Výpis usnesení z 15. schůze Rady města konané dne 27. 6. 2018 - anonymizovaný
číslo usnesení
2018/15/441
RM schvaluje program 15. schůze RM.
RM schvaluje záměr pachtu části pozemku parcelní číslo 1007 orná půda o výměře cca 2600 m2 v
2018/15/442
obci Štětí, katastrální území Štětí I.
2018/15/443

2018/15/444

2018/15/445

RM schvaluje záměr pachtu části pozemku parcelní číslo 1431/3 orná půda, označené dle
geometrického zaměření č. 24-534/2012 jako nájem/59 o výměře 386 m2 a pozemku parcelní číslo
st. 371 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m2, vše obci Štětí, katastrální území Štětí II.
RM schvaluje záměr převodu věci nemovité, a to pozemku parcelní číslo 76/2 trvalý travní porost o
výměře 223 m2 v obci Štětí, katastrální území Brocno.
RM schvaluje záměr nabytí věcí nemovitých, a to bezúplatným převodem částí pozemků parcelní
číslo st. 3/4 zastavěná plocha, společný dvůr a 25/1 ostatní plocha, neplodná půda, označených dle
geometrického plánu č. 242-527/2018 jako 25/18 o celkové výměře 187 m2 v obci Štětí, katastrální
území Brocno.

2018/15/446

RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu částí pozemků parcelní číslo 1431/3 orná půda, 1431/8
orná půda a 1431/10 orná půda, označených dle geometrického zaměření č. ad24_01-535/2018
jako pacht/44 o celkové výměře 471 m2 a pozemku parcelní číslo st. 347 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 18 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Štětí II 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 u orné půdy + 5 Kč/m²/rok u zastavěné plochy k zahrádkářskému účelu s
..............................................., Štětí od 1. 8. 2018 do 31. 12. 2028. Součástí pachtovní smlouvy
bude povinnost pachtýře uhradit náklady spojené s vyhotovením geometrického zaměření, a to v
poměrné výši 1 210 Kč.

2018/15/447

RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu částí pozemků parcelní číslo 1431/3 orná půda, 1431/8
orná půda a 1431/10 orná půda, označených dle geometrického zaměření č. ad24_01-535/2018
jako pacht/45 o celkové výměře 387 m2 a pozemku parcelní číslo st. 348 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 13 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Štětí II 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 u orné půdy + 5 Kč/m²/rok u zastavěné plochy k zahrádkářskému účelu s
..............................................., Štětí od 1. 8. 2018 do 31. 12. 2028. Součástí pachtovní smlouvy
bude povinnost pachtýře uhradit náklady spojené s vyhotovením geometrického zaměření, a to v
poměrné výši 1 210 Kč.

termín

zodpovídá
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2018/15/448

2018/15/449

2018/15/450

RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu částí pozemků parcelní číslo 1431/3 orná půda, 1431/8
orná půda a 1431/10 orná půda, označených dle geometrického zaměření č. ad24_01-535/2018
jako pacht/46 o celkové výměře 367 m2 a pozemku parcelní číslo st. 349 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 13 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Štětí II 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 u orné půdy + 5 Kč/m²/rok u zastavěné plochy k zahrádkářskému účelu s
..............................................., Štětí od 1. 8. 2018 do 31. 12. 2028. Součástí pachtovní smlouvy
bude povinnost pachtýře uhradit náklady spojené s vyhotovením geometrického zaměření, a to v
poměrné výši 1 210 Kč.
RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu částí pozemků parcelní číslo 1431/3 orná půda, 1431/8
orná půda a 1431/10 orná půda, označených dle geometrického zaměření č. ad24_01-535/2018
jako pacht/47 o celkové výměře 378 m2 a pozemku parcelní číslo st. 350 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 13 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Štětí II 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 u orné půdy + 5 Kč/m²/rok u zastavěné plochy k zahrádkářskému účelu se
............................................... Štětí od 1. 8. 2018 do 31. 12. 2028. Součástí pachtovní smlouvy
bude povinnost pachtýře uhradit náklady spojené s vyhotovením geometrického zaměření, a to v
poměrné výši 1 210 Kč.
RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu částí pozemků parcelní číslo 1431/3 orná půda, 1431/8
orná půda a 1431/10 orná půda, označených dle geometrického zaměření č. ad24_01-535/2018
jako pacht/48 o celkové výměře 372 m2 a pozemku parcelní číslo st. 351 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 14 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Štětí II 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 u orné půdy + 5 Kč/m²/rok u zastavěné plochy k zahrádkářskému účelu s
..............................................., Štětí od 1. 8. 2018 do 31. 12. 2028. Součástí pachtovní smlouvy
bude povinnost pachtýře uhradit náklady spojené s vyhotovením geometrického zaměření, a to v
poměrné výši 1 210 Kč.
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2018/15/451

RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu částí pozemků parcelní číslo 1431/3 orná půda, 1431/8
orná půda, 1431/10 orná půda a 1560/1 trvalý travní porost, označených dle geometrického
zaměření č. ad24_01-535/2018 jako pacht/49 o celkové výměře 414 m2 a pozemku parcelní číslo
st. 352 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Štětí II 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 u orné půdy + 5 Kč/m²/rok u zastavěné
plochy k zahrádkářskému účelu s ............................................... od 1. 8. 2018 do 31. 12. 2028.
Součástí pachtovní smlouvy bude povinnost pachtýře uhradit náklady spojené s vyhotovením
geometrického zaměření, a to v poměrné výši 1 210 Kč.

2018/15/452

RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu částí pozemků parcelní číslo 1431/3 orná půda, 1431/10
orná půda a 1560/1 trvalý travní porost, označených dle geometrického zaměření č. ad24_01535/2018 jako pacht/50 o celkové výměře 424 m2 a pozemku parcelní číslo st. 353 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 15 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Štětí II 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 u orné půdy + 5 Kč/m²/rok u zastavěné plochy k
zahrádkářskému účelu s ..............................................., Štětí od 1. 8. 2018 do 31. 12. 2028.
Součástí pachtovní smlouvy bude povinnost pachtýře uhradit náklady spojené s vyhotovením
geometrického zaměření, a to v poměrné výši 1 210 Kč.

2018/15/453

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu č. NS VRMM/27/11 ze dne 29. 8. 2011 s
Lubošem Kacovským, IČ: 47323809. Předmětem dodatku č. 1 je snížení nájemného za pozemek
parcelní číslo 1508/1 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1391 m2 v obci Štětí, katastrální
území Štětí I za měsíce 7-9/2018 ve výši 4 173 Kč. Ostatní ujednání smlouvy o nájmu nedotčená
tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

2018/15/454

2018/15/455

RM doporučuje ZM rozhodnout o převodu věcí nemovitých uzavřením kupní smlouvy, a to pozemku
parcelní číslo 1891/3 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 170 m2 a části pozemku parcelní
číslo 1891/1 ostatní plocha, neplodná půda označené dle geometrického plánu č. 1747-126/2018
jako 1891/7 o výměře 158 m2, vše 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 200 Kč/m2 + ostatní náklady, tj. celkem 71 045 Kč s
................................................
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností DEKONTA, a.s., IČ: 25006096 na akci
„Demolice objektu bývalé ubytovny Pivovarská 600“ za cenu díla ve výši 1 676 031,71 Kč bez DPH,
DPH 21% činí 351 966,66 Kč, celkem 2 027 998,37 Kč včetně 21% DPH.
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2018/15/456

