Výpis usnesení z 21. schůze Rady města konané dne 11. 10. 2017 - anonymizovaný
číslo usnesení
2017/21/681
RM schvaluje program 21. schůze RM.

2017/21/682

2017/21/683

2017/21/684

2017/21/685

RM doporučuje ZM revokaci usnesení č. 2017/15/394 ze dne 23. 2. 2017, kterým ZM schválilo
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. 1689671/2016 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 + ostatní náklady, celkem tedy 164 985 Kč s
........................................................, Štětí.
RM schvaluje záměr pachtu části pozemku parcelní číslo 1623/1 ostatní plocha, manipulační
plocha označené dle geometrického plánu č. 1689-671/2016 jako 1623/3 díl „b“ o výměře 625 m2 v
obci Štětí, katastrální území Štětí I.
RM schvaluje záměr pachtu části pozemku parcelní číslo 1718/1 zahrada, označenou dle
geometrického plánu č. 1181-501/2007 jako díl „b+c“ o celkové výměře 1272 m2 a pozemek
parcelní číslo 1718/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m2 v obci Štětí, katastrální území
Štětí I.
RM schvaluje záměr pachtu části pozemku parcelní číslo 2/1 orná půda o výměře 430 m2 v obci
Štětí, katastrální území Radouň u Štětí.

2017/21/686

RM schvaluje záměr prodeje pozemku parcelní číslo 887 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 92
m2, jehož součástí je stavba s č.p. 347, rodinný dům, 886/1 zahrada o výměře 154 m2 a 886/2
zahrada o výměře 112 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Štětí I za celkovou cenu 350 000 Kč.

2017/21/687

RM schvaluje záměr výkupu pozemku parcelní číslo 118/141 orná půda o výměře 5400 m2,
rozděleného dle geometrického plánu č. 266-566/2017 jako 118/141 orná půda o výměře 4234 m2
a 118/144 orná půda o výměře 1166 m2, z důvodu rozdílné výkupní ceny, v obci Štětí, katastrální
území Počeplice.

2017/21/688

RM schvaluje uzavření smlouvy o 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 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. 10. 2017 do 31. 12. 2027.

termín

zodpovídá
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2017/21/689

2017/21/690

2017/21/691

RM schvaluje uzavření smlouvy o 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
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 ..................................................... od 1. 10. 2017 do 31. 12.
2027.
RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu pozemku parcelní číslo 1882 orná půda o výměře 711 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. 10. 2017 do 31. 12.
2027.
RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích parcelní číslo 248/3 a 248/4
v obci Štětí, katastrální území Štětí I se Společenstvím vlastníků jednotek pro dům č.p. 535, 536
ulice Obchodní ve Štětí, IČ: 27296717.

2017/21/692

RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro elektro přípojku
NN vedenou přes pozemky parcelní číslo 1431/3, 1431/10, 1560/3, 1560/4, 1560/6 a 1561/3 v obci
Štětí, katastrální území Štětí II, pro zahradní domek č. ev. 868, který je na pozemku parcelní číslo
st. 347 tamtéž, s......................................................., Štětí za úhradu dle schválených Zásad
zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo Města Štětí k věcem nemovitým.

2017/21/693

RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro elektro přípojku
NN vedenou přes pozemky parcelní číslo 1431/3, 1431/10, 1560/3, 1560/4, 1560/6 a 1561/3 v obci
Štětí, katastrální území Štětí II, pro zahradní domek č. ev. 870, který je na pozemku parcelní číslo
st. 350 tamtéž, s ................................................................, Štětí za úhradu dle schválených Zásad
zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo Města Štětí k věcem nemovitým.

2017/21/694

RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro elektro přípojku
NN vedenou přes pozemky parcelní číslo 1431/3, 1431/10, 1560/3, 1560/4, 1560/6 a 1561/3 v obci
Štětí, katastrální území Štětí II, pro zahradní domek č. ev. 871, který je na pozemku parcelní číslo
st. 351 tamtéž, s ...................................................... Štětí za úhradu dle schválených Zásad
zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo Města Štětí k věcem nemovitým.
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2017/21/695

RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení břemene pro elektro přípojku NN
vedenou přes pozemky parcelní číslo 1431/3, 1431/10, 1560/3, 1560/4, 1560/6 a 1561/3 v obci
Štětí, katastrální území Štětí II, pro zahradní domek, který je na pozemku parcelní číslo st. 353
tamtéž, s ......................................................, Štětí za úhradu dle schválených Zásad zřizování
věcných břemen omezujících vlastnické právo Města Štětí k věcem nemovitým.

2017/21/696

RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro elektro přípojku
NN vedenou přes pozemky parcelní číslo 1560/3, 1560/4, 1560/6 a 1561/3 v obci Štětí, katastrální
území Štětí II, pro zahradní domek č. ev. 846, který je na pozemku parcelní číslo st. 318 tamtéž, s
........................................................., Štětí za úhradu dle schválených Zásad zřizování věcných
břemen omezujících vlastnické právo Města Štětí k věcem nemovitým.

