Výpis usnesení z 8. schůze Rady města konané dne 3. 4. 2019 - anonymizovaný
číslo usnesení
2019/8/221
RM schvaluje program 8. schůze RM.
2019/8/222
RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2019/5/159 do 30. 4. 2019.
2019/8/223

RM revokuje usnesení č. 2019/6/181, kterým 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.

2019/8/224

RM schvaluje záměr pachtu pozemku parcelní číslo 87/1 zahrada o výměře 274 m2 a pozemku
parcelní číslo 88 zahrada o výměře 255 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Brocno.

2019/8/225

RM schvaluje záměr nabytí a převodu věcí nemovitých uzavřením smlouvy o budoucí směnné
smlouvě, a to nabytím části pozemku parcelní číslo 806 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře cca 450 m2, v obci Štětí, katastrální území Štětí I z vlastnictví J.P. Sport, s.r.o., Družstevní
400, Štětí, IČO: 25039270 do vlastnictví Města Štětí a převodem částí pozemků parcelní číslo
807/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 80 m2 a 807/4 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře cca 400 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Štětí I z vlastnictví Města
Štětí do vlastnictví J.P.Sport, s.r.o., Družstevní 400, Štětí, IČO: 25039270.

2019/8/226

RM rozhodla o uzavření smlouvy o pachtu pozemku parcelní číslo 1130/1 orná půda o výměře 15
330 m2 v obci 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 za cenu dle schválených Zásad prodeje a
pronájmu nemovitostí z majetku města Štětí a výkupu nemovitostí do majetku města Štětí, tj. 0,20
Kč/m2/rok k zemědělské činnosti - sekání trávy s Jakubem Kulhavým, IČO: 07828624 se sídlem
Brocno 60, Štětí od 1. 5. 2019 do 31. 12. 2021.

termín

zodpovídá
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2019/8/227

RM doporučuje ZM rozhodnout o převodu věci nemovité uzavřením kupní smlouvy, 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 výměře 39 m2 a tento díl se slučuje do stávajícího pozemku
parcelní číslo st. 12 v obci Štětí, katastrální území Stračí za cenu dle schválených Zásad prodeje a
pronájmu nemovitostí z majetku města Štětí a výkupu nemovitostí do majetku města Štětí, tzn. dle
znaleckého posudku za celkovou kupní cenu ve výši 10 270 Kč, a to:
- podíl o velikosti 1/2 vzhledem k celku s ...................................... Štětí za cenu ve výši 5 135 Kč,
- podíl o velikosti 1/2 vzhledem k celku s ...................................... Štětí za cenu ve výši 5 135 Kč.
Celková kupní cena se skládá z částky za pozemkovou parcelu ve výši 8 770 Kč a dále z částky za
znalecký posudek ve výši 1 500 Kč.

2019/8/228

RM rozhodla o výběru dodavatele na základě uskutečněného zadávacího řízení na akci „Rozšíření
kolumbária Štětí“, kterým je společnost Gerhard Horejsek a spol., s.r.o., IČO: 00526282 a dále
rozhodla o uzavření smlouvy o dílo s tímto vybraným dodavatelem za cenu díla ve výši 1 610
446,64 Kč bez DPH, DPH 21% činí 338 193,80 Kč, celkem 1 948 640,44 Kč včetně 21% DPH.

2019/8/229

RM rozhodla o uzavření dohody o ukončení smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 28. 5.
2013 se stávajícím provozovatelem fotovoltaické elektrárny, tzn. se společností Solfarm s.r.o., IČO:
24713279 na pozemku parcelní číslo 435/1, jehož součástí je stavba č. p. 559, stavba občanského
vybavení, vše v obci Štětí, katastrální území Štětí I, a to ke dni 30. 6. 2019.

2019/8/230

RM rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s budoucím provozovatelem fotovoltaické
elektrárny, tzn. se společností Solfarm.B s.r.o., IČO: 24711896 na pozemku parcelní číslo 435/1,
jehož součástí je stavba č. p. 559, stavba občanského vybavení, vše v obci Štětí, katastrální území
Štětí I na dobu určitou od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2032. Výše úplaty za zřízení služebnosti činí 1
126,10 Kč/instalovaný výkon kW/rok bez DPH a bude hrazena půlročně, vždy k 30. 1. a 31. 7
běžného roku. K úhradě bude připočtena daň dle příslušného právního předpisu. Úplata za zřízení
služebnosti bude od 1. 1. 2020 navyšována v souladu s cenovým rozhodnutím Energetického
regulačního úřadu.

2019/8/231

RM rozhodla o uzavření splátkového kalendáře s paní …………………………. na celkovou dlužnou
částku ve výši 7 565 Kč za byt č. ………………….., s měsíčními splátkami 1 000 Kč.
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2019/8/232
2019/8/233
2019/8/234
2019/8/235
2019/8/236
2019/8/237
2019/8/238
2019/8/239
2019/8/240

2019/8/241

2019/8/242
2019/8/243
2019/8/244

RM schvaluje uzavření smlouvy o ČSOB municipálním kontu se společností Československá
obchodní banka, a.s., IČO: 00001350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57.
RM schvaluje uzavření smlouvy o ČSOB spořicím účtu se společností Československá obchodní
banka, a.s., IČO: 00001350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57.
RM schvaluje uzavření smlouvy o akceptaci platebních karet a poskytnutí platebního terminálu se
společností Československá obchodní banka, a.s., IČO: 00001350, se sídlem Praha 5, Radlická
333/150, PSČ 150 57.
RM schvaluje Směrnici o evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek s účinností od 8. 4. 2019.
RM ukládá OSŽPD zajistit projektovou dokumentaci úpravy stávajícího místa pro přecházení na
silnici III/24050 na přechod pro chodce v souladu s doporučením Komise dopravy. Termín: 31. 12.
2019.
RM ukládá OSŽPD zajistit instalaci DZ IP11a s dodatkovou „Zásobování“ s omezenou časovou
dobou „Po-Pá 08:00-18:00 hod.; So 08:00-12:00 hod.“. Termín: 30. 7. 2019.
RM ukládá OSŽPD zajistit instalaci dopravní značky IP12 s dodatkovou tabulí „Na povolení školy“ v
souladu s doporučením Komise dopravy. Termín: 30. 7. 2019.
RM ukládá OSŽPD zajistit zjednosměrnění komunikace v Bezručových sadech dle vypracované
projektové dokumentace. Termín: 31. 12. 2019.
RM ukládá OSŽPD zajistit instalaci DZ C02c na výjezdu z plochy za bytovým domem v ul.
Dohnalova 550 – 552. Termín: 30. 7. 2019.
RM schvaluje uzavření smlouvy se společností Farm Technik, s.r.o., Vchynice 33, 410 02 Lovosice,
IČ: 03902960, v rámci veřejné zakázky malého rozsahu nazvané: „Nákup sekacího traktůrku“, za
cenu ve výši 328 580 Kč bez DPH, DPH 21% činí 69 002 Kč, celkem 397.582Kč včetně 21% DPH.
RM jmenuje odbornou komisi pro udělování ocenění Sportovec roku města Štětí za rok 2018 ve
složení Mgr. Hana Klementová, Martin Janků, Ing. Libuše Votočková, Kateřina Landová, Josef
Veselý.
RM odvolává pana Ing. Františka Zwettlera z funkce vedoucího Odboru stavebního, životního
prostředí a dopravy s účinností od 4. 4. 2019.
RM pověřuje tajemníka MěÚ Štětí, řízením Odboru stavebního, životního prostředí a dopravy, s
účinností od 4. 4. 2019 do doby jmenování nového vedoucího.
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