Výpis usnesení z 22. schůze Rady města konané dne 31. 10. 2018 - anonymizovaný
číslo usnesení
2018/22/741
RM schvaluje program 22. schůze RM.
2018/22/742
RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2018/21/738 do 14. 11. 2018.
RM schvaluje záměr pachtu části pozemku parcelní číslo 1530/2 zahrada, označené dle
2018/22/743
geometrického zaměření č. ad 1052-611/2011 jako nájem/K o výměře 129 m2 v obci Štětí,
katastrální území Štětí I.
RM schvaluje záměr pachtu částí pozemků parcelní číslo 1501 trvalý travní porost, 1506 orná půda
2018/22/744
a 1507 orná půda, označených dle geometrického zaměření č. 60-709/2008 jako nájem/A o
celkové výměře 1331 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí II.
RM schvaluje záměr pachtu částí pozemků parcelní číslo 1540/1 zahrada a 1540/2 zahrada,
2018/22/745
označených dle geometrického zaměření č. ad 1198-132/2005 jako nájem/5 o celkové výměře 301
m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I.
RM schvaluje záměr převodu věci nemovité, a to pozemku parcelní číslo St. 124 zastavěná plocha
2018/22/746
a nádvoří o výměře 27 m2 v obci Štětí, katastrální území Počeplice.
RM schvaluje záměr nabytí věcí nemovitých bezúplatným převodem částí pozemku parcelní číslo
1152/1 ostatní plocha, silnice označené dle geometrického plánu č. 1732-651/2017 jako 1152/4
2018/22/747
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 819 m2, 1152/5 ostatní plocha, jiná plocha o výměře
103 m2, 1152/6 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 679 m2, vše v obci Štětí, katastrální území
Štětí I.

2018/22/748

RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu části pozemku parcelní číslo 1530/2 zahrada, označené
dle geometrického zaměření č. ad 1052-611/2011 jako nájem/G o výměře 195 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. 12. 2018 do 31. 12. 2028.

2018/22/749

RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu části pozemku parcelní číslo 1530/2 zahrada, označené
dle geometrického zaměření č. ad 1052-611/2011 jako nájem/E o výměře 344 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. 12. 2018 do 31. 12. 2028.

termín

zodpovídá
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2018/22/750

RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu části pozemku parcelní číslo 1530/2 zahrada, označené
dle geometrického zaměření č. ad 1052-611/2011 jako nájem/D o výměře 331 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. 12. 2018 do 31. 12. 2028.

2018/22/751

RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu části pozemku parcelní číslo 1530/2 zahrada, označené
dle geometrického zaměření č. ad 1052-611/2011 jako nájem/C o výměře 398 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. 12. 2018 do 31. 12. 2028.

2018/22/752

RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu části pozemku parcelní číslo 1530/2 zahrada, označené
dle geometrického zaměření č. ad 1052-611/2011 jako nájem/A o výměře 338 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. 12. 2018 do 31. 12. 2028.

2018/22/753

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. PS OMI/7/17 uzavřené dne 20. 4.
2017. V předmětném dodatku dojde ke změně propachtované části pozemku parcelní číslo 1530/2
zahrada, označené dle geometrického zaměření č. ad 1052-611/2011, a to z nájmu/F o výměře
336 m2 na nájem/B o výměře 321 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 Štětí od 1. 12. 2018 do 31. 12. 2026. Ostatní ujednání
pachtovní smlouvy č. PS OMI/7/17 nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v
platnosti.
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2018/22/754

