Výpis usnesení z 11. schůze Rady města konané dne 2. 5. 2018 - anonymizovaný
číslo usnesení
2018/11/294
RM schvaluje program 11. schůze RM.
RM revokuje usnesení č. 2018/5/148 ze dne 7. 3. 2018, kterým bylo schváleno 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
2018/11/295
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.
RM schvaluje záměr pachtu části pozemku parcelní číslo 1431/3 orná půda, označené dle
2018/11/296
geometrického zaměření č. ad 24-534/2012 jako nájem/58 o výměře 399 m2 v obci Štětí,
katastrální území Štětí II.
RM schvaluje záměr pachtu pozemků parcelní číslo 562/1 orná půda o výměře 4 200 m2 a 562/2
2018/11/297
orná půda o výměře 594 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Radouň u Štětí.
2018/11/298

RM schvaluje záměr pachtu části pozemku parcelní číslo 29/7 orná půda, označenou dle zaměření
č. ad 153-537/2008 jako nájem/A o výměře 404 m2 v obci Štětí, katastrální území Hněvice.

2018/11/299

RM schvaluje záměr pachtu částí pozemků parcelní číslo 1104/1 orná půda a 1106/1 trvalý travní
porost, označených dle geometrického zaměření č. ad 1078-708/2011 jako nájem/A o celkové
výměře 738 m2 a dále pozemku parcelní číslo 1104/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15 m2
označeného dle geometrického plánu č. 1715-134/2017, vše v obci Štětí, katastrální území Štětí I.

2018/11/300

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. 0,20 Kč/m2/rok k zemědělské
činnosti s Janem Saskou, Brocno 62, Štětí, IČ: 03900673 od 1. 6. 2018 do 31. 12. 2028.

2018/11/301

RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu pozemku parcelní číslo 1711 orná půda o výměře 1080
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. 6. 2018 do 31. 12. 2028.

termín

zodpovídá
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2018/11/302

2018/11/303

RM schvaluje uzavření smlouvy č. 2667102918 o nájmu části pozemku parcelní číslo 312/11 dráha,
ostatní plocha o výměře 166,63 m2 v obci Štětí, katastrální území Hněvice se společností České
dráhy, a.s., IČ: 70994226 za roční nájemné ve výši 6 000 Kč + DPH v zákonné výši, a to na dobu
neurčitou od 1. 5. 2018.
RM doporučuje ZM rozhodnout o převodu věci nemovité uzavřením kupní smlouvy na pozemek
parcelní číslo 1068 zahrada o výměře 475 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 400 Kč/m2 + 21%DPH, tj. celkem 229 900 Kč včetně 21%DPH s
......................................................., Štětí.

2018/11/304

RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro vodovodní
přípojku vedenou přes pozemek parcelní číslo 501/1 v obci Štětí, katastrální území Chcebuz, pro
novostavbu rodinného domu na pozemku parcelní číslo 497/7 tamtéž, s panem .......................,
bytem ............................ Štětí za úhradu dle schválených Zásad zřizování věcných břemen
omezujících vlastnické právo Města Štětí k věcem nemovitým.

2018/11/305

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.

2018/11/306

2018/11/307

2018/11/308

RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní ……………………... na celkovou dlužnou
částku ve výši 12 400 Kč za byt č. ……………………..., Štětí, s měsíčními splátkami 1 000 Kč se
splatností od měsíce 5/2018.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 72/2016 ze dne 15. 6. 2016 se společností
KATRIN servis s.r.o., IČ: 03345157 na úklidové práce ve společných prostorech Domu s
pečovatelskou službou, Školní 700 ve Štětí. Předmětem dodatku č. 1 je doplnění smluvních pokut a
úroků z prodlení. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a
zůstávají v platnosti.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 71/2016 ze dne 15. 6. 2016 se společností
KATRIN servis s.r.o., IČ: 03345157 na úklidové práce ve společných prostorech Domu lékařských
služeb, Obchodní 686 ve Štětí. Předmětem dodatku č. 1 je doplnění smluvních pokut a úroků z
prodlení. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v
platnosti.
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2018/11/309

RM schvaluje uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání veřejné zakázky podle zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, za účelem sdruženého
nákupu elektrické energie pro roky 2019 - 2020 formou postupného nákupu prostřednictvím
komoditní burzy POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., IČ: 27865444 (PXE) dle zákona
č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů. Smluvními stranami budou:
• Město Štětí, IČ: 00264466,
• Mateřská škola Štětí, příspěvková organizace, IČ: 72741759,
• Dům dětí a mládeže Štětí, Horova 375, IČ: 46768432,
• Základní umělecká škola Štětí, Horova 26, IČ: 46773452,
• Základní škola T. G. Masaryka Štětí, 9. května 444, okres Litoměřice, IČ: 46773291,
• Základní škola Štětí, Ostrovní 300, okres Litoměřice, IČ: 46773304,
• Základní škola Štětí, Školní 559, okres Litoměřice, IČ: 46773274,
• Centrální školní jídelna Štětí, Ostrovní 300, IČ: 46771956.

