Výpis usnesení ze 4. schůze Rady města konané dne 21. 2. 2018 - anonymizovaný
číslo usnesení
2018/4/65
RM schvaluje program 4. schůze RM.
RM jmenuje Ing. Jitku Vinklerovou do funkce vedoucí Odboru ekonomického Městského úřadu
2018/4/66
Štětí, s účinností od 1. 3. 2018.
RM ukládá tajemníkovi MěÚ Štětí, zajistit provedení pracovněprávních úkonů, které vyplývají z
2018/4/67
usnesení o jmenování vedoucího Odboru ekonomického. Termín: do 1. 3. 2018.
2018/4/68
RM schvaluje program jednání ZM dne 1. 3. 2018.

2018/4/69

RM doporučuje ZM revokovat usnesení č. 2017/21/513 ze dne 14. 12. 2017, kterým ZM rozhodlo o
převodu věci nemovité uzavřením kupní smlouvy, a to pozemku parcelní číslo 1155/80 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..................................................................., 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.

2018/4/70

RM schvaluje záměr pachtu pozemků parcelní číslo 2044 trvalý travní porost o výměře 1164 m2 a
2045 trvalý travní porost o výměře 425 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Štětí I.

2018/4/71
2018/4/72

2018/4/73

RM schvaluje záměr pachtu části pozemku parcelní číslo 1027/1 orná půda o výměře 522 m2 v
obci Štětí, katastrální území Štětí I.
RM schvaluje záměr nájmu pozemku parcelní číslo 969/51 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 650 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I.
RM schvaluje záměr bezúplatného převodu pozemků parcelní číslo 1841/5 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 231 m2, 2091/18 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 85 m2,
2093/8 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 315 m2, vše v obci Štětí, katastrální území
Štětí I.

termín

zodpovídá

1.3.2018

tajemník
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2018/4/74

RM schvaluje uzavření smlouvy o údržbě části vodorovného dopravního značení na pozemní
komunikaci č. III/26118 se Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, IČ:
00080837, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, pro stavbu „Radouň – chodníky, přechod podél sil.
č. III/26118“.

2018/4/75

RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy na služby "Odkanalizování sídel města Štětí - Počeplice,
Stračí, Radouň, Chcebuz, Brocno - DSP, IČ SP, DPS, TDW, ZŘ a DM" zadávané dle zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v režimu zjednodušeného podlimitního řízení se
společností Eurokom plus, s.r.o., IČ: 24698172 za cenu 38 000 Kč bez DPH, DPH 21% činí 7 980
Kč, celková cena vč. DPH činí 45 980 Kč. Příkazník bude činnost vykonávat po dobu určitou, a to
podle předpokladů od 5/2018, popř. až od nabytí právní moci vydaného územního rozhodnutí, do
31. 12. 2018. Součástí předmětných služeb je i zajištění elektronických podpisů příslušných
podkladů, které se zveřejňují na profilu zadavatele, a to společností Eurokom plus, s.r.o., IČ:
24698172 na základě plné moci udělené Městem Štětí. Nezbytnou podmínkou uzavření této
příkazní smlouvy je vydané územní rozhodnutí včetně nabytí právní moci akce "Odkanalizování
sídel města Štětí - Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz, Brocno.

2018/4/76

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a
smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-4007787/001 „LT-Předonín-Račice-VN, selekt. kabelizace“
se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín
IV - Podmokly. Výše náhrady bude vycházet z platného právního předpisu města.

