Výpis usnesení z 11. schůze Rady města konané dne 15. 5. 2019 - anonymizovaný
číslo usnesení
2019/11/319
RM schvaluje program 11. schůze RM.
2019/11/320
RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2019/9/284 do 29. 5. 2019.
2019/11/321
RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2019/10/316 do 29. 5. 2019.
RM jmenuje Mgr. Petra Nováka do funkce vedoucí Odboru stavební, životního prostředí a dopravy,
2019/11/322
s účinností od 1. 8. 2019.
RM rozhodla o schválení Návštěvního řádu Městského koupaliště ve Štětí, platného od sezóny
2019/11/323
2019.
2019/11/324
RM schvaluje účetní závěrky příspěvkových organizací Města Štětí za rok 2018.
RM schvaluje rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací Města Štětí za
2019/11/325
rok 2018 dle písemného materiálu.
RM schvaluje poskytnutí účelového příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola Štětí, Školní
2019/11/326
559, okres Litoměřice na realizaci akce „Příspěvek pro prvňáčky“ ve výši 46 000 Kč.
RM schvaluje Základní škole T. G. Masaryka Štětí přijetí účelového finančního daru od Ústeckého
kraje, sídlo Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem ve výši 25 000 Kč na nákup
2019/11/327
gymnastického koberce a sportovních pomůcek na realizaci projektu „NESEĎ A POJĎ SE HÝBAT“
v rámci dotačního titulu „Volný čas 2019“.
RM schvaluje Základní škole T. G. Masaryka Štětí čerpