Výpis usnesení z 3. schůze Rady města konané dne 7. 2. 2018 - anonymizovaný
číslo usnesení
2018/3/45
RM schvaluje program 3. schůze RM
RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb ve
výši 100 000 Kč na realizaci Denního stacionáře a 2 100 000 Kč na realizaci Pečovatelské služby
2018/3/46
města Štětí s Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, IČ 70892156, DIČ
CZ70892156.

2018/3/47

2018/3/48

2018/3/49

RM schvaluje záměr péče o významné naleziště zvláště chráněných druhů rostlin na pozemku
parcelní číslo 1504/3 orná půda o výměře 2954 m2 v obci Štětí, katastrální území Radouň u Štětí
ve vlastnictví Města Štětí v rámci státního programu „Péče o krajinu v roce 2018“, a to Českému
svazu ochránců přírody, základní organizaci 38/02 – Launensia, Ústí nad Labem.
RM schvaluje záměr pachtu pozemků parcelní číslo 220 orná půda o výměře 2309 m2, 260/5 orná
půda o výměře 5216 m2, 260/9 orná půda o výměře 1246 m2, vše v obci Štětí, katastrální území
Brocno.
RM schvaluje ponechat roční náhradu za přičlenění pozemků k honitbě v jednotlivých dohodách ve
stávající výši 30 Kč včetně 21%DPH/ha/rok, tzn. nezvyšovat od r. 2018 úhradu za přičlenění
pozemků k honitbě každoročně o míru inflace.

2018/3/50

RM doporučuje ZM rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze
dne 30. 11. 2016 se společností FP majetková a.s., IČ: 24743364 na dobu určitou do 30. 6. 2019.
V předmětném dodatku bude též změněn termín možnosti odstoupení od smlouvy o smlouvě
budoucí kupní, a to do 30. 6. 2019. Ostatní ujednání smlouvy o budoucí kupní smlouvě nedotčená
tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

2018/3/51

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti pro stavbu „Labe aréna
Štětí – splašková kanalizace“ se společností Labe aréna, z.s., IČ: 03410447, se sídlem Nábřežní
778, 411 08 Štětí. Úhrada za zřízení věcného břemene - služebnosti činí 18 990 Kč bez DPH, DPH
21 % činí 3 987,90 Kč, celkem úhrada za zřízení věcného břemene - služebnosti bude činit 22
977,90 Kč včetně DPH.

2018/3/52

RM jmenuje pro zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku „Školní hřiště ZŠ TGM, Štětí“
členy komise pro otevírání obálek s nabídkami a jejich hodnocení včetně náhradníků ve složení:
členové - Mgr. Tomáš Ryšánek, Rudolf Spáčil, Bc. František Zwettler, Bc. Miloslava Nováková,
PhDr. Bc. Gabriela Hrušková, náhradníci - Vladimír Frey, Ing. Monika Tydrichová, Jakub Roubíček,
DiS., Mgr. Pavla Kurašová, Mgr. Zuzana Drožová.

termín

zodpovídá
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2018/3/53
2018/3/54
2018/3/55
2018/3/56

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. ………………... ve Štětí s nájemkyní
……………………..., a to od 1. 2. 2018 do 31. 3. 2018.
RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. ………………….. ve Štětí nájemkyni
………………………..., a to od 1. 2. 2018 do 31. 3. 2018.
RM schvaluje zveřejnění záměru bezúplatné výpůjčky nebytového prostoru č. 112 v objektu
Obchodního centra, U tržnice 701, Štětí.
RM schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatné výpůjčce prostoru sloužícího podnikání č. 102, Školní
492 ve Štětí na dobu neurčitou od 1. 2. 2018 se spolkem Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Štětí, IČ:
68983905.

2018/3/57

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě o obstarávání správy nemovitostí a výkonu
dalších práv a povinností ze dne 17. 10. 2017 se společností TEREK Štětí, s.r.o., IČ: 48266302 na
dobu neurčitou, s účinností od 1. 2. 2018. Předmětný dodatek se týká správy další bytové jednotky
č. 1 v objektu č.p. 63, v obci Štětí, část obce Chcebuz, katastrální území Chcebuz. Ostatní ujednání
příkazní smlouvy o obstarávání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností nedotčená
tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

2018/3/58

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností SPORTPROJEKTA PRAHA, s.r.o., IČ:
25672886, na veřejnou zakázku „Revitalizace městského stadionu ve Štětí – II. etapa“ za cenu ve
výši 975 000 Kč bez DPH, DPH 21% činí 204 750 Kč, celkem 1 179 750 Kč včetně 21% DPH.

2018/3/59
2018/3/60
2018/3/61
2018/3/62
2018/3/63
2018/3/64

nepřijato:

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností ARTESO spol. s r.o., IČ: 25014871, se sídlem
Vědomice 284, 413 01 Roudnice nad Labem, na veřejnou zakázku na stavební práce nazvanou
„Štětí – oprava ploch u kina“ za celkovou cenu ve výši 5.435.995 Kč bez DPH, DPH 21% činí
1.141.559 Kč, cena celkem 6.577.554 Kč včetně DPH 21%.
RM schvaluje Vyhodnocení Plánu zlepšování za rok 2017.
RM schvaluje Plán zlepšování na rok 2018.
RM schvaluje přidělení bytu č. 33 v Domě s pečovatelskou službou, Školní 700 ve Štětí paní
…………………….., nar. ………..., bytem Štětí, ………………..
Rada města schvaluje VII. Rozpočtové opatření k 31. 12. 2017.
RM ukládá vedoucímu ŠKS připravit úpravu smlouvy s firmou Eltodo ve smyslu vyjmutí nákupu
elektřiny pro veřejné osvětlení – termín do 31. 3. 2018.
nepřijatá usnesení:
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. ……………….. ve Štětí s nájemcem
……………………………….., a to od 1. 2. 2018 do 28. 2. 2018.

31.3.2018

vedoucí ŠKS