2018/4/77

RM revokuje usnesení č. 2017/26/951 ze dne 20. 12. 2017, kterým doporučila ZM rozhodnout o
převodu věci nemovité uzavřením kupní smlouvy na části pozemků parcelní číslo 1623/1 ostatní
plocha, manipulační plocha a 1624/9 ostatní plocha, manipulační plocha označených dle
geometrického plánu č. 1728-643/2017 jako 1624/15 ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře
83 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 ve výši 250 Kč/m2
+ ostatní náklady, tj. celkem 21 809 Kč s ....................................................................., Štětí.
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2018/4/78

RM revokuje usnesení č. 2017/26/952 ze dne 20. 12. 2017, kterým doporučila ZM rozhodnout o
převodu věci nemovité uzavřením kupní smlouvy na část pozemku parcelní číslo 1624/9 ostatní
plocha, manipulační plocha označené dle geometrického plánu č. 1728-643/2017 jako 1624/17
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 70 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 ve výši 250 Kč/m2 + ostatní náklady, tj. celkem 18 559 Kč s
...................................................................................., Štětí.

2018/4/79

RM revokuje usnesení č. 2018/2/25 ze dne 24. 1. 2018, kterým schválila uzavření smlouvy o
pachtu částí pozemků parcelní číslo 1623/1 ostatní plocha, manipulační plocha a 1624/9 ostatní
plocha, manipulační plocha označených dle geometrického plánu č. 1728-643/2017 jako 1624/16
ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 96 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. 2. 2018 do 31. 12. 2027.

2018/4/80

2018/4/81

2018/4/82

2018/4/83

RM revokuje usnesení č. 2018/2/26, kterým doporučila ZM rozhodnout o převodu věci nemovité
uzavřením kupní smlouvy na část pozemku parcelní číslo 1624/9 ostatní plocha, manipulační
plocha označené dle geometrického plánu č. 1728-643/2017 jako 1624/9 ostatní plocha,
manipulační plocha 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 ve výši 250 Kč/m2 + ostatní náklady, tj. celkem 5 559 Kč s
..............................................................., Štětí.
RM schvaluje záměr prodeje částí pozemků parcelní číslo 1623/1 ostatní plocha, manipulační
plocha a 1624/9 ostatní plocha, manipulační plocha označených dle geometrického plánu č. 1728643/2017 jako 1624/15 ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 83 m2 v obci Štětí, katastrální
území Štětí I.
RM schvaluje záměr prodeje části pozemku parcelní číslo 1624/9 ostatní plocha, manipulační
plocha označené dle geometrického plánu č. 1728-643/2017 jako 1624/17 ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 70 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I.
RM schvaluje záměr prodeje částí pozemků parcelní číslo 1623/1 ostatní plocha, manipulační
plocha a 1624/9 ostatní plocha, manipulační plocha označených dle geometrického plánu č. 1728643/2017 jako 1624/16 ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 96 m2 v obci Štětí, katastrální
území Štětí I.
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2018/4/84

2018/4/85

2018/4/86
2018/4/87
2018/4/88
2018/4/89

RM doporučuje ZM rozhodnout o převodu věci nemovité uzavřením kupní smlouvy na část
pozemku parcelní číslo 1624/9 ostatní plocha, manipulační plocha označené dle geometrického
plánu č. 1728-643/2017 jako 1624/9 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 18 m2 v obci
Štětí, katastrální území Štětí I za cenu ve výši 60 Kč/m2, tj. celkem 1 080 Kč s
........................................................Štětí. Náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN a s
poměrnou částí vynaloženou na vyhotovení geometrického plánu uhradí Město Štětí.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 0010/15 ze dne 20. 3. 2015 se Správou
železniční dopravní cesty, s.o., IČ: 70994234. Předmětný dodatek se týká změny čísla účtu
bankovního spojení pronajímatele a dále výjimky z povinnosti zveřejňovat dodatek v registru smluv
na straně pronajímatele. Ostatní ujednání nájemní smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se
nemění a zůstávají v platnosti.
RM schvaluje zrušení výběrového řízení veřejné zakázky na služby „Úklid vybraných objektů Města
Štětí“.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 17, 1. máje 598 ve Štětí s nájemnicí
……………………., a to od 1. 3. 2018 do 31. 3. 2018.
RM schvaluje podání Žádosti o neinvestiční dotaci v rámci dotačního programu Ústeckého kraje
Volný čas 2018 na realizaci projektu „S chutí ke zdraví“.
RM schvaluje přidělení bytu č. 15, 1. máje 597 ve Štětí, žadateli…………………………..., č. ž. 1/18
v souladu s platnými pravidly. Nájem bude uzavřen na dobu určitou od 1. 3. 2018 do 31. 5. 2018.
Cena nájemného bude ve výši 20 Kč/m2 podlahové plochy.

