Výpis usnesení z 6. schůze Rady města konané dne 6. 3. 2019 - anonymizovaný
číslo usnesení
2019/6/165
RM schvaluje program 6. schůze RM.
2019/6/166
RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2019/4/110 do 20. 3. 2019.
RM schvaluje záměr pachtu pozemku parcelní číslo 1130/1 orná půda o výměře 15 330 m2 v obci
2019/6/167
Štětí, katastrální území Brocno a pozemku parcelní číslo 1532/1 orná půda o výměře 12 080 m2 v
obci Štětí, katastrální území Radouň u Štětí.
RM schvaluje záměr převodu věci nemovité, a to části pozemku parcelní číslo 4/1 zahrada,
označené dle geometrického plánu č. 189-85/2018 jako pozemek parcelní číslo st. 12, díl „a“ o
2019/6/168
výměře 39 m2 a tento díl se slučuje do stávajícího pozemku parcelní číslo st. 12 v obci Štětí,
katastrální území Stračí.
RM doporučuje ZM rozhodnout o převodu věci nemovité, a to části pozemku parcelní číslo 175/6
orná půda, označené dle geometrického plánu č. 284-620/2018 jako 175/16 o výměře 278 m2, v
obci Štětí, katastrální území Hněvice za cenu dle schválených Zásad prodeje a pronájmu
2019/6/169
nemovitostí z majetku města Štětí a výkupu nemovitostí do majetku města Štětí, ve výši 250 Kč/m2
s .......................................................... za celkovou kupní cenu ve výši 75 550 Kč, která se skládá
z částky za pozemkovou parcelu ve výši 69 500 Kč a dále z částky za geometrický plán ve výši 6
050 Kč.
RM doporučuje ZM rozhodnout o převodu věci nemovité, a to části pozemku parcelní číslo 1603
ostatní plocha, manipulační plocha, označené dle geometrického plánu č. 1738-014/2018 jako
2019/6/170
1603/8 o výměře 321 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I za cenu dohodnutou ve výši 60
Kč/m2, tzn. za celkovou kupní cenu ve výši 19 260 Kč s Ústeckým krajem, Velká Hradební
3118/48, Ústí nad Labem, IČO: 70892156.
RM doporučuje ZM rozhodnout o nabytí věcí nemovitých uzavřením smlouvy o bezúplatném
převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. 117/2019 s Českou republikou – Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, IČO:
2019/6/171
69797111, a to pozemku parcelní číslo 393/52 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 268
m2 a pozemku parcelní číslo 393/53 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 155 m2, vše v
obci Štětí, katastrální území Štětí I.

2019/6/172

RM doporučuje ZM rozhodnout o nabytí věci nemovité uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva č. 341/2019 s Českou republikou –
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město,
Praha 2, IČO: 69797111, a to pozemku parcelní číslo 393/28 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 4 285 m2, v obci Štětí, katastrální území Štětí I.

termín

zodpovídá
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2019/6/173

RM rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 1. 6. 2016 se společností H E
L G O S s.r.o., Revoluční 206/8, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 46711732. V předmětném dodatku
se zvýší cenové podmínky u cen hodinové zúčtovací sazby o míru inflace. Ostatní ujednání
smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

2019/6/174

RM rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. ………………. ve Štětí s nájemci
paní………………………………... od 1. 3. 2019 do 31. 3. 2019.

2019/6/175

RM rozhodla o uzavření splátkového kalendáře s paní ………………………………….. na celkovou
dlužnou částku ve výši 4 010 Kč za byt č. …………………..s měsíčními splátkami 500 Kč.

2019/6/176

RM rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. ………………………... ve Štětí s nájemnicí
………………... od 1. 3. 2019 do 30. 4. 2019.

2019/6/177

RM rozhodla o přidělení služebního bytu paní ………………….. na dobu určitou - po dobu trvání
pracovního poměru u Města Štětí, bezprostředně po jeho uvolnění stávajícím nájemcem.

2019/6/178

2019/6/179

2019/6/180

2019/6/181

2019/6/182

RM rozhodla o uzavření smlouvy o dílo se společností Gerhard Horejsek a spol., s.r.o., IČO:
00526282 na akci „MŠ Klubíčko, 9. května 499, Štětí – Chodník a oplocení areálu MŠ v ulici
Pivovarská“ za cenu díla ve výši 1 021 574 Kč bez DPH, DPH 21% činí 214 530,54 Kč, celkem 1
236 104,54 Kč včetně 21% DPH.
RM rozhodla o uzavření smlouvy o dílo se společností Gerhard Horejsek a spol., s.r.o., IČO:
00526282 na akci „Přechod pro chodce – Štětí, Litoměřická ul.“ za cenu díla ve výši 607 538,23 Kč
bez DPH, DPH 21% činí 127 583,03 Kč, celkem 735 121,26 Kč včetně 21% DPH, a to za podmínky
navýšení finanční částky v rámci I. rozpočtového opatření.
RM doporučuje ZM doplnění I. rozpočtového opatření, když se jedná o přesun finančních
prostředků ve výši 150 000 Kč z investiční akce: Rozšíření kolumbária Štětí na investiční akci:
Přechod pro chodce, Litoměřická. Celková částka, po provedení rozpočtové změny, bude v
rozpočtu na investiční akci: Rozšíření kolumbária Štětí činit 2 350 000 Kč a na investiční akci:
Přechod pro chodce, Litoměřická činit 850 000 Kč.
RM rozhodla o uzavření smlouvy o dílo se společností ARTESO spol. s r.o., IČO: 25014871 na akci
„Rozšíření kolumbária Štětí“ za cenu díla ve výši 620 188,96 Kč bez DPH, DPH 21% činí 130
239,68 Kč, celkem 750 428,64 Kč včetně 21% DPH.
RM rozhodla o uzavření smlouvy o dílo se společností Gerhard Horejsek a spol., s.r.o., IČO:
00526282 na akci „Stavební úpravy Kulturního střediska pro Úřad práce III“ za cenu díla ve výši
878 871,20 Kč bez DPH, DPH 21% činí 184 562,95 Kč, celkem 1 063 434,15 Kč včetně 21% DPH.
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2019/6/183

2019/6/184
2019/6/185
2019/6/186

nepřijato:
nepřijato:

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností ARTESO spol. s r.o., se sídlem Vědomice
284, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 25014871, na veřejnou zakázku nazvanou „Štětí – oprava
chodníků v ulici Školní, Obchodní a u zdravotního střediska“ za celkovou cenu ve výši 1 999 483,57
Kč bez DPH, DPH 419 891,55 Kč, cena včetně DPH 2 419 375,12 Kč.
RM schvaluje přidělení dotace organizaci Livoa, z.s. na realizaci projektu „Livoa – celoroční akce
pro děti“ ve výši 40 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM doporučuje ZM I. Rozpočtové opatření k 7. 3. 2019 včetně doplnění ke schválení.
Rada Města Štětí schvaluje nominaci místostarosty Města Štětí Mgr. Ing. Miroslava Andrta do
Revizní komise Národní sítě Zdravých měst ČR.
nepřijatá usnesení:
RM schvaluje záměr pachtu pozemku parcelní číslo 589/3 trvalý travní porost o výměře 15 651 m2
v obci Štětí, katastrální území Brocno.
RM schvaluje záměr pachtu pozemku parcelní číslo 1629 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 183
m2 v obci Štětí, katastrální území Chcebuz.

