Výpis usnesení z 25. schůze Rady města konané dne 6. 12. 2017 - anonymizovaný
číslo usnesení
2017/25/891
RM schvaluje program 25. schůze RM.
2017/25/892

2017/25/893

2017/25/894

2017/25/895

2017/25/896

2017/25/897

RM schvaluje záměr pachtu pozemků parcelní číslo 1997 trvalý travní porost o výměře 1705 m2,
1998 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba
a 1999 trvalý travní porost o výměře 578 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Štětí I.
RM schvaluje záměr pachtu pozemku parcelní číslo 1881/6 orná půda o výměře 491 m2 v obci
Štětí, katastrální území Štětí I.
RM schvaluje záměr pachtu části pozemku parcelní číslo 1101/4 orná půda, označené dle
zaměření č. ad 1078-708/2011 jako nájem/H o výměře 659 m2, části pozemku parcelní číslo 1107
ostatní plocha, ostatní komunikace, označené dle zaměření č. ad 1078-708/2011 jako nájem/I o
výměře 4 m2 a pozemku parcelní číslo 1101/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2, vše v
obci Štětí, katastrální území Štětí I.
RM schvaluje záměr pachtu pozemku parcelní číslo 1647/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 78 m2, 1647/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 313 m2 a 1648/18 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 181 m2 a dále části pozemku parcelní číslo 1647/5 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 222 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Radouň u Štětí.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k dohodě o přičlenění honebních pozemků k honitbě ze dne
21. 7. 2017 s Vlastní honitbou Ješovice na pozemky v obci Štětí, katastrální území Stračí,
Počeplice, Brocno a Radouň u Štětí o celkové výměře 20,2382 ha tj. 21 ha za částku 30 Kč/ha/rok
včetně 21%DPH, kdy celková roční náhrada činí 630 Kč včetně 21%DPH, a to s účinností od 1. 1.
2018 na dobu neurčitou. Ostatní ujednání dohody nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a
zůstávají v platnosti.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k dohodě o přičlenění honebních pozemků k honitbě ze dne
23. 8. 2016 se Společenstvím honitba Tupadly, IČ: 04066472 na pozemky v obci Štětí, katastrální
území Brocno a Chcebuz o celkové výměře 17,8461 ha tj. 18 ha za částku 30 Kč/ha/rok včetně
21%DPH, kdy celková roční náhrada činí 540 Kč včetně 21%DPH, a to s účinností od 1. 1. 2018 na
dobu neurčitou. Ostatní ujednání dohody nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v
platnosti.

termín

zodpovídá
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2017/25/898

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k dohodě o přičlenění honebních pozemků k honitbě ze dne
16. 3. 2017 s Honebním společenstvem Újezd u Chcebuze, IČ 72745177 na pozemky v obci Štětí,
katastrální území Chcebuz, Radouň u Štětí a Újezd u Chcebuze o celkové výměře 51,6244 ha, tj.
52 ha za částku 30 Kč/ha/rok včetně 21%DPH, kdy celková roční náhrada činí 1560 Kč včetně
21%DPH, a to s účinností od 1. 1. 2018 na dobu neurčitou. Ostatní ujednání dohody nedotčená
tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

2017/25/899

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k dohodě o přičlenění honebních pozemků k honitbě ze dne 7.
4. 2017 s Vlastní honitbou Chudolazy na pozemky v obci Štětí, katastrální území Chcebuz o
celkové výměře 2,0152 ha tj. 3 ha za částku 30 Kč/ha/rok včetně 21%DPH, kdy celková roční
náhrada činí 90 Kč včetně 21%DPH, a to s účinností od 1. 1. 2018 na dobu neurčitou. Ostatní
ujednání dohody nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

2017/25/900

RM doporučuje ZM rozhodnout o nabytí věci nemovité uzavřením kupní smlouvy na části pozemku
parcelní číslo 872/3 ostatní plocha, ostatní komunikace označené dle geometrického plánu č. 142623/2015 jako 872/12 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 9 m2 v obci Štětí, katastrální území
Stračí za cenu dle schválených Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí z majetku města Štětí a
výkupu nemovitostí do majetku města Štětí, tj. 200 Kč/m2 (území obytné určené pro nízkopodlažní
zástavbu venkovského typu), tj. celkem 1 800 Kč s........................................., Štětí.

2017/25/901

RM doporučuje ZM rozhodnout o nabytí věcí nemovitých bezúplatným převodem od České
republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové
Město, 128 00 Praha 2 částí pozemků parcelní číslo 393/21 ostatní plocha, ostatní komunikace a
393/28 ostatní plocha, ostatní komunikace, označených dle geometrického plánu č. 1544-677/2013
novým parcelním číslem 393/55 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 523 m2 a
částí pozemku parcelní číslo 393/21 ostatní plocha, ostatní komunikace označených dle
geometrického plánu č. 1544-677/2013 novými parcelními čísly 393/56 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 196 m2, 393/57 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 141 m2,
393/58 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 59 m2 a 393/59 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 551 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Štětí I.

2017/25/902

RM doporučuje ZM rozhodnout o nabytí věci nemovité bezúplatným převodem od České republiky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800
Praha 2, a to pozemku parcelní číslo 309/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 314 m2 v
obci Štětí, katastrální území Štětí I.
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2017/25/903

RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s právem chůze a
jízdy přes pozemek parcelní číslo 501/1 v obci Štětí, katastrální území Chcebuz, pro pozemek
parcelní číslo 497/7, tamtéž, kde je naplánována novostavba rodinného domu a smlouvy o právu
provést stavbu na pozemku p. č. 501/1 v obci Štětí, katastrální území Chcebuz, s panem
....................................................Štětí za úhradu dle schválených Zásad zřizování věcných břemen
omezujících vlastnické právo Města Štětí k věcem nemovitým.

2017/25/904

RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s panem…………………………. na celkovou
dlužnou částku 6 101 Kč za byt č. ………………………….ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši
350 Kč.

2017/25/905

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 28, Školní 495 ve
Štětí na dobu určitou, od 1. 1. 2018 do doby uskutečnění prodeje této nebytové jednotky, se
společností R A T E s.r.o., IČ: 49904507. Výše nájemného 400 Kč/m2/rok.

2017/25/906

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 19, Jiráskova
567 ve Štětí na dobu určitou, od 1. 1. 2018 do doby uskutečnění prodeje této nebytové jednotky, se
společností R A T E s.r.o., IČ: 49904507. Výše nájemného 400 Kč/m2/rok.

2017/25/907

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 20, U Stadionu
490 ve Štětí na dobu určitou, od 1. 1. 2018 do doby uskutečnění prodeje této nebytové jednotky, se
společností R A T E s.r.o., IČ: 49904507. Výše nájemného 400 Kč/m2/rok.

2017/25/908
2017/25/909
2017/25/910
2017/25/911

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu
sociálních služeb s Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, IČ 70892156, DIČ
CZ70892156.
RM doporučuje ZM schválit Místní akční plán rozvoje školství na území ORP Litoměřice.
RM doporučuje ZM schválit předložení projektu na Demolice objektu bývalé ubytovny Pivovarská
600.
RM doporučuje ZM schválit Projekt následného využití revitalizovaného území – Travnaté cvičiště
pro hasiče.
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2017/25/912

RM rozhodla o uzavření smlouvy o společném postupu při zadávání veřejné zakázky na výběr
zhotovitele stavby "Most Štětí na silnici III/26119 ev.č.26119-26", jejíž smluvní strany jsou Ústecký
kraj, Město Štětí a Mondi Štětí a.s., když Města Štětí se konkrétně týká uhrazení ceny stavebních
prací za objekty, které zůstanou po dokončení díla ve výlučném vlastnictví Města Štětí a to:
SO 121-1 Předmostí Hněvice - Chodník – sever;
SO 122-1 Předmostí Hněvice - Chodník – jih;
SO 131-1 Předmostí Štětí - Chodník – sever;
SO 132-1 Předmostí Štětí - Chodník – jih;
SO 142 OK – Chodníky;
SO 411 Most - Veřejné osvětlení;
SO 821 Vegetační úpravy.
Město Štětí je dále povinno uhradit Ústeckému kraji 1/3 vynaložených nákladů na provedení částí
stavby týkající se majetku třetích osob, jedná se o:
SO 412 Most - Úprava rozvodů - Telefonica ČR;
SO 413 Most - Úprava rozvodů - Povodí Labe.

2017/25/918
2017/25/919

RM ukládá OSŽPD zajistit provedení VDZ V12d v ulici Školní před č.p. 492 v místě vjezdu na
parkovací stání lékařů. Termín: 15. 4. 2018.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 6 s Českou pojišťovnou a.s., IČ 45272956, kterým se prodlužuje
pojištění majetku města od 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018. Ostatní znění smlouvy včetně dodatků
zůstávají beze změn.
RM doporučuje ZM schválit VI. rozpočtové opatření k 14. 12. 2017.
RM doporučuje ZM ke schválení poskytnutí NFV organizaci SK Štětí, z.s. k zabezpečení
financování sportovní činnosti oddílů SK Štětí, z.s. ve výši 700 000 Kč a uzavření veřejnoprávní
smlouvy.
RM doporučuje ZM ke schválení poskytnutí NFV organizaci TJ KVS Štětí, z.s. k financování
provozu oddílů TJ KVS Štětí, z.s. ve výši 400 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM doporučuje ZM schválit Grantový program Města Štětí – pravidla pro rok 2018.
RM doporučuje ZM rozpočet Města Štětí na rok 2018 ke schválení.