2018/11/310

RM schvaluje uskutečnit sdružený nákup elektrické energie pro Město Štětí a jeho příspěvkové
organizace pro roky 2019 - 2020 formou postupného nákupu prostřednictvím komoditní burzy
POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., IČ: 27865444 (PXE) v souladu s § 64, písm. c)
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a se
zákonem č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů. A za tímto účelem
uzavření Smlouvy o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE pro konečné zákazníky odběratel se společností POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., IČ: 27865444 za
poplatek, který zahrnuje vstupní účastnický poplatek ve výši 2 500 Kč bez DPH, poplatek za
obchodování 7 Kč/MWh bez DPH a poplatek 250 Kč bez DPH za uskutečněnou aukci a dále plnou
moc pro Město Štětí k přístupu do webové aplikace PARC.

2018/11/311

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Radek Miletín, IČ: 47777656 na akci „Oprava
plochy sběrného dvora, p.p.č. 670/1 v k.ú. Štětí I“, za cenu díla ve výši 1 877 043,67 Kč bez DPH,
DPH 21% činí 394 179,17 Kč, celkem 2 271 222,84 Kč včetně 21% DPH.

2018/11/312
2018/11/313

RM odvolává stávající redakční radu Zpravodaje města Štětí ve složení Pavel Hoznédl –
šéfredaktor, Martin Krch – člen, Jiří Kozák – člen.
RM schvaluje novou redakční radu Zpravodaje města Štětí ve složení Pavel Hoznédl – šéfredaktor,
Nikola Nováková – členka, Jiří Kozák – člen.
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2018/11/314

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Tritius Solutions a.s., Vodní 258/13, Staré Brno, 602
00 Brno, IČ 05700582 na dodávku a instalaci nového knihovního systému Tritius v ceně 249
805,95 Kč vč. DPH.

2018/11/315

RM schvaluje uzavření smlouvy o zprostředkování a spolupráci s firmou UP Česká republika s. r.
o., Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4, IČ 62913671 na příjem poukázek na úhradu ceny služeb
na Městském koupališti, Kině Štětí, Kulturním středisku a v Informačním centru města Štětí.

2018/11/316

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o roznášce informačních/ propagačních materiálů
s firmou Česká pošta, s. p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČO 47114983 na roznášku
Zpravodaje města Štětí.

2018/11/317

RM schvaluje peněžité dary dle Pravidel pro poskytování peněžitých darů členům komisí RM, kteří
nejsou členy Zastupitelstva Města Štětí, za I. čtvrtletí 2018 – viz neveřejná příloha.

2018/11/318
2018/11/319
2018/11/320
2018/11/321
2018/11/322
2018/11/323

nepřijato:

nepřijato:
nepřijato:

RM schvaluje účetní závěrky příspěvkových organizací Města Štětí za rok 2017.
RM schvaluje rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací Města Štětí za
rok 2017 dle písemného materiálu.
RM schvaluje poskytnutí účelového příspěvku příspěvkové organizaci Mateřská škola Štětí,
příspěvková organizace na realizaci akce „Plavání předškolních dětí“ ve výši 24 157 Kč.
RM schvaluje poskytnutí účelového příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola Štětí,
Ostrovní 300, okres Litoměřice na realizaci akce „ Lyžařský kurz“ ve výši 33 000 Kč.
RM schvaluje poskytnutí účelového příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola Štětí, Školní
559, okres Litoměřice na realizaci akce „Lyžařský výcvik“ ve výši 32 000 Kč.
RM schvaluje poskytnutí účelového příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola T. G.
Masaryka Štětí, 9. května 444, okres Litoměřice na realizaci akce „Lyžařský výcvik“ ve výši 28000
Kč.
nepřijatá usnesení:
RM schvaluje záměr prodeje části pozemku parcelní číslo 969/3 ostatní plocha, jiná plocha,
označené dle geometrického plánu č. 1739-519/2018 jako 969/93 o výměře 231 m2, v obci Štětí,
katastrální území Štětí I.
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 dokončení stavebních úprav.
RM pověřuje tajemníka MěÚ přípravou nového platového výměru ředitelky ZŠ T. G. Masaryka
Štětí dle její žádosti v termínu do příštího jednání RM.