2018/4/90

RM schvaluje přidělení bytu č. 4, 1. máje 598 ve Štětí, žadateli ……………………………………. č.
ž. 5/18 v souladu s platnými pravidly. Nájem bude uzavřen na dobu určitou od 1. 3. 2018 do 31. 5.
2018. Cena nájemného bude ve výši 30 Kč/m2 podlahové plochy.

2018/4/91

RM schvaluje přidělení startovacího bytu č. 5, Zahradní 749 ve Štětí,
žadateli..................................................., č. ž. 4/18 v souladu s platnými pravidly. Nájem bude
uzavřen na dobu určitou od 1. 3. 2018 do 31. 5. 2018. Cena nájemného bude ve výši 30 Kč/m2
podlahové plochy. Celková doba nájmu max. 6 let.

2018/4/92

RM schvaluje přidělení bytu č. 13, Pivovarská 601 ve Štětí, žadateli ………………………………., č.
ž. 14/18 v souladu s platnými pravidly. Nájem bude uzavřen na dobu určitou od 1. 3. 2018 do 31. 5.
2018. Cena nájemného bude ve výši 50 Kč/m2 podlahové plochy.
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2018/4/93

RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu od 1. 3. 2018 do 31. 5. 2018 těmto nájemcům:
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..

2018/4/94

RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu od 1. 3. 2018 do 30. 4. 2018 těmto nájemcům:
…………..

2018/4/95

RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu od 1. 3. 2018 do 31. 3. 2018 těmto nájemcům:
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..

2018/4/96
2018/4/97
2018/4/98

2018/4/99

2018/4/100

2018/4/101

RM schvaluje Plán kontrolní činnosti na rok 2018.
RM ukládá tajemníkovi MěÚ zajištění kontrol dle schváleného Plánu kontrolní činnosti na rok 2018
v termínu do 31. 12. 2018.
RM doporučuje ZM ke schválení přidělení dotace organizaci SK Štětí, z.s. na realizaci projektu
„Zajištění sportovní činnosti SK Štětí, z.s. na rok 2018“ ve výši 4 000 000 Kč a uzavření
veřejnoprávní smlouvy.
RM doporučuje ZM ke schválení přidělení dotace organizaci TJ KVS Štětí, z.s. na realizaci projektu
„Sport 2018 - TJ KVS Štětí, z.s.“ ve výši 1 000 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM doporučuje ZM ke schválení přidělení dotace organizaci SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů
Štětí na realizaci projektu „Rozvoj požárního sportu dětí a žen ve Štětí“ ve výši 150 000 Kč a
uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM doporučuje ZM ke schválení přidělení dotace organizaci Český rybářský svaz, z.s., místní
organizace Štětí na realizaci projektu „Podpora dětí a mládeže v rybářském sportu, závodní
činnost“ ve výši 270 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.

2018/4/102

RM doporučuje ZM ke schválení přidělení dotace organizaci SK Nephilim, z.s. na realizaci projektu
„Své sny si plníme – nic nás nezastaví“ ve výši 30 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.

2018/4/103

RM schvaluje přidělení dotace organizaci FK Radouň z.s. na realizaci projektu „Investice do chodu
a provozu Fotbalového klubu FK Radouň z.s.“ ve výši 45 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.