2018/15/457

2018/15/458

2018/15/459

2018/15/460

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 128/2018 se společností RYBÁŘ stavební
s.r.o., IČ: 27131335, se sídlem náměstí Míru 50, 276 01 Mělník na realizaci stavby „Chodník v
Počeplicích“. V předmětném dodatku se zvýší cena díla o 23 778 Kč bez DPH a prodlouží se
termín plnění. Konečná cena s vícepracemi bude činit částku ve výši 4 412 504 Kč bez DPH, DPH
21% ve výši 926 625,84 Kč, celková cena včetně 21% DPH ve výši 5 339 129,84 Kč. Termín plnění
bude prodloužen do 31. 8. 2018. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se
nemění a zůstávají v platnosti.
RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro elektro přípojku na pozemcích
parcelní číslo 1560/3, 1560/4, 1560/6 a 1561/3 v obci Štětí, katastrální území Štětí II, pro zahradní
chatu č. ev. 862 na pozemku parcelní číslo st. 335 tamtéž, s ..............................................., za
jednorázovou úhradu ve výši 5 425,02 Kč bez DPH, DPH 21% činí 1 139,25 Kč, celkem 6 564,27
Kč včetně DPH, po zaokrouhlení 6 564 Kč. Platba bude provedena v hotovosti v pokladně MěÚ
Štětí.
RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro elektro přípojku na pozemcích
parcelní číslo 1431/3, 1431/10, 1560/3, 1560/4, 1560/6 a 1561/3, vše v obci Štětí, katastrální území
Štětí II, pro zahradní chatu č. ev. 868 na pozemku parcelní číslo st. 347 tamtéž, s manželi
............................................... Štětí, za jednorázovou úhradu ve výši 3 383,52 Kč bez DPH, DPH
21% činí 710,54 Kč, celkem 4 094,06 Kč včetně DPH, po zaokrouhlení 4 094 Kč. Platba bude
provedena v hotovosti v pokladně MěÚ Štětí.
RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro elektro přípojku na pozemcích
parcelní číslo 1560/3, 1560/4, 1560/6 a 1561/3, vše v obci Štětí, katastrální území Štětí II, pro
zahradní chatu č. ev. 637 na pozemku parcelní číslo st. 381 tamtéž, s
............................................... Štětí, za jednorázovou úhradu ve výši 6 157,62 Kč bez DPH, DPH
21% činí 1 293,10 Kč, celkem 7 450,72 Kč včetně DPH, po zaokrouhlení 7 451 Kč. Platba bude
provedena v hotovosti v pokladně MěÚ Štětí.
RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro elektro přípojku na pozemcích
parcelní číslo 1431/8, 1560/3, 1560/4, 1560/6 a 1561/3, vše v obci Štětí, katastrální území Štětí II,
pro zahradní chatu č. ev. 843 na pozemku parcelní číslo st. 345 tamtéž, s panem
..............................................., Štětí, za jednorázovou úhradu ve výši 5 137,12 Kč bez DPH, DPH
21% činí 1 078,80 Kč, celkem 6 215,92 Kč včetně DPH, po zaokrouhlení 6 216 Kč. Platba bude
provedena v hotovosti v pokladně MěÚ Štětí.
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2018/15/461

2018/15/462

2018/15/463

2018/15/464

2018/15/465

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro elektro přípojku na pozemcích
parcelní číslo 1431/3, 1431/10, 1560/3, 1560/4, 1560/6 a 1561/3, vše v obci Štětí, katastrální území
Štětí II, pro zahradní chatu č. ev. 870 na pozemku parcelní číslo st. 350 tamtéž, s
..............................................., Štětí, za jednorázovou úhradu ve výši 4 413,72 Kč bez DPH, DPH
21% činí 926,88 Kč, celkem 5 340,60 Kč včetně DPH, po zaokrouhlení 5 341 Kč. Platba bude
provedena v hotovosti v pokladně MěÚ Štětí.
RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro elektro přípojku na pozemcích
parcelní číslo 1560/3, 1560/4, 1560/6 a 1561/3, vše v obci Štětí, katastrální území Štětí II, pro
zahradní chatu č. ev. 846 na pozemku parcelní číslo st. 318 tamtéž, s
...............................................Štětí, za jednorázovou úhradu ve výši 2 569,62 Kč bez DPH, DPH
21% činí 539,62 Kč, celkem 3 109,24 Kč včetně DPH, po zaokrouhlení 3 109 Kč. Platba bude
provedena v hotovosti v pokladně MěÚ Štětí.
RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro elektro přípojku na pozemcích
parcelní číslo 1560/3, 1560/4, 1560/6 a 1561/3, vše v obci Štětí, katastrální území Štětí II, pro
zahradní chatu č. ev. 958 na pozemku parcelní číslo st. 346 tamtéž, s
..............................................., Štětí, za jednorázovou úhradu ve výši 4 650,02 Kč bez DPH, DPH
21% činí 976,50 Kč, celkem 5 626,52 Kč včetně DPH, po zaokrouhlení 5 627 Kč. Platba bude
provedena v hotovosti v pokladně MěÚ Štětí.
RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro elektro přípojku na pozemcích
parcelní číslo 1431/3, 1431/10, 1560/3, 1560/4, 1560/6 a 1561/3, vše v obci Štětí, katastrální území
Štětí II, pro zahradní chatu č. ev. 871 na pozemku parcelní číslo st. 351 tamtéž, s
............................................... Štětí, za jednorázovou úhradu ve výši 4 939,32 Kč bez DPH, DPH
21% činí 1 037,26 Kč, celkem 5 976,58 Kč včetně DPH, po zaokrouhlení 5 977 Kč. Platba bude
provedena v hotovosti v pokladně MěÚ Štětí.
RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro elektro přípojku na pozemcích
parcelní číslo 1431/3, 1431/10, 1560/3, 1560/4, 1560/6 a 1561/3, vše v obci Štětí, katastrální území
Štětí II, pro zahradní chatu č. ev. 986 na pozemku parcelní číslo st. 353 tamtéž, s panem
..............................................., Štětí, za jednorázovou úhradu ve výši 5 510,52 Kč bez DPH, DPH
21% činí 1 157,21 Kč, celkem 6 667,73 Kč včetně DPH, po zaokrouhlení 6 668 Kč. Platba bude
provedena v hotovosti v pokladně MěÚ Štětí.
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2018/15/466

