Výpis usnesení ze 4. schůze Rady města konané dne 14. 2. 2019 - anonymizovaný
číslo usnesení
2019/4/91
RM schvaluje program 4. schůze RM.

2019/4/92

2019/4/93

2019/4/94
2019/4/95
2019/4/96
2019/4/97
2019/4/98
2019/4/99

RM jmenuje komisi pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Domu dětí a mládeže
Štětí, Horova 375 ve složení: Mgr. Stanislava Kudrmannová - předsedkyně, Mgr. Tomáš Ryšánek,
Ing. Ladislav Balatý, Mgr. Zuzana Bendová, Jaroslava Arazimová, Bc. Pavel Kucler - členové a
pověřuje Bc. Gabrielu Libertínovou funkcí tajemníka konkursní komise.
RM schvaluje přizvat k jednání komise pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky
Domu dětí a mládeže Štětí, Horova 375, jako odborníka s hlasem poradním PhDr. Ľubicu
Kurucovou, Ing. Michala Kurfirsta, Mgr. Ing. Miroslava Andrta, Ing. Romana Smoleňáka, Josefa
Patku.
RM schvaluje úpravu rozpočtu příspěvkové organizace Centrální školní jídelna Štětí, Ostrovní 300
pro rok 2019.
RM schvaluje změnu závazných ukazatelů příspěvkové organizace Centrální školní jídelna Štětí,
Ostrovní 300 pro rok 2019.
RM schvaluje příspěvkové organizaci Centrální školní jídelna Štětí, Ostrovní 300 použití Rezervního
fondu ve výši 100 000 Kč na posílení Fondu investic.
RM schvaluje příspěvkové organizaci Centrální školní jídelna Štětí, Ostrovní 300 čerpání Fondu
investic v celkové výši 680 000 Kč.
RM schvaluje Základní škole T. G. Masaryka Štětí přijetí účelového finančního daru od společnosti
TRCZ s.r.o. ve výši 24 402 Kč na nákup pomůcek a materiálu pro rozvoj technického nadání žáků
ZŠ TGM Štětí.
RM schvaluje Základní škole T. G. Masaryka Štětí čerpání Rezervního fondu ve výši 24 402 Kč na
nákup pomůcek a materiálu pro rozvoj technického nadání žáků ZŠ TGM Štětí.

2019/4/100

RM schvaluje Základní škole T. G. Masaryka Štětí přijetí účelového finančního daru od společnosti
Mondi Coating Štětí a.s. ve výši 5 000 Kč na dopravu žáků na školu v přírodě v červnu 2019.

2019/4/101

RM schvaluje Základní škole T. G. Masaryka Štětí čerpání Rezervního fondu ve výši 5 000 Kč na
dopravu žáků na školu v přírodě v červnu 2019.

2019/4/102

RM schvaluje uzavření servisní smlouvy s firmou Tritius Solutions a. s., Vodní 258/13, Staré Brno,
602 00 Brno, IČ 05700582 na knihovní systém Tritius v Městské knihovně ve Štětí na roční servisní
a udržovací poplatek ve výši 8 280 Kč bez DPH, tj. 10 018,80 Kč včetně DPH.

termín

zodpovídá
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2019/4/103

2019/4/104

RM schvaluje záměr převodu věci nemovité, a to části pozemku parcelní číslo 175/6 orná půda,
označené dle geometrického plánu 284-620/2018 jako 175/16 o výměře 278 m2, v obci Štětí,
katastrální území Hněvice.
RM schvaluje záměr nabytí věci nemovité bezúplatným převodem, a to pozemku parcelní číslo
393/28 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 285 m2, v obci Štětí, katastrální území Štětí
I.

2019/4/105

RM rozhodla o uzavření smlouvy o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové
hladiny nízkého napětí pro pozemky parcelní číslo 1155/80 a 1155/81, vše 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 připojovacího poplatku bude vycházet ze Zákona č. 458/2000
Sb., energetického zákona, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky č. 16/2016 Sb., o
podmínkách připojení k elektrizační soustavě.

2019/4/106

RM rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru sloužícího podnikání č. 110, U
tržnice 701 ve Štětí na dobu neurčitou od 1. 3. 2019 se společností Dopravní společnost Ústeckého
kraje, příspěvková organizace., IČO: 06231292. V předmětné smlouvě bude povinnost nájemce
uhradit nájemné i poplatky za služby za období 1. 1. 2019 – 28. 2. 2019, a to ve stejné výši jako
bude stanoveno ve smlouvě o nájmu nebytového prostoru sloužícího podnikání.