31.12.2018

tajemník
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2018/4/104
2018/4/105
2018/4/106
2018/4/107
2018/4/108
2018/4/109

2018/4/110

2018/4/111

2018/4/112

2018/4/113

2018/4/114

2018/4/115

RM schvaluje přidělení dotace organizaci KČT, odbor Štětí na realizaci projektu „Turistika pro
širokou veřejnost“ ve výši 40 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM schvaluje přidělení dotace paní Blance Machové na realizaci projektu „Vanesa J.A.R. 2018“ ve
výši 20 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM schvaluje přidělení dotace panu Zdeňku Bradáčovi na realizaci projektu „Na kole 2018“ ve výši
20 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM schvaluje přidělení dotace organizaci Český kynologický svaz ZKO Štětí - 068 na realizaci
projektu „Celoroční činnost“ ve výši 48 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM schvaluje přidělení dotace organizaci Počeplice sobě, z.s. na realizaci projektu „Organizace
kulturních a společenských aktivit v obci Počeplice“ ve výši 49 500 Kč a uzavření veřejnoprávní
smlouvy.
RM ukládá vedoucí EO připravit návrh na změnu GPMŠ – oblast pro obnovu nemovitého kulturního
dědictví. Termín do 18. 4. 2018.
RM schvaluje přidělení dotace organizaci Svaz tělesně postižených v ČR, z.s., místní organizace
Štětí na realizaci projektu „Informační centrum pro zdravotně postižené a seniory s půjčovnou
kompenzačních pomůcek – veřejnost Štětí, U tržnice 701, přízemí vpravo“ ve výši 23 000 Kč a
uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM schvaluje přidělení dotace organizaci Svaz tělesně postižených v ČR, z.s., místní organizace
Štětí na realizaci projektu „Cvičení a relaxace pro zdravotně postižené a seniory /veřejnost/“ ve výši
4 500 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM schvaluje přidělení dotace organizaci Diecézní charita Litoměřice na realizaci projektu
„Poradenské centrum Litoměřice“ ve výši 5 000 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.
RM doporučuje ZM ke schválení přidělení dotace organizaci Hospic sv. Štěpána, z.s. na realizaci
projektu „Hospicová péče pro občany města Štětí v roce 2018“ ve výši 100 000 Kč a uzavření
veřejnoprávní smlouvy.
RM schvaluje přidělení dotace organizaci Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO na realizaci projektu „Podpora sociální služby pro handicapovaného pana Martina“ ve
výši 25 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy. Poskytnutím dotace město Štětí přistupuje k
Pověření Ústeckého kraje č. 35 k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do
Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje.
RM schvaluje přidělení dotace organizaci Queens Štětí, z.s. na realizaci projektu „Klasická
uniforma pro mažoretky“ ve výši 27 200 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.

18.4.2018

vedoucí EO
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2018/4/116

2018/4/117
2018/4/118
2018/4/119
2018/4/120
2018/4/121
2018/4/122
2018/4/123

RM doporučuje ZM ke schválení přidělení dotace organizaci Asociace TOM ČR, TOM 21202
TULÁCI na realizaci projektu „Celoroční oddílová činnost“ ve výši 40 000 Kč a uzavření
veřejnoprávní smlouvy.
RM schvaluje přidělení dotace organizaci Junák – český skaut, středisko Štětí, z.s. na realizaci
projektu „Celoroční činnost skautského střediska Štětí“ ve výši 40 000 Kč
a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM schvaluje přidělení dotace organizaci „Klub šachistů Štětí, spolek“ na realizaci projektu „Pat a
Mat na vítězné vlně“ ve výši 45 500 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Štětí, Školní 559, okres Litoměřice úpravu
rozpočtu k 21. 2. 2018.
RM schvaluje závazné ukazatele příspěvkových organizací pro rok 2018.
RM schvaluje Mateřské škole Štětí, příspěvková organizace, použití rezervního fondu ve výši 35 tis.
Kč k nákupu herních prvků na zahradu MŠ Duha.
RM schvaluje Mateřské škole Štětí, příspěvková organizace, použití investičního fondu ve výši 60
tis. Kč k nákupu herního prvku na zahradu MŠ Klubíčko.
RM schvaluje Centrální školní jídelně Štětí, Ostrovní 300 použití investičního fondu ve výši 600 tis.
Kč k nákupu 2ks myček nádobí.