2018/15/467

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro elektro přípojku na pozemcích
parcelní číslo 1431/8, 1431/10, 1560/3, 1560/4, 1560/6 a 1561/3, vše v obci Štětí, katastrální území
Štětí II, pro zahradní chatu č. ev. 852 na pozemku parcelní číslo st. 320 tamtéž, s
..............................................., Štětí, za jednorázovou úhradu ve výši 6 300,92 Kč bez DPH, DPH
21% činí 1 323,19 Kč, celkem 7 624,11 Kč včetně DPH, po zaokrouhlení 7 624 Kč. Platba bude
provedena v hotovosti v pokladně MěÚ Štětí.
RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení břemene pro elektro přípojku na pozemcích parcelní číslo
1494, 1495, 1560/3, 1560/4, 1560/6 a 1561/3, vše v obci Štětí, katastrální území Štětí II pro
zahradu na pozemku parcelní číslo 1494 tamtéž s ..............................................., Štětí, za
jednorázovou úhradu ve výši 6 464,92 Kč bez DPH, DPH 21% činí 1 357,63 Kč, celkem 7 822,55
Kč včetně 21% DPH, po zaokrouhlení 7 823 Kč. Platba bude provedena v hotovosti v pokladně
MěÚ Štětí.

2018/15/468

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení břemene pro elektro přípojku na pozemcích parcelní číslo
1560/3, 1560/4, 1560/6 a 1561/3, vše v obci Štětí, katastrální území Štětí II pro zahradu na
pozemku parcelní číslo 1561/3 tamtéž s ..............................................., Štětí, za jednorázovou
úhradu ve výši 6 894,72 Kč bez DPH, DPH 21% činí 1 447,89 Kč, celkem 8 342,61 Kč včetně 21%
DPH, po zaokrouhlení 8 343 Kč. Platba bude provedena v hotovosti v pokladně MěÚ Štětí.

2018/15/469

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení břemene pro elektro přípojku na pozemcích parcelní číslo
1560/3, 1560/4, 1560/6 a 1561/3, vše v obci Štětí, katastrální území Štětí II pro zahradu na
pozemku parcelní číslo 1561/3 tamtéž s ..............................................., Štětí, za jednorázovou
úhradu ve výši 6 970,02 Kč bez DPH, DPH 21% činí 1 463,70 Kč, celkem 8 433,72 Kč včetně 21%
DPH, po zaokrouhlení 8 434 Kč. Platba bude provedena v hotovosti v pokladně MěÚ Štětí.

2018/15/470
2018/15/471
2018/15/472

2018/15/473

RM schvaluje uzavřít smlouvu o nájmu bytu č. ............................................... ve Štětí s nájemkyní
............................................... od 1. 7. 2018 do 31. 8. 2018.
RM schvaluje uzavřít smlouvu o nájmu bytu č. ………………………. ve Štětí s
nájemkyní……………………………. od 1. 7. 2018 do 31. 8. 2018.
RM rozhodla o uzavření splátkového kalendáře s ............................................... na celkovou
dlužnou částku ve výši 3 200 Kč za byt č. ..............................................., Štětí s měsíčními
splátkami 400 Kč.
RM rozhodla o uzavření splátkového kalendáře s ............................................... na celkovou
dlužnou částku ve výši 7 950 Kč za byt č. ..............................................., Štětí, s měsíčními
splátkami 1 000 Kč.
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2018/15/474

RM schvaluje zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
nazvanou „MŠ Beruška, Stračenská 560, Štětí – bezbariérový přístup do spec. oddělení“.