2019/4/107

2019/4/108

2019/4/109

2019/4/110

RM schvaluje záměr pronájmu sociálního bytu č. 24, 1. máje 597 ve Štětí v rámci operačního
programu zaměstnanost a realizace projektu Pilotní ověření implementace systému sociálního
bydlení na lokální úrovni v obci Štětí - registrační číslo projektu
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006199.
RM schvaluje záměr pronájmu sociálního bytu č. 29, 1. máje 597 ve Štětí v rámci operačního
programu zaměstnanost a realizace projektu Pilotní ověření implementace systému sociálního
bydlení na lokální úrovni v obci Štětí - registrační číslo projektu
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006199.
RM Štětí schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Vybavení strážníků Městské policie Štětí“ z
Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje
a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 10% z celkových uznatelných nákladů
projektu.
RM ukládá veliteli Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Štětí předložit koncepci činnosti
jednotky. Termín 6. 3. 2019.

6.3.2019

JSDH
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2019/4/111
2019/4/112
2019/4/113

2019/4/114

2019/4/115

2019/4/116

2019/4/117

2019/4/118
2019/4/119
2019/4/120

2019/4/121

2019/4/122

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě se společností Wolters Kluwer ČR, a.s., IČ:
63077639 o rozšíření poskytování užívacích práv ke službě ASPI za cenu 5 638 Kč bez DPH.
Celkové roční předplatné bude činit 57 115 Kč bez DPH.
RM schvaluje přidělení bytu zvláštního určení (bezbariérový byt) č. …………………. ve Štětí p.
…………………….., trvale bytem Štětí, …………………..
RM schvaluje vyčlenění bytu č. 24, ul. 1. máje 597, Štětí pro realizaci projektu „Pilotní ověření
implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v obci Štětí“ - registrační číslo projektu
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006199.
RM schvaluje vyčlenění bytu č. 29, ul. 1. máje 597, Štětí pro realizaci projektu „Pilotní ověření
implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v obci Štětí“ - registrační číslo projektu
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006199.
RM schvaluje přidělení bytu č. …………………………... ve Štětí žadateli ……………., č. ž. 15/19 v
souladu s platnými pravidly. Nájem bude uzavřen na dobu určitou do 31. 5. 2019. Cena nájemného
bude ve výši 50 Kč/m2 podlahové plochy.
RM schvaluje přidělení bytu č. …………………….. ve Štětí žadateli ………………….., č. ž. 4/19 v
souladu s platnými pravidly. Nájem bude uzavřen na dobu určitou do 31. 5. 2019. Cena nájemného
bude ve výši 50 Kč/m2 podlahové plochy.
RM schvaluje přidělení startovacího bytu č. .................................... ve Štětí žadatelce
.........................., č. ž. 3/19 v souladu s platnými pravidly. Nájem bude uzavřen na dobu určitou do
31. 5. 2019. Cena nájemného bude ve výši 30 Kč/m2 podlahové plochy. Celková doba nájmu max.
6 let.
RM schvaluje neprodloužit smlouvu o nájmu bytu č. ……………………. ve Štětí paní………………..,
od 1. 3. 2019.
RM schvaluje neprodloužit smlouvu o nájmu bytu č. ……………………... ve Štětí panu
…………………….., od 1. 3. 2019.
RM doporučuje ZM schválit Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva
Města Štětí.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Radek Miletín, IČ: 47777656 na akci „Oprava
betonové plochy na městském koupališti ve Štětí“ za cenu díla ve výši 504 312 Kč bez DPH, DPH
21% činí 105 905,52 Kč, celkem 610 217,52 Kč včetně 21% DPH. Smlouva o dílo nabude účinnosti
pouze tehdy, bude-li Zastupitelstvem Města schváleno rozpočtové opatření k navýšení částky
schválené v rozpočtu.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností GHC Invest, s.r.o. IČO: 60464496 na akci
„Chlórovna na městském koupališti ve Štětí “, za cenu díla ve výši 272 680 Kč bez DPH, DPH 21%
činí 57 262,80 Kč, celkem 329 942,80 Kč včetně 21% DPH.
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2019/4/123

RM schvaluje Pracovní řád ŠKS Štětí s účinností od 1. 3. 2019.

2019/4/124

RM schvaluje podání žádosti Městskému úřadu Štětí o vydání opatření obecné povahy dle § 33d
odst. 1 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 98/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších
předpisů, kterým se stanoví oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů na území
města Štětí a jeho místních částí, konkrétně oblast Štětí, Radouň č. p. 90, 92, 93, 95, 120, a 125.

2019/4/125

RM jmenuje paní Magdu Dvornou členem komise pro zakázky malého rozsahu.

