Výpis usnesení z 5. schůze Rady města konané dne 7. 3. 2018 - anonymizovaný
číslo usnesení
2018/5/138
2018/5/139
2018/5/140
2018/5/141
2018/5/142

2018/5/143

2018/5/144

2018/5/145

termín
RM schvaluje program 5. schůze RM.
RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2017/17/563 do 30. 4. 2018.
RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2017/20/671 do 30. 4. 2018.
RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2017/20/673 do 30. 4. 2018.
RM schvaluje záměr pachtu části pozemku parcelní číslo 976/3 zahrada, označené dle
geometrického zaměření č. ad 1291-639/2007 jako N/61 o výměře 253 m2 v obci Štětí, katastrální
území Štětí I.
RM schvaluje záměr pachtu části pozemku parcelní číslo 54/1 trvalý travní porost o výměře 6820
m2 a pozemku parcelní číslo 140 orná půda o výměře 3564 m2, vše v obci Štětí, katastrální území
Čakovice u Radouně.
RM schvaluje záměr prodeje pozemku parcelní číslo 3/1 zahrada o výměře 140 m2 a částí
pozemků parcelní číslo 2/2 trvalý travní porost označené dle geometrického plánu číslo 288681/2015 jako 2/8 trvalý travní porost o výměře 587 m2 a 1760 ostatní plocha, jiná plocha
označené dle geometrického plánu číslo 288-681/2015 jako 1760/2 ostatní plocha, jiná plocha o
výměře 265 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Radouň u Štětí.
RM schvaluje záměr prodeje pozemku parcelní číslo 1019/3 zahrada o výměře 396 m2 v obci Štětí,
katastrální území Radouň u Štětí.

2018/5/146

RM schvaluje záměr bezúplatného převodu části pozemku parcelní číslo st. 17 zastavěná plocha a
nádvoří, zbořeniště, označené dle geometrického plánu č. 76-648/2017 jako 479 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 196 m2 v obci Štětí, katastrální území Újezd u Chcebuze.

2018/5/147

RM schvaluje záměr směny, a to následujícím způsobem: části pozemku parcelní číslo st. 17
označené dle geometrického plánu č. 76-648/2017 jako st. 17, zastavěná plocha a nádvoří,
zbořeniště o výměře 535 m2 a 480 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 150 m2, vše v obci Štětí,
katastrální území Újezd u Chcebuze z vlastnictví České republiky - Státního pozemkového úřadu,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov do vlastnictví Města Štětí, za pozemek parcelní číslo
570/8 orná půda o výměře 1779 m2 v obci Štětí, katastrální území Chcebuz z vlastnictví Města
Štětí do vlastnictví České republiky - Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00
Praha 3 – Žižkov.

zodpovídá
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2018/5/148

RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu pozemků parcelní číslo 220 orná půda o výměře 2309
m2, 260/5 orná půda o výměře 5216 m2 a 260/9 orná půda o výměře 1246 m2, vše v obci Štětí,
katastrální území Brocno za cenu dle schválených Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí z
majetku města Štětí a výkupu nemovitostí do majetku města Štětí, tj. 1 Kč/m2/rok za účelem
pastviny pro dobytek s ........................, Štětí od 1. 4. 2018 do 31. 12. 2020.

2018/5/149

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a
dohody o umístění stavby č. IE-12-4005235/VB/01 „LT – Štětí NN, obnova vedení NN“ 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.

2018/5/150
2018/5/151

2018/5/152

2018/5/153
2018/5/154
2018/5/155

2018/5/156

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností VYSSPA Sports Technology s.r.o., IČ:
27967638 na akci „Školní hřiště ZŠ TGM, Štětí“ za cenu díla ve výši 7 809 499,38 Kč bez DPH,
DPH 21% činí 1 639 994,87 Kč, celkem 9 449 494,25 Kč včetně 21% DPH.
RM schvaluje zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Prodloužení vodovodního řadu v ulici Stračenská“.
RM schvaluje uzavření smlouvy o provedení stavby na pozemku parcelní číslo 1 v obci Štětí,
katastrální území Radouň u Štětí s paní Radkou Gurišovou, Radouň 32, 411 08 Štětí, pro stavbu
„Chodníky Radouň“. Majetkoprávní vypořádání bude provedeno formou výkupu části pozemku
parcelní číslo 1 v obci Štětí, katastrální území Radouň u Štětí do vlastnictví stavebníka dle
skutečného provedení stavby.
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce prostoru sloužícího podnikání č. 112 v objektu
Obchodního centra, U tržnice 701 ve Štětí včetně úhrady spotřeby energií bezúplatně na dobu
neurčitou od 8. 3. 2018 se spolkem Dobro-volně, z. s. IČ: 06738524.
RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. ……………….. ve Štětí nájemci
………………………., a to od 1. 3. 2018 do 31. 3. 2018.
RM schvaluje vyčlenění služebního bytu č. ………………….. ve Štětí z bytového fondu a jeho
přidělení jako bytu služebního paní …………………………. na dobu určitou - po dobu trvání
pracovního poměru u Města Štětí od 15. 3. 2018.
RM schvaluje vyčlenění služebního bytu č. …………………….. ve Štětí z bytového fondu a jeho
přidělení jako bytu služebního paní ……………………….. na dobu určitou - po dobu trvání
pracovního poměru u Města Štětí, bezprostředně po rekolaudaci bytové jednotky.
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2018/5/157

2018/5/158
2018/5/159

nepřijato:

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 Města Štětí, bezprostředně po rekolaudaci bytové jednotky.
RM schvaluje s platností od 1. 4. 2018 úpravu jízdního řádu provozovatele vnitrostátní veřejné
linkové dopravy: Břetislav Kafka, IČO: 47323086, Chcebuz 28, 411 73 Chcebuz.
RM ukládá starostovi připravit návrh na ustanovení stavební komise. Termín 21. 3. 2018.
nepřijatá usnesení:
RM doporučuje ZM schválit účast Města Štětí v dražbě pozemku parcelní číslo 1742/4 vodní
plocha, vodní nádrž přírodní o výměře 635 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí II.

nepřijato:

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností PRŮMSTAV ŠTĚTÍ a.s., IČ: 47782251 na
akci „Prodloužení vodovodního řadu v ulici Stračenská“ za cenu díla ve výši 2 271 713,22 Kč bez
DPH, DPH 21% činí 477 059,78 Kč, celkem 2 748 773 Kč včetně 21% DPH.

nepřijato:

RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. ……………………... ve Štětí nájemcům
…………………………………., a to od 1. 3. 2018 do 31. 3. 2018.

21.3.2018

starosta