2018/15/475

RM schvaluje zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
nazvanou „Stavební úpravy Kulturního střediska pro Úřad práce III“.

2018/15/476

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro vodovodní přípojku na pozemku
parcelní číslo 872/5 v obci Štětí, katastrální území Stračí, pro pozemek parcelní číslo st. 61, jehož
součástí je stavba č. p. 96 tamtéž, s paní ..............................................., Štětí, za jednorázovou
úhradu ve výši 218,40 Kč bez DPH, DPH 21% činí 45,86 Kč, celkem 264,26 Kč včetně 21% DPH,
po zaokrouhlení 264 Kč. Platba bude provedena v hotovosti v pokladně MěÚ Štětí.

2018/15/477
2018/15/478
2018/15/479
2018/15/480
2018/15/481
2018/15/482
2018/15/483
2018/15/484
2018/15/485
2018/15/486
2018/15/487

RM schvaluje poskytnutí účelového příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola Štětí, Školní
559, okres Litoměřice na realizaci akce „Ozdravný pobyt“ ve výši 18 000 Kč.
RM schvaluje poskytnutí účelového příspěvku příspěvkové organizaci Mateřská škola Štětí,
příspěvková organizace na realizaci akce „Ozdravný pobyt“ ve výši 5 500 Kč.
RM schvaluje poskytnutí účelového příspěvku příspěvkové organizaci Mateřská škola Štětí,
příspěvková organizace na realizaci akce „Ozdravný pobyt“ ve výši 7 000 Kč.
RM schvaluje poskytnutí účelového příspěvku příspěvkové organizaci Mateřská škola Štětí,
příspěvková organizace na realizaci akce „Ozdravný pobyt“ ve výši 9 000 Kč.
RM schvaluje poskytnutí účelového příspěvku příspěvkové organizaci Mateřská škola Štětí,
příspěvková organizace na realizaci akce „Ozdravný pobyt Harrachov“ ve výši 8 000 Kč.
RM schvaluje Základní škole Štětí, Školní 559, okres Litoměřice přijetí finančního daru od
společnosti Mondi Štětí a.s. ve výši 100 000 Kč na vybavení třídy pro technické vzdělávání.
RM schvaluje Základní škole Štětí, Školní 559, okres Litoměřice čerpání rezervního fondu ve výši
100 000 Kč na vybavení třídy pro technické vzdělávání.
RM schvaluje změnu závazných ukazatelů příspěvkové organizace Základní škole Štětí, Školní
559, okres Litoměřice pro rok 2018.
RM schvaluje Základní škole Štětí, Školní 559, okres Litoměřice přijetí finančního daru od
společnosti Mondi Štětí a.s. ve výši 16 342 Kč na nákup projektoru
RM schvaluje Základní škole Štětí, Školní 559, okres Litoměřice čerpání rezervního fondu ve výši
16 342 Kč na nákup projektoru.
RM schvaluje změnu závazných ukazatelů příspěvkové organizace Základní škole Štětí, Školní
559, okres Litoměřice pro rok 2018.
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2018/15/488

RM schvaluje Domu dětí a mládeže, Horova 375 použití neúčelových finančních darů
prostřednictvím čerpání rezervního fondu ve výši 65 000 Kč. Rezervní fond bude čerpán na nákup
pomůcek a materiálu do kroužků a financování výdajů spojených s letními tábory pro děti.

2018/15/489

RM schvaluje změnu závazných ukazatelů příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, Horova
375 pro rok 2018.

2018/15/490

RM schvaluje Domu dětí a mládeže, Horova 375 přijetí finančního daru od společnosti Mondi Štětí
a.s. ve výši 10 000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací akce Den dětí 1.6.

2018/15/491

RM schvaluje Domu dětí a mládeže, Horova 375 přijetí finančního daru od společnosti Mondi Bags
Štětí a.s. ve výši 5 000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací akce Den dětí 1.6.

2018/15/492

RM schvaluje Domu dětí a mládeže, Horova 375 přijetí finančního daru od společnosti ZO OS
SEPAP Štětí ve výši 3 000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací akce Den dětí 1.6.

2018/15/493

RM schvaluje Domu dětí a mládeže, Horova 375 přijetí finančního daru od společnosti Mondi
Coating Štětí a.s. ve výši 5 000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací akce Den dětí 1.6.