2017/21/697

RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro elektro přípojku
NN vedenou přes pozemky parcelní číslo 1431/8, 1560/3, 1560/4, 1560/6 a 1561/3 v obci Štětí,
katastrální území Štětí II, pro zahradní domek č. ev. 958, který je na pozemku parcelní číslo st. 346
tamtéž, s ........................................................, Štětí za úhradu dle schválených Zásad zřizování
věcných břemen omezujících vlastnické právo Města Štětí k věcem nemovitým.

2017/21/698

RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro elektro přípojku
NN vedenou přes pozemky parcelní číslo 1431/8, 1560/3, 1560/4, 1560/6 a 1561/3 v obci Štětí,
katastrální území Štětí II, pro zahradní domek č. ev. 843, který je na pozemku parcelní číslo st. 345
tamtéž, s.............................................................., Štětí za úhradu dle schválených Zásad zřizování
věcných břemen omezujících vlastnické právo Města Štětí k věcem nemovitým.

2017/21/699

RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro elektro přípojku
NN vedenou přes pozemky parcelní číslo 1431/8, 1560/3, 1560/4, 1560/6, 1561/2 a 1561/3 v obci
Štětí, katastrální území Štětí II, pro zahradní domek č. ev. 852, který je na pozemku parcelní číslo
st. 320 tamtéž, s........................................................., Štětí za úhradu dle schválených Zásad
zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo Města Štětí k věcem nemovitým.
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2017/21/700

RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro elektro přípojku
NN vedenou přes pozemky parcelní číslo 1560/3, 1560/4, 1560/6 a 1561/3 v obci Štětí, katastrální
území Štětí II, pro zahradní domek č. ev. 862, který je na pozemku parcelní číslo st. 335 tamtéž, s
..................................................., za úhradu dle schválených Zásad zřizování věcných břemen
omezujících vlastnické právo Města Štětí k věcem nemovitým.

2017/21/701

RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro elektro přípojku
NN vedenou přes pozemky parcelní číslo 1560/3, 1560/4, 1560/6 a 1561/3 v obci Štětí, katastrální
území Štětí II, pro zahradní domek č. ev. 637, který je na pozemku parcelní číslo st. 381 tamtéž, s
panem ............................................., Štětí za úhradu dle schválených Zásad zřizování věcných
břemen omezujících vlastnické právo Města Štětí k věcem nemovitým.

2017/21/702

RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení břemene pro elektro přípojku NN
vedenou přes pozemky parcelní číslo 1494, 1495, 1560/3, 1560/4, 1560/6 a 1561/3 v obci Štětí,
katastrální území Štětí II, pro zahradní domek, který je na pozemku parcelní číslo 1494 tamtéž, s
panem ................................................., Štětí za úhradu dle schválených Zásad zřizování věcných
břemen omezujících vlastnické právo Města Štětí k věcem nemovitým.

2017/21/703

2017/21/704

RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení břemene pro elektro přípojku NN
vedenou přes pozemky parcelní číslo 1560/3, 1560/4, 1560/6 a 1561/3 v obci Štětí, katastrální
území Štětí II, pro zahradní domek, který je na pozemku parcelní číslo 1561/3 tamtéž, s
............................................., Štětí za úhradu dle schválených Zásad zřizování věcných břemen
omezujících vlastnické právo Města Štětí k věcem nemovitým.
RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení břemene pro elektro přípojku NN
vedenou přes pozemky parcelní číslo 1560/3, 1560/4, 1560/6 a 1561/3 v obci Štětí, katastrální
území Štětí II, pro zahradní domek, který je na pozemku parcelní číslo 1561/3 tamtéž,
s............................................................., Štětí za úhradu dle schválených Zásad zřizování věcných
břemen omezujících vlastnické právo Města Štětí k věcem nemovitým.

2017/21/705

RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s panem ……………………. na celkovou dlužnou
částku 3 052 Kč za byt č…………………………. ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 500 Kč.

2017/21/706

RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní ………………………………. na celkovou
dlužnou částku 17 707 Kč za byt č. ……………………. ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 1
000 Kč.
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2017/21/707

RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s …………………………. na celkovou dlužnou
částku 6 691 Kč za byt č. …………………………. ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 1 500 Kč.

2017/21/708

RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s…………………………. na celkovou dlužnou částku
9 400 Kč za byt č. ……………………..1 ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 1000 Kč.

2017/21/709

RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. …………………. ve Štětí nájemci
…………………., a to od 1. 10. 2017 do 30. 11. 2017.

2017/21/710

RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní ……………………. na celkovou dlužnou
částku 9 800 Kč za byt č. …………………….. ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 1 000 Kč.