2017/25/920

RM doporučuje ZM schválit střednědobý výhled rozpočtu Města Štětí pro období 2019-2021.

2017/25/921

RM schvaluje Základní škole Štětí, Školní 559, okres Litoměřice změny závazných ukazatelů pro
rok 2017.

2017/25/922

RM schvaluje Základní škole Štětí, Školní 559, okres Litoměřice upravený rozpočet pro rok 2017.

2017/25/913
2017/25/914
2017/25/915
2017/25/916
2017/25/917

OSŽPD

15.4.2018
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2017/25/924

RM schvaluje Centrální školní jídelně Štětí, Ostrovní 300, změnu závazného ukazatele pro rok
2017.
RM schvaluje Centrální školní jídelně Štětí, Ostrovní 300, upravený rozpočet pro rok 2017.

2017/25/925

RM schvaluje Základní škole T.G.Masaryka Štětí, 9. Května 444, upravený rozpočet pro rok 2017.

2017/25/926

RM schvaluje Mateřské škole Štětí, příspěvková organizace změnu závazných ukazatelů pro rok
2017.

2017/25/927

RM schvaluje Mateřské škole Štětí, příspěvková organizace upravený rozpočet pro rok 2017.

2017/25/928

RM schvaluje Domu dětí a mládeže Štětí, Horova 375, upravený rozpočet pro rok 2017.

2017/25/929

RM schvaluje Domu dětí a mládeže Štětí, Horova 375, změny závazných ukazatelů pro rok 2017.

2017/25/923

2017/25/930
2017/25/931

2017/25/932

2017/25/933
2017/25/934

RM schvaluje Základní škole Štětí, Ostrovní 300, okres Litoměřice, upravený rozpočet pro rok
2017.
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 III. čtvrtletí
2017 – viz neveřejná příloha.
RM doporučuje ZM stanovit svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v
následujících částkách:
- místostarosta: 33 210 Kč,
- člen rady: 7 380 Kč,
- předseda výboru/komise: 3 690 Kč,
- člen výboru/komise: 3 075 Kč,
- člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1 845 Kč.
Odměna
bude poskytována od 1. 1. 2018. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena
zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v
obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
RM schvaluje memorandum o spolupráci s Fondem dalšího vzdělávání, IČ 00405698, při realizaci
projektu „Důstojné pracoviště ve veřejné správě“.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s panem Karlem Tesaříkem, na odborné vedení, dramaturgii,
nácvik a veřejné vystupování dechového orchestru Severočeské harmonie Štětí na rok 2018 s
účinností od 1. 1. 2018.
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2017/25/935

RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce s panem Karlem Tesaříkem na zapůjčení movitého
majetku (hudební nástroje, uniformy, notový materiál) pro dechový orchestr Severočeská harmonie
Štětí na rok 2018 s účinností od 1. 1. 2018.

2017/25/936

RM doporučuje ZM ke schválení Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017, požární řád města Štětí.

2017/25/937

RM schvaluje poskytnutí účelového provozního příspěvku příspěvkové organizaci Mateřská škola
Štětí, příspěvková organizace na realizaci projektu „Plavání předškolních dětí“ ve výši 10 353 Kč.

2017/25/938

2017/25/939
2017/25/940

nepřijato:

RM doporučuje Zastupitelstvu města Štětí schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
účelové dotace s firmou BREG s.r.o., se sídlem Braunerova 2325, 180 00 Praha 8, IČ 26740036,
DIČ CZ 26740036, na zajištění pohotovostní stomatologické služby v Mělníku v období 1. 1. 2018 –
31. 12. 2018, kdy výše poskytnutého příspěvku bude Kč 25 na každého obyvatele města Štětí
podle stavu počtu obyvatel ke dni 1. 1. 2017.
RM schvaluje program jednání ZM dne 14. 12. 2017.
RM schvaluje návrh na poskytnutí mimořádných odměn z rozpočtu školy či školského zařízení
ředitelům příspěvkových organizací Města Štětí (viz neveřejná příloha).
nepřijatá usnesení:
RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. ……………………... ve Štětí nájemci
………………………………., a to od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017.

