domě č. p. …..., ulice ……..., Štětí do režimu
2017/18/583
běžného nájemního bytu se současnou nájemkyní paní ………………...
RM schvaluje pro školní rok 2017/2018 udělení výjimky z počtu žáků ve 2. třídě ZŠ Štětí, Ostrovní
2017/18/584
300, na 31 žáků na třídu.
2017/18/585

RM schvaluje výpověď ze Smlouvy o nájmu pozemku NS SMM/72/99 uzavřené dne 31. 1. 2000 a
dodatku č. 1 uzavřeného dne 30. 12. 2009 s …………………………... Výpovědní lhůta je jeden
měsíc a počne plynout od prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.

2017/18/586

RM schvaluje záměr pachtu částí pozemků parcelní číslo 1713 trvalý travní porost a 1714/1 orná
půda, označených dle zaměření č. ad197-590/2017 jako pacht/B o celkové výměře 866 m2 a
1714/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I.

2017/18/587

RM schvaluje záměr pachtu části pozemku parcelní číslo 1530/2 zahrada, označené dle zaměření
ad 1052-611/2011 jako nájem/P o výměře 126 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I.

2017/18/588

RM schvaluje záměr pachtu pozemku parcelní číslo 1882 orná půda o výměře 711 m2 v obci Štětí,
katastrální území Štětí I.

2017/18/589

RM doporučuje ZM ke schválení uzavření kupní smlouvy na výkup 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 dohodnutou kupní cenu ve výši .........Kč/m2, celkem ...............
Kč se....................................., Štětí. Odůvodnění ceny: cena dle znaleckého posudku činí 279
133,52 Kč, tzn. za 133,88 Kč/m2. Dle schválených Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí z
majetku města Štětí a výkupu nemovitostí do majetku města Štětí se cena v daném případě
stanoví dle znaleckého posudku včetně návrhu navýšení. Vzhledem ke skutečnosti, že jiné
umístění ČOV není možné a s ohledem na naléhavost je cena stanovena na částku .......... Kč/m2.

termín

zodpovídá
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2017/18/590

RM doporučuje ZM ke schválení uzavření směnné smlouvy na 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.

2017/18/591

RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro vodovodní
přípojku vedenou přes pozemky parcelní číslo 2/1 a 3/7 a vodoměrnou šachtu na pozemku parcelní
číslo 3/7 v obci Štětí, katastrální území Radouň u Štětí, pro pozemek parcelní číslo 290/1 tamtéž,
kde se nachází novostavba rodinného domu s paní ................................................, Štětí za úhradu
dle schválených Zásad zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo Města Štětí k
věcem nemovitým.

2017/18/592

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, Štětí – NN, ppč. 976/3, nové OM“ (IP-12-4014089/VB/01). Úhrada za zřízení věcného
břemene- služebnosti činí 2 112,50 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 443,63 Kč, celkem úhrada za
zřízení věcného břemene - služebnosti bude činit 2 556,13 Kč včetně DPH.

2017/18/593

RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní …………………………………. na celkovou
dlužnou částku 8 532 Kč za byt č. 15, 1. máje 597 ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 1 000 Kč.

2017/18/594

RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s panem ………………….na celkovou dlužnou
částku 8 294 Kč za byt č. ……………….. ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 1 200 Kč.

2017/18/595

RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní …………………. na celkovou dlužnou částku
14 523 Kč za byt č. …………………... ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 1 000 Kč.

2017/18/596

RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní……………………. na celkovou dlužnou
částku 4 260 Kč za byt č. ……………………. ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 500 Kč.
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2017/18/597