2018/15/494
2018/15/495
2018/15/496

2018/15/497

2018/15/498
2018/15/499

RM schvaluje Domu dětí a mládeže, Horova 375 čerpání rezervního fondu ve výši 23 000 Kč na
úhradu nákladů spojených s organizací akce Den dětí 1.6.
RM schvaluje změnu závazných ukazatelů příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, Horova
375 pro rok 2018.
RM schvaluje Ceník jízdného platný od 1. 9. 2018 dopravce Břetislav Kafka, Chcebuz 28, 411 73
Chcebuz, IČO: 47323086, zajišťující autobusovou dopravní obslužnost města Štětí a jeho místních
částí.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 17/2018 uzavřené dne 21. 3. 2018 se
zhotovitelem ARTESO spol. s r.o., IČO: 25014871, se sídlem Vědomice 284, 413 01 Roudnice nad
Labem, pro veřejnou zakázku „Štětí – oprava ploch u kina“, jehož předmětem je prodloužení
termínu k dokončení díla do 30. 10. 2018.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou JST plus s. r. o., Račiněves 214, 413 01 Roudnice
n. Labem, IČ: 03478718 na „Výměnu podhledu a osvětlení ve vstupní hale kina Štětí“ za cenu díla
ve výši 664 575,00 Kč bez DPH, DPH 21% činí 139 561,00 Kč, celkem 804 136,00 Kč včetně 21%
DPH.
RM schvaluje Pravidla pro stanovení platů ředitelů příspěvkových organizací.
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2018/15/500

2018/15/501

2018/15/502

RM schvaluje přidělení mimořádné odměny ředitelce Centrální školní jídelny Štětí, Ostrovní 300, z
doplňkové činnosti dle předloženého návrhu.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností K.N. SERVIS, s.r.o., IČ: 25215825 v rámci
veřejné zakázky malého rozsahu nazvané „Celková oprava vozidla multicar M 25 4x2, třístranný
sklápěč, výměnným způsobem“ za cenu díla ve výši 447 600 Kč bez DPH, DPH 21% činí 93 996
Kč, celkem 541 596 Kč včetně 21% DPH.
RM schvaluje udělení výjimky z OZV 6/2014 na kulturně společenskou akci s názvem Memoriál
kapitána Picka, která se bude konat dne 18. 8. 2018 v prostorech veřejného prostranství Labské
nábřeží od 10.00 do 15.00 hodin.
nepřijatá usnesení:

nepřijato:

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání na jednotku
č. 495/28 jiný nebytový prostor v budově Školní 495 ve Štětí ze dne 8. 1. 2018 se společností R A
T E s.r.o., IČ: 49904507. V předmětném dodatku se změní cena nájmu ze 400 Kč/m2/rok na cenu
odváděnou předmětnému SVJ do fondu oprav, tzn. na částku ve výši 8 304 Kč/rok, a to s účinností
od 1. 7. 2018 do doby, než bude zřejmé, že je možné předmětnou nebytovou jednotku prodat a
bude možné provést zápis do KN. Ostatní ujednání předmětné smlouvy nedotčená tímto dodatkem
č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

nepřijato:

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání na jednotku
č. 567/19 jiný nebytový prostor v budově Jiráskova 567 ve Štětí ze dne 8. 1. 2018 se společností R
A T E s.r.o., IČ: 49904507. V předmětném dodatku se změní cena nájmu ze 400 Kč/m2/rok na
cenu odváděnou předmětnému SVJ do fondu oprav, tzn. na částku ve výši 8 448 Kč/rok, a to s
účinností od 1. 7. 2018 do doby, než bude zřejmé, že je možné předmětnou nebytovou jednotku
prodat a bude možné provést zápis do KN. Ostatní ujednání smlouvy o nájmu prostoru sloužícího
podnikání nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

nepřijato:

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání na jednotku
č. 490/20 jiný nebytový prostor v budově U stadionu 490 ve Štětí ze dne 8. 1. 2018 se společností
R A T E s.r.o., IČ: 49904507. V předmětném dodatku se změní cena nájmu ze 400 Kč/m2/rok na
cenu odváděnou předmětnému SVJ do fondu oprav, tzn. na částku ve výši 5 700 Kč/rok, a to s
účinností od 1. 7. 2018 do doby, než bude zřejmé, že je možné předmětnou nebytovou jednotku
prodat a bude možné provést zápis do KN. Ostatní ujednání smlouvy o nájmu prostoru sloužícího
podnikání nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

