Výpis usnesení z 12. schůze Rady města konané dne 16. 5. 2018 - anonymizovaný
číslo usnesení
2018/12/324
RM schvaluje program 12. schůze RM.
RM schvaluje záměr pachtu části pozemku parcelní číslo 1085/34 orná půda, označené dle
2018/12/325
geometrického zaměření č. ad1171-16/2005 jako nájem/32 o výměře 343 m2 v obci Štětí,
katastrální území Štětí I.
RM schvaluje záměr prodeje části pozemku parcelní číslo 251 ostatní plocha, neplodná půda o
2018/12/326
výměře cca 370 m2 v obci Štětí, katastrální území Čakovice u Radouně.
RM schvaluje záměr prodeje pozemku parcelní číslo 1891/3 ostatní plocha, neplodná půda o
2018/12/327
výměře 170 m2 a části pozemku parcelní číslo 1891/1 ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca
200 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Štětí I.
RM schvaluje záměr prodeje pozemků parcelní číslo St. 45/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
203 m2 a St. 45/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 62 m2 a částí pozemku parcelní číslo 74
zahrada, označených dle geometrického plánu č. 303-549/2017 jako 74/2 o výměře 73 m2 a 74/3 o
2018/12/328
výměře 2 m2 a částí pozemku parcelní číslo 1648/8 ostatní plocha, ostatní komunikace,
označených dle geometrického plánu č. 303-549/2017 jako 1648/23 o výměře 6 m2 a 1648/24 o
výměře 157 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Radouň u Štětí.
RM schvaluje záměr výkupu části pozemku parcelní číslo 215/2 ostatní plocha, ostatní komunikace
2018/12/329
označené dle geometrického plánu č. 75-434/2017 jako 215/3 o výměře 126 m2 v obci Štětí,
katastrální území Újezd u Chcebuze.

2018/12/330

RM schvaluje záměr výkupu částí pozemku parcelní číslo 402/46 orná půda označených dle
geometrického plánu č. 75-434/2017 jako 402/78 o výměře 12 m2 a 402/79 o výměře 9 m2, části
pozemku 402/48 orná půda označenou dle geometrického plánu č. 75-434/2017 jako 402/81 o
výměře 49 m2 a části pozemku parcelní číslo 402/50 označenou dle geometrického plánu č. 75434/2017 jako 402/83 o výměře 9 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Újezd u Chcebuze.

termín

zodpovídá
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2018/12/331

RM doporučuje ZM ke schválení uzavření kupní smlouvy na prodej 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 ....................................................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.

2018/12/332

RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro kanalizační
přípojku vedenou přes pozemek parcelní číslo 493/1 v obci Štětí, katastrální území Štětí I, pro
pozemek parcelní číslo 499, jehož součástí je stavba č. p. 417 tamtéž, s panem
............................................................. Štětí za úhradu dle schválených Zásad zřizování věcných
břemen omezujících vlastnické právo Města Štětí k věcem nemovitým.

2018/12/333

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a
smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-4016405/001 „LT-Počeplice, 2OM, p.č. 481/23, 24-kNN,
SS200“ na pozemku parcelní číslo 478/4 a 481/22, vše v obci Štětí, katastrální území Počeplice 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 Štětí.

2018/12/334

2018/12/335

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 9 634 021,50 Kč bez DPH,
DPH 21% činí 2 023 144,52 Kč, celkem 11 657 166,02 Kč včetně 21% DPH.
RM jmenuje pro zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku „Přístavba Základní školy
Školní ve Štětí“ členy komise pro otevírání obálek s nabídkami a jejich hodnocení včetně
náhradníků ve složení: členové - Mgr. Ing. Miroslav Andrt, Hana Nešlehová, Mgr. Alexandr
Petrišče, Bc. František Zwettler, Bc. Miloslava Nováková, náhradníci - Mgr. Tomáš Ryšánek, Ing.
Monika Tydrichová, Mgr. Antonín Rous, Ing. Jiřina Zedníková, Mgr. Pavla Kurašová.
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2018/12/336

2018/12/337

2018/12/338

2018/12/339
2018/12/340

2018/12/341

2018/12/342

2018/12/343

RM jmenuje pro otevřené podlimitní řízení na veřejnou zakázku „Demolice objektu bývalé ubytovny
Pivovarská 600“ členy komise pro otevírání obálek s nabídkami a jejich hodnocení včetně
náhradníků ve složení: členové - Vladimír Frey, Hana Nešlehová, Mgr. Jiří Novák, Bc. František
Zwettler, Bc. Miloslava Nováková, náhradníci - Mgr. Ing. Miroslav Andrt, Ing. Monika Tydrichová,
Ing. Petra Plicková, Ing. Jiřina Zedníková, Mgr. Pavla Kurašová.
RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní ……………………..na celkovou dlužnou
částku ve výši 4 500 Kč za byt č. 7, 1. máje 597, Štětí, s měsíčními splátkami 1000Kč.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání č.
SBN/04/NP/2015 ze dne 1. 2. 2015 se společností Všeobecný lékař Ústecko s.r.o., IČ: 03758362.
V předmětném dodatku dojde ke změně názvu společnosti a sídla podnikání. Ostatní ujednání
smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a
zůstávají v platnosti.
RM schvaluje použití znaku města Štětí na tištěných a elektronických propagačních materiálech k
navigační automobilové soutěži Hrušovanská plotice 2018.
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku od Nadace ČEZ se sídlem
Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 IČ 26721511 na 29. ročník Národního festivalu dechových
orchestrů FEDO 2018. Celkově poskytnutá částka je 100 000 Kč vč. DPH.
RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v rámci
akce „Štětí-přechody pro chodce Cihelná-9. května, Palackého, U stadionu – VO“ na pozemku
parc.č. 648/1 v kat. území Štětí I a v silnici č. III/26125, mezi Ústeckým krajem, jako budoucím
zavázaným a Městem Štětí, jako budoucím oprávněným, za jednorázovou úhradu v částce 4 000
Kč.
RM schvaluje uzavření smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem
do tělesa silnice v důsledku stavby „Štětí-přechody pro chodce – VO“ na pozemku parc.č. 648/1,
93/1 v kat. území Štětí I a v silnici č. III/26125, mezi Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, p.o.,
jako správcem komunikace a Městem Štětí, jako investorem, za jednorázovou úhradu vypočtenou
dle skutečného zásahu v souladu s ceníkem schváleným usnesením Rady Ústeckého kraje č.
32/27R/2017 ze dne 1. 11. 2017.
RM schvaluje uzavření darovací smlouvy s Luďkem Čermákem, Nové náměstí 704,
IČ 15164497 o poskytnutí daru (zlatého řetízku s přívěskem) ve výši 3 000 Kč pro prvního
narozeného občana Města Štětí v roce 2018.
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nepřijato:

nepřijatá usnesení:
RM schvaluje záměr prodeje pozemku parcelní číslo 1/1 zahrada o výměře 809 m2 a části
pozemku parcelní číslo 797 ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 1563 m2, vše v obci Štětí,
katastrální území Čakovice u Radouně.