2017/18/598

2017/18/599

2017/18/600

2017/18/601

2017/18/602

RM doporučuje ZM ke schválení uzavření splátkového kalendáře s……………………………. na
celkovou dlužnou částku 32 576 Kč za byt č. ……………………. ve Štětí, s měsíčními splátkami ve
výši 1 000 Kč.
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 24, Obchodní
546 ve Štětí od 1. 11. 2017 s paní Ivetou Tomkovou, IČ: 62775201. Výše nájemného 717,60
Kč/m2/rok.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 64/2016 na úklid objektu č.p. 598, ul. 1.
máje ve Štětí ze dne 16. 6. 2016 s paní Taťánou Katzerovou, IČ: 86995162. Dodatek č. 1 se týká
pouze rozšíření smlouvy o úklid společné chodby v přízemí objektu č.p. 598, ul. 1. máje ve Štětí,
čímž se navýší celková měsíční cena za úklid na 2 800 Kč bez DPH s účinností od 1. 10. 2017.
Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
RM schvaluje možnost pronájmu nebytových prostor v objektech Města - Stračí 89, Chcebuz 131,
Radouň 147, kabiny na hřišti v obci Počeplice a v obci Radouň, spolková místnost v obci Brocno,
hasičská zbrojnice Stračí a budova JSDH ve Štětí pro soukromé účely za paušální částku 200
Kč/jednorázové použití (doba pronájmu 50 hodin).
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností INSKY spol. s r.o., IČ: 00671533, na veřejnou
zakázku „Chodník Hněvice - Račice“ za cenu ve výši 1 756 054,23 Kč bez DPH, DPH 21% činí 368
771,39 Kč, celkem 2 124 825,62 Kč včetně 21% DPH.
RM schvaluje výpověď, na část pozemku parcelní číslo 963/5 orná půda, označenou dle zaměření
ad1232-506/2016 jako díl „c“ o výměře 9206 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I, ze Smlouvy
o pachtu pozemku PS OMI/5/16 uzavřené dne 30. 3. 2016 s .............................. Štětí. Výpověďní
lhůta je dle článku VI. bodu d) stanovena na dvanáct měsíců ke dni 1. října běžného roku a počítá
se od prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. Výpověď se netýká pozemků
parcelní číslo 963/7 orná půda o výměře 1952 m2, 963/8 orná půda o výměře 8046 m2, 963/9 orná
půda o výměře 1952 m2, 963/10 orná půda o výměře 1427 m2 a částí pozemků parcelní číslo
963/1 orná půda označené dle zaměření ad1232-506/2016 jako díl „a“ o výměře 18928 m2 a 963/6
označené dle zaměření ad1232-506/2016 jako díl „b“ o výměře 2887 m2, vše v obci Štětí,
katastrální území Štětí I.
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2017/18/603

2017/18/604

2017/18/605

2017/18/606

2017/18/607
2017/18/608
2017/18/609

2017/18/610

2017/18/611

2017/18/612
2017/18/613
2017/18/614

RM jmenuje pro zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku „Příprava a výroba televizního
zpravodajství pro Město Štětí“ členy komise pro otevírání obálek s nabídkami a jejich hodnocení
včetně náhradníků ve složení:
Členové: Ing. Jiří Janecký, Petr Vancl, Mgr. Tomáš Ryšánek, Luboš Novák, Martin Bartoš.
Náhradníci: Ing. Ivana Roubíčková, Luděk Hudec, Libor Šaffek, Přemysl Janšto, Stanislav Řábek.
RM schvaluje udělení výjimky z OZV č. 6/2014 o zákazu požívání alkoholických nápojů na
vybraných veřejných prostranství, za účelem shromáždění, volební kampaně spojené s volbou do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, dne 22. 9. 2017 s místem konání Čs. Armády 516, Štětí
(před městským kinem), od 13:30 h do 17:30 h.
RM schvaluje poskytnutí účelového provozního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola T.
G. Masaryka Štětí, 9. května 444, okres Litoměřice na realizaci projektu „ozdravný pobyt“ ve výši
14 000 Kč.
RM schvaluje poskytnutí účelového provozního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola
Štětí, Školní 559, okres Litoměřice, na realizaci projektu „Ozdravný pobyt“ ve výši 19 500 Kč.
RM schvaluje podání Žádosti o neinvestiční dotaci ve výši 300 000 Kč v dotačním programu
Podpora terénní práce 2018 na realizaci projektu Terénní práce - Štětí 2018 včetně spoluúčasti
Města Štětí při realizaci tohoto projektu minimálně ve výši 140 000 Kč.
RM doporučuje ZM schválit IV. rozpočtové opatření k 21. 9. 2017.
RM schvaluje přidělení dotace organizaci Svaz tělesně postižených v ČR z.s. místní organizace
Štětí na realizaci projektu „Ozdravný pobyt pro zdravotně postižené dospělé a děti, integrační“ ve
výši 4 186 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 dospělé, Roztoky u Křivoklátu“ ve výši 5 940 Kč a
uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM doporučuje ZM ke schválení přidělení dotace organizaci Asociace TOM ČR, TOM 21202
TULÁCI na realizaci projektu „ Letní tábor - Po stopách slůněte“ ve výši
24 500 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM doporučuje ZM v rámci IV. rozpočtového opatření přesunout v GPMŠ: 20 000 Kč z oblasti C Sociální služby, prevence a zdraví do oblasti D - Volnočasové a vzdělávací akce.
RM doporučuje ZM schválit statut Fondu rozvoje a oprav.
RM doporučuje ZM zrušit Fond rozvoje města a jeho zůstatek k 31. 12. 2017 převést do Fondu
rozvoje a oprav.
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2017/18/615

RM doporučuje ZM zrušit Fond sportu prevence a jeho zůstatek k 31. 12. 2017 ponechat v zůstatku
finančních prostředků minulých let.