2018/4/124

RM schvaluje Centrální školní jídelně Štětí, Ostrovní 300 použití fondu odměn ve výši 70 tis. Kč.

2018/4/125
2018/4/126
2018/4/127

RM schvaluje odpisové plány příspěvkových organizací pro rok 2018.
RM doporučuje ZM schválit II. rozpočtové opatření k 1. 3. 2018.
Rada města schvaluje doplnění VII. Rozpočtové opatření k 31. 12. 2017.
RM jmenuje členkou Komise pro vzdělávání a školství paní Květu Markovou, učitelku Základní
umělecké školy ve Štětí, Horova 26.
RM jmenuje členkou Školské rady Základní školy T. G. Masaryka Štětí, 9. května 444, okres
Litoměřice, Mgr. Alenu Kořínkovou; členkou Školské rady Základní školy Štětí, Školní 559, okres
Litoměřice, Drahomíru Pištorovou a členkou Školské rady Základní školy Štětí, Ostrovní 300, okres
Litoměřice, Mgr. Alenu Kořínkovou.
RM potvrzuje současné ředitelky příspěvkových organizací a to ředitelku Mateřské školy Štětí,
Stračenská 561, Mgr. Alenu Kořínkovou a ředitelku Centrální školní jídelny Štětí, Ostrovní 300, Bc.
Stanislavu Linhartovou v jejich dosavadní funkci ředitelek těchto příspěvkových organizací s
účinností od 1. 8. 2018.

2018/4/128

2018/4/129

2018/4/130

2018/4/131

RM doporučuje ZM ke schválení Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, o regulaci hlučných činností
a o výjimečném zkrácení doby nočního klidu.

Výpis usnesení ze 4. schůze Rady města konané dne 21. 2. 2018 - anonymizovaný
2018/4/132
2018/4/133

2018/4/134
2018/4/135
2018/4/136
2018/4/137

RM odvolává Mgr. Václava Hladíka z členství v Komisi pro sport a volný čas.
RM jmenuje člena Komise pro sport a volný čas Mgr. Pavla Nováka, pedagoga Základní školy
Ostrovní 300, Štětí.
RM schvaluje uzavření darovací smlouvy, na základě které Diakonie ČCE - Středisko humanitární a
rozvojové spolupráce, se sídlem Belgická 374/22, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČO: 73635383,
daruje Městu Štětí 34.250 EUR, na vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů Města Štětí za
účelem ochrany před živelnými pohromami.
RM odvolává paní Jitku Vránou z členství v Likvidační komisi.
RM schvaluje paní Ing. Petru Plickovou jako členku Likvidační komise.
RM ukládá OSŽPD předložit porovnání a vyhodnocení dat imisí naměřených stanicí města Štětí a
stanici Mondi. Termín k 31. 3. 2018.
nepřijatá usnesení:

nepřijato:

nepřijato:

nepřijato:

RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu od 1. 3. 2018 do 31. 3. 2018 těmto nájemcům:
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
RM doporučuje ZM ke schválení přidělení dotace organizaci SK Štětí, z.s. na realizaci projektu
„Projekt pro stavební povolení – objekt nové loděnice oddílu jachtingu“ ve výši 350 000 Kč a
uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM doporučuje ZM ke schválení přidělení dotace organizaci Asociace TOM ČR, TOM 21202
TULÁCI na realizaci projektu „Celoroční oddílová činnost“ ve výši 55 000 Kč a uzavření
veřejnoprávní smlouvy.

31.3.2018

OSŽPD