2018/22/755

2018/22/756
2018/22/757

2018/22/758

2018/22/759

2018/22/760

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. PS OSI/1/14 uzavřené dne 20. 1. 2014.
V předmětném dodatku dojde ke změně propachtované části pozemku parcelní číslo 1530/2
zahrada, označené dle geometrického zaměření č. ad 1052-611/2011, a to z nájmu/B o výměře
321 m2 na nájem/F o výměře 336 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. 12. 2018 do 31. 12. 2023. Ostatní ujednání
pachtovní smlouvy č. PS OSI/1/14 nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v
platnosti.
RM doporučuje ZM rozhodnout o nabytí věci nemovité uzavřením kupní smlouvy, a to pozemku
parcelní číslo 1566/17 orná půda o výměře 7968 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I za
dohodnutou kupní cenu v celkové výši 2 788 800 Kč, a to:
• podíl o velikosti 1/3 vzhledem k celku s......................................................., za cenu ve výši 929
600 Kč,
• podíl o velikosti 1/3 vzhledem k celku s ......................................................., za cenu ve výši 929
600 Kč,
• podíl o velikosti 1/3 vzhledem k celku s ......................................................., za cenu ve výši 929
600 Kč.
RM schvaluje uzavření smlouvu o nájmu bytu č. ……………………...ve Štětí s nájemkyní
………………………………. od 1. 11. 2018 do 31. 12. 2018.
RM rozhodla o uzavření splátkového kalendáře s paní......................................................., na
celkovou dlužnou částku ve výši 3 369 Kč za byt č. .......................................................,, Štětí s
měsíčními splátkami 500 Kč.
RM schvaluje uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů s ohledem na nové nařízení
Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 (GDPR) se společností ista Česká republika s.r.o.,
IČO: 61056758.
RM schvaluje uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů s ohledem na nové nařízení
Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 (GDPR) se společností RONICA, s.r.o., IČO:
25434861.
RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro vodovodní
přípojku vedenou přes pozemky parcelní číslo 1011, 1014, 1015 a 1028/2 v obci Štětí, katastrální
území Štětí I, pro pozemek parcelní číslo 1016/2, tamtéž s .......................................................,,
Štětí za úhradu dle schválených Zásad zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo
Města Štětí k věcem nemovitým.
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2018/22/761

RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro vodovodní
přípojku vedenou přes pozemky parcelní číslo 1011, 1014, 1015 a 1028/2 v obci Štětí, katastrální
území Štětí I, pro pozemek parcelní číslo 1016/3, tamtéž s
manželi......................................................., Štětí za úhradu dle schválených Zásad zřizování
věcných břemen omezujících vlastnické právo Města Štětí k věcem nemovitým.

2018/22/762

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a
smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-4016851/001 - LT – Štětí - ppč. 604/2, smyčka knn, na
pozemku parcelní číslo 605 v obci Štětí, katastrální území Štětí I 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.

2018/22/763

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti se společností ČEZ
Distribuce, a. s., IČ: 24729035 se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly pro
stavbu č. IV-12-4014083/VB/001 „LT, Štětí – VN, TS, ppč. 318, zahr. kolonie“. Trasa kabelu VN je
vedena přes pozemky, ve vlastnictví Města Štětí, parcelní číslo 965/7, 1025 a 1031/1, vše v obci
Štětí, katastrální území Štětí I a přes pozemky parcelní číslo 1379/30, 1379/31, 1379/32, 1379/33,
1379/34, 1379/36, 1560/3, 1561/3, 1730/1, 1730/3, 1730/6, 1731, 1732/3, 1732/5, 1735/2, 1748/2,
1749 a 2276/1, vše v obci Štětí, katastrální území Štětí II. Úhrada za zřízení věcného břemene činí
13 595 Kč bez DPH, DPH 21% činí 2 854,95 Kč, celkem úhrada za zřízení věcného břemene služebnosti činí 16 449,95 Kč včetně 21% DPH.

2018/22/764

2018/22/765

2018/22/766
2018/22/767
2018/22/768

RM revokuje usnesení č. RM/2018/18/635 ze dne 5. 9. 2018, kterým schválila vypovězení Smlouvy
o spolupráci v oblasti pojišťovnictví se společností RESPECT, a.s., IČO: 25146351 v souladu s čl.
III, odst. 3 této smlouvy.
RM revokuje usnesení č. RM/2018/19/669 ze dne 24. 9. 2018, kterým schválila Základní škole
Štětí, Ostrovní 300, okres Litoměřice přijetí účelového finančního daru od společnosti Robimaus ve
výši 5 000 Kč na nákup chovatelských potřeb do přírodovědného centra.
RM revokuje usnesení č. RM/2018/19/670 ze dne 24. 9. 2018, kterým schválila Základní škole
Štětí, Ostrovní 300, okres Litoměřice čerpání Rezervního fondu ve výši 5 000 Kč na nákup
chovatelských potřeb do přírodovědného centra.
RM schvaluje Základní škole T. G. Masaryka Štětí, 9. května 444, okres Litoměřice přijetí
finančního daru od společnosti Mondi Coating Štětí a.s. ve výši 5 000 Kč.
RM schvaluje Základní škole T. G. Masaryka Štětí, 9. května 444, okres Litoměřice čerpání Fondu
investic ve výši 61 000 Kč na opravy a údržbu školy.
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2018/22/772
2018/22/773

RM schvaluje Domu dětí a mládeže Štětí, Horova 375 čerpání Rezervního fondu ve výši 25 000 Kč
na nákup pomůcek a materiálu do kroužků.
RM schvaluje Domu dětí a mládeže Štětí, Horova 375 čerpání Fondu odměn ve výši 77 000 Kč na
odměny pro zaměstnance.
RM schvaluje Základní škole T. G. Masaryka Štětí, 9. května 444, okres Litoměřice upravený
rozpočet na rok 2018.
RM schvaluje Základní umělecké škole Štětí, Horova 26 upravený rozpočet na rok 2018.
RM schvaluje Domu dětí a mládeže Štětí, Horova 375 upravený rozpočet na rok 2018.