2017/18/616

RM souhlasí s dočasným použitím (nejdéle 31. 12. 2017) prostředků rezervního fondu Základní
školy T.G.Masaryka Štětí, 9.května 444 na odstranění havarijního stavu počítačové sítě.

2017/18/617
2017/18/618

RM odvolává k 13. 9. 2017 paní …………………………... 411 08 Štětí , z funkce člena likvidační
komise.
RM jmenuje od 14. 9. 2017 členkou likvidační komise paní Martu Kubíkovou, bytem Bodláková 78,
411 72 Hoštka.

2017/18/619

RM jmenuje pro zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku „Štětí – oprava ploch u kina“
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 – Miroslav Dřevíkovský,
členka - Bc. Miloslava Nováková; náhradnice - Mgr. Pavla Kurašová.

2017/18/620

RM doporučuje zastupitelstvu města poskytnout účelovou návratnou půjčku z Fondu rozvoje
bydlení panu ………………………………. 411 08 Štětí, a to na účel 09 - Výměna oken ve výši 50
000 Kč pro rodinný dům č.p. ……………...

2017/18/621

RM ukládá OSŽPD zajistit projednání návrhu územního opatření o stavební uzávěře v souladu s §
172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Termín: 22. 9. 2017.

2017/18/622
2017/18/623
2017/18/624
2017/18/625

2017/18/626

RM schvaluje přidělení bytu č. ……….v DsCHB, U Cementárny 452 ve Štětí pí ………………….,
nar. ……….., trvale bytem Štětí, …………...
RM schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu bytu č. ………………….., Štětí, mezi L……………. a
……………………. od 1. 8. 2017 do 31. 12. 2017.
RM schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu bytu č. ……………….., Štětí, mezi ………………... a
…………………. od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017.
RM schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu bytu č. ……………………., Štětí, mezi
……………………….. od 1. 9. 2017 do 30. 11. 2017.
RM schvaluje přidělení startovacího bytu č. ....................... ve Štětí, žadatelům
......................................, č. ž. 1/17 v souladu s platnými pravidly. Nájem bude uzavřen na dobu
určitou 1 rok. Cena nájemného bude ve výši 30 Kč/m2 podlahové plochy. Celková doba nájmu
max. 6 let.

22.9.2017

OSŽPD
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2017/18/627

2017/18/628

2017/18/629
2017/18/630
2017/18/631

RM schvaluje přidělení startovacího bytu č. ......................... ve Štětí, žadatelům
........................................, 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 schvaluje přidělení bytu č………………………. ve Štětí, žadatelce ………………….., č. ž. 2/17 v
souladu s platnými pravidly. Nájem bude uzavřen na dobu určitou do 31. 12. 2017. Cena
nájemného ve výši 30 Kč/m2 podlahové plochy.
RM schvaluje přidělení bytu č. ………………... ve Štětí, žadatelce Evženii Fejtkové, č. ž. 1/17 v
souladu s platnými pravidly. Nájem bude uzavřen na dobu určitou do 31. 12. 2017. Cena
nájemného ve výši 30 Kč/m2 podlahové plochy.
RM schvaluje výpověď smlouvy o nájmu bytu č. ……………………….ve Štětí nájemci
…………………..
RM schvaluje program jednání ZM dne 21. 9. 2017.
nepřijatá usnesení:

nepřijato:

RM schvaluje snížení nájemného za nebytový prostor č. 331, Školní 496 ve Štětí s účinností od 1.
1. 2017 do 31. 8. 2017 o částku 50 Kč/m2/rok, tj. 450 Kč/m2/rok, nájemkyni Magdě Poršové.

nepřijato:

RM schvaluje snížení nájemného za nebytový prostor č. 332, Školní 496 ve Štětí s účinností od 1.
1. 2017 do 31. 8. 2017 o částku 50 Kč/m2/rok, tj. 450 Kč/m2/rok, nájemkyni Jaroslavě Báčové.

nepřijato:

RM schvaluje přidělení dotace organizaci Diecézní charita Litoměřice na realizaci projektu
„Poradenské centrum Litoměřice“ ve výši 25 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Poskytnutím dotace město Štětí přistupuje k Pověření Ústeckého kraje č. 21 k zajištění dostupnosti
poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje.

nepřijato:

RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu od 1. 10. 2017 do 31. 10. 2017 těmto nájemcům:
………………..
……………….

