Výpis usnesení z 8. schůze Rady města konané dne 4. 4. 2018 - anonymizovaný
číslo usnesení
2018/8/212
RM schvaluje program 8. schůze RM.
RM revokuje usnesení č. 2014/14/482, kterým RM uložila komisi dopravy řešit omezení vjezdu
2018/8/213
automobilů na nábřeží ve směru k rybárně.
RM revokuje usnesení č. 2018/7/208 ze dne 21. 3. 2018, kterým schválila výměnu bytů mezi
nájemci .................... a manželi ..................... takto: byt (2+1) č. ..............................., Štětí budou
2018/8/214
užívat manželé ............................. a byt (2+0) č. .................................., Štětí, bude užívat
..........................
RM schvaluje záměr pachtu pozemku parcelní číslo 1711 orná půda o výměře 1080 m2 v obci
2018/8/215
Štětí, katastrální území Štětí I.
RM schvaluje záměr prodeje pozemku parcelní číslo 1068 zahrada o výměře 475 m2, v obci Štětí,
2018/8/216
katastrální území Štětí I.
RM schvaluje uzavření smlouvy o 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 za cenu dle schválených Zásad prodeje a pronájmu
2018/8/217
nemovitostí z majetku města Štětí a výkupu nemovitostí do majetku města Štětí, tj. 0,20 Kč/m2/rok
k zemědělské činnosti s Rostislavem Müllerem, Velešice 37, Štětí, IČ: 03929191 od 1. 5. 2018 do
31. 12. 2020.

2018/8/218

2018/8/219

2018/8/220

RM schvaluje uzavření smlouvy o 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 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. 5. 2018 do 31. 12. 2028.
RM doporučuje ZM rozhodnout o převodu věci nemovité uzavřením kupní smlouvy na pozemek
parcelní číslo 1019/3 zahrada o výměře 396 m2 v obci Štětí, katastrální území Radouň u Štětí za
cenu dle schválených Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí z majetku města Štětí a výkupu
nemovitostí do majetku města Štětí ve výši 100 Kč/m2 + 21%DPH, tj. celkem 47 916 Kč včetně
21%DPH s ...................................., Štětí.
RM doporučuje ZM rozhodnout o nabytí věci nemovité bezúplatným převodem od České republiky
– Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha 3 – Žižkov, IČ: 01312774 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.

termín

zodpovídá
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2018/8/221

RM doporučuje ZM rozhodnout o nabytí věci nemovité směnou smlouvou, 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, IČ:
01312774 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, IČ: 01312774.

2018/8/222

RM svěřuje odboru majetku a investic pravomoc rozhodovat o uzavírání smluv o výpůjčce
vymezených pozemků nebo jejich částí za účelem zvelebení veřejného prostranství na dobu
neurčitou. Smlouvy o výpůjčce bude podepisovat starosta.

2018/8/223

RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti a
smlouvy o právu provést stavbu se společností Česká republika - Ředitelství vodních cest, IČ:
67981801, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 pro stavbu „Přístaviště
Štětí - přípojka NN“. Výše náhrady bude vycházet z platného právního předpisu Města Štětí.

2018/8/224

2018/8/225
2018/8/226
2018/8/227
2018/8/228
2018/8/229

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 135/2017 ze dne 10. 10. 2017 se
společností INSKY spol. s r.o. na veřejnou zakázku „Chodník Hněvice - Račice“. V předmětném
dodatku bude změněn termín dokončení díla, a to do 2. 7. 2018. Ostatní ujednání smlouvy o dílo
nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. ………………….. ve Štětí nájemcům
…………………….., a to od 1. 4. 2018 do 31. 5. 2018.
RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. …………………... ve Štětí nájemci
……………………………... a to od 1. 3. 2018 do 31. 5. 2018.
RM nedoporučuje ZM rozhodnout o prominutí dluhu s příslušenstvím v celkové výši 221 537 Kč
paní ……………….. za byt č………………. ve Štětí.
RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní ………………... na celkovou dlužnou částku 9
036 Kč za byt č. ………………. ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 1000 Kč.
RM schvaluje přidělení bytu č. …………………. ve Štětí žadateli ……………………..., č. ž. 2/18 v
souladu s platnými pravidly. Nájem bude uzavřen na dobu určitou do 30. 6. 2018. Cena nájemného
bude ve výši 20 Kč/m2 podlahové plochy.
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2018/8/230

2018/8/231
2018/8/232

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Radomilem Šolcem DIČ: CZ5504202473 na akci
„Restaurování štukové výzdoby pláště a interiéru kaple sv. Jana a Pavla ve Stračí“ za cenu díla ve
výši 401 886 Kč bez DPH, DPH 15% činí 60 283 Kč, celkem 462 169 Kč včetně 15% DPH.
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z fondu Ústeckého kraje, Velká
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 70892156 na 29. ročník Národního festivalu
dechových orchestrů FEDO 2018 ve výši 200 000 Kč vč. DPH.
RM schvaluje Mateřské škole Štětí, Stračenská 561 čerpání rezervního fondu ve výši 441.396,74
Kč určených na Šablony MŠ financované z evropských fondů.

2018/8/233

RM schvaluje Mateřské škole Štětí, Stračenská 561, změnu závazných ukazatelů pro rok 2018.

2018/8/234

RM schvaluje Směrnici Oběh účetních dokladů s účinností od 9. 4. 2018.
RM schvaluje Pravidla pro poskytování účelových příspěvků příspěvkovým organizacím Města Štětí
v roce 2018 s účinností od 9. 4. 2018.

2018/8/235

2018/8/236

2018/8/237

2018/8/238

nepřijato:

nepřijato:

RM schvaluje uzavírání smluv mezi Městem Štětí, Mírové náměstí 163, Štětí, IČ 00264466 a
vytipovanými občany města Štětí (dle zdravotního stavu a celkové sociální situace) o bezplatné
výpůjčce SOS tlačítek SeniAngel na dobu určitou, maximálně do 28. 02. 2019 a současně svěřuje
Bc. Zdeňku Cuchému – pověřenému strážníkovi, uzavírání a podepisování smluv o výpůjčce SOS
tlačítek SeniAngel na shora uvedenou dobu určitou s vytipovanými občany města Štětí.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s panem Martinem Ceplechou, akademickým sochařem,
Maříž 71, 378 81 Slavonice, DIČ: 5405032094, na dodávku uměleckého díla – plastiky do fontány u
kina za celkovou cenu ve výši 281.200 Kč (dodavatel není plátce DPH) a to bez předešlého
zadávacího řízení.
RM ukládá OSŽPD fyzicky uzavřít průjezd pěší zónou v prostoru u parkoviště u Tesca. Termín do
31. 5. 2018.
nepřijatá usnesení:
RM schvaluje záměr pachtu pozemků parcelní číslo 518/4 orná půda o výměře 828 m2, 523/2
trvalý travní porost o výměře 1097 m2, 524/5 trvalý travní porost o výměře 295 m2, 524/6 trvalý
travní porost o výměře 338 m2, 530/2 trvalý travní porost o výměře 406 m2, 530/3 trvalý travní
porost o výměře 187 m2 a části pozemku parcelní číslo 524/4 trvalý travní porost o výměře cca
1071 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Stračí.
RM schvaluje záměr prodeje pozemku parcelní číslo 195/25 o výměře 1398 m2 orná půda v obci
Štětí, katastrální území Chcebuz.

31.5.2018

OSŽPD
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nepřijato:

RM schvaluje záměr výkupu pozemků parcelní číslo 1555/3 orná půda o výměře 382 m2 a 1556/3
orná půda o výměře 4806 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Štětí I.