2018/22/774

RM schvaluje Základní škole Štětí, Školní 559, okres Litoměřice upravený rozpočet na rok 2018.

2018/22/769
2018/22/770
2018/22/771

2018/22/775
2018/22/776
2018/22/777
2018/22/778

2018/22/779

RM schvaluje Základní škole Štětí, Ostrovní 300, okres Litoměřice čerpání Rezervního fondu ve
výši 12 688 Kč na financování obědů pro čtyři děti.
RM souhlasí s vyřazením a likvidací movitého majetku, jak je uvedeno v zápise z jednání likvidační
komise č. 4 ze dne 25. 10. 2018.
RM doporučuje ZM VI. rozpočtové opatření k 5. 11. 2018 ke schválení.
RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy na Pojištění majetku a odpovědnosti Města Štětí pro Část
1 - Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za újmu se společností Hasičská vzájemná
pojišťovna, a.s., IČ: 46973451 za cenu pojistného ve výši 749 604 Kč na dobu určitou od 1. 1. 2019
do 31. 12. 2021.
RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy na Pojištění majetku a odpovědnosti Města Štětí pro Část
2 - Pojištění vozidel se společností Česká pojišťovna a.s., IČ: 45272956 za cenu pojistného ve výši
341 103 Kč na dobu určitou od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021.

2018/22/780

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy na Pojištění majetku a odpovědnosti Města Štětí pro Část
3 - Pojištění hasičských vozidel se společností Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., IČ: 46973451
za cenu pojistného ve výši 59 412 Kč na dobu určitou od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021.

2018/22/781

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

2018/22/782
2018/22/783

RM schvaluje pro rok 2018 u příležitosti Vánoc nákup poukázek a balíčků ve výši Kč 300 na osobu
prostřednictvím firmy Penny Market s.r.o., pro seniory 70-ti a víceleté ze Štětí a jeho místních částí
a občany (i bývalé) ze Štětí a místních částí, žijících v domovech pro seniory a jiných pobytových
zařízeních sociální péče.
RM revokuje usnesení ze dne 3. 10. 2018, č.: 2018/20/702.

Výpis usnesení z 22. schůze Rady města konané dne 31. 10. 2018 - anonymizovaný

2018/22/784

2018/22/785

2018/22/786

2018/22/787

RM rozhoduje podle ustanovení § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných
zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) o výběru dodavatele STRABAG a.s., Na
Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO: 608 38 744 a o uzavření smlouvy o dílo na stavební práce
prováděné na objektech v majetku Města Štětí, v souladu se Smlouvou o společném postupu
zadavatelů při zadávání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby „Most Štětí na silnici III/26119
ev.č. 26119-1“ ze dne 16. 3. 2018 a to s tímto dodavatelem, který podal ekonomicky nejvýhodnější
nabídku, za podmínek uvedených v jeho nabídce:
celková nabídková cena v Kč bez DPH:
162 895 940,89
celková nabídková cena v Kč včetně DPH:
197 104 088,48
termín realizace v týdnech od předání staveniště:
64
celková nabídková cena za podíl Města Štětí v Kč bez DPH:
7 477 741,32
celková nabídková cena za podíl Města Štětí v Kč včetně DPH:
9 048 067,00
RM ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce nazvanou „Štětí –
oprava chodníků v ulici Školní, Obchodní a u zdravotního střediska“, které bylo oznámeno
zveřejněním výzvy k podání cenových nabídek dne 3. 10. 2018.
RM schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu prodejního místa pro umístění mobilního stánku o
rozloze 8 m2 v areálu městského koupaliště na dobu neurčitou, vždy po dobu otevření koupaliště
od zahájení do ukončení sezóny v příslušném kalendářním roce s panem Vladimírem Kemrem, IČ:
75269538. Cena nájemného bude 25 Kč/m2/měsíc + ceny sjednané smluvně dle skutečných
nákladů.
RM schvaluje podání Žádosti poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci z rozpočtu kraje v
dotačním programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019“.