2017/21/711
2017/21/712
2017/21/713
2017/21/714

2017/21/715

2017/21/716

2017/21/717

2017/21/718

RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. ………………………... ve Štětí nájemci
………………………………., a to od 1. 10. 2017 do 30. 11. 2017.
RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. ……………………. ve Štětí nájemkyni
……………………….., a to od 1. 10. 2017 do 30. 11. 2017.
RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. ………………….. ve Štětí nájemkyni
…………………………..., a to od 1. 10. 2017 do 30. 11. 2017.
RM schvaluje vyčlenění služebního bytu č. …………………………. ve Štětí z bytového fondu a jeho
přidělení jako bytu služebního panu …………………...na dobu určitou – po dobu trvání pracovního
poměru u Základní školy, Ostrovní 300 ve Štětí, od října 2017.
RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s Romanem Pečeným, IČ: 01234447 na celkovou
dlužnou částku ve výši 11 926 Kč za nebytový prostor č. 101, Stračí 89, s měsíčními splátkami ve
výši 1 500 Kč.
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 46, Nové
náměstí 703 ve Štětí od 12. 9. 2017 se společností MONETA Money Bank, a.s., IČ: 25672720.
Výše nájemného 717,60 Kč/m2/rok.
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 111, U tržnice
701 ve Štětí od 1. 11. 2017 s jedinou žadatelkou Lenkou Cizlerovou, IČ: 68437099. Výše
nájemného 500 Kč/m2/rok.
RM schvaluje odstoupení od smluv o dílo č. 64/2016 ze dne 16. 6. 2016, č. 65/2016 ze dne 16. 6.
2016, č. 66/2016 ze dne 16. 6. 2016, č. 67/2016 ze dne 16. 6. 2016, č. 68/2016 ze dne 16. 6. 2016,
č. 69/2016 ze dne 16. 6. 2016 a č. 70/2016 ze dne 16. 6. 2016 uzavřených mezi Městem Štětí a
Taťánou Katzerovou, IČ: 86995162, pro zvlášť závažné porušení smlouvy.
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2017/21/719
2017/21/720
2017/21/721
2017/21/722
2017/21/723

2017/21/724
2017/21/725

RM schvaluje Základní škole Štětí, Školní 559, okres Litoměřice schvaluje přijetí daru od
společnosti Mondi Štětí a.s. ve výši 110 000 Kč určených na vybavení družiny.
RM schvaluje Základní škole Štětí, Školní 559, okres Litoměřice čerpání rezervního fondu ve výši
110 000 Kč na vybavení družiny.
RM schvaluje Základní škole Štětí, Školní 559, okres Litoměřice čerpání rezervního fondu ve výši
16 667 Kč na nákup lamp do projektorů a ve výši 2 000 Kč na opravu sportovního nářadí.
RM schvaluje Organizační řád Městského úřadu Štětí s účinností od 1. 11. 2017 dle přílohy tohoto
usnesení.
RM schvaluje Organizační schéma, které je nedílnou součástí Organizačního řádu Městského
úřadu Štětí.
RM schvaluje Systemizaci pracovních míst zaměstnanců Města Štětí zařazených do Městského
úřadu, která je nedílnou součástí Organizačního řádu Městského úřadu Štětí a dle předloženého
návrhu stanovuje celkový počet zaměstnanců Města Štětí zařazených do Městského úřadu na
počet 74 systemizovaných pracovních míst.
RM ukládá tajemníkovi vydat schválený Organizační řád v úplném znění.

2017/21/726

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. 10. 2017 dle předloženého návrhu.

2017/21/727

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. 10. 2017 dle předloženého návrhu.

2017/21/728

2017/21/729

2017/21/730

RM schvaluje doplnění Pravidel k vydávání Zpravodaje města Štětí v čl. II. v bodu č. 4) a v čl. V. v
bodu č. 1).
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Regionální televize CZ s. r. o., Navrátilova
666/7, 110 00 Praha 1, IČ 24141372, na veřejnou zakázku „Příprava a výroba televizního
zpravodajství pro Město Štětí“ za cenu ve výši 60 000 Kč/ měsíc bez DPH, tj. 72 600 Kč/ měsíc vč.
DPH a to na dobu neurčitou s účinností od 1. 12. 2017.
RM schvaluje poskytnutí účelového provozního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola
Štětí, Školní 559, okres Litoměřice, na realizaci projektu „Ozdravný pobyt“ ve výši 8 500 Kč.

ihned

tajemník
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2017/21/731

RM schvaluje poskytnutí účelového provozního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola
Štětí, Školní 559, okres Litoměřice, na realizaci projektu „Ozdravný pobyt“ ve výši 17000 Kč.

2017/21/732

RM schvaluje užití znaku města Štětí na upomínkový předmět – keramický náprstek Luďku
Čermákovi, Zlatnictví Luna, Štětí, IČ: 15164497.

2017/21/733

RM schvaluje vyloučení vybraného dodavatele společnost Chládek & Tintěra, a.s., IČ: 62743881,
se sídlem Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice, ze zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební
práce nazvané „Štětí – oprava ploch u kina“ a zrušení zadávacího řízení této veřejné zakázky.

2017/21/734

RM odvolává pana Jiřího Hellera a MVDr. Milana Rygla z členství v Komisi dopravy.

nepřijato

nepřijatá usnesení:
RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. ……………...ve Štětí nájemkyni
…………………..., a to od 1. 10. 2017 do 30. 11. 2017.

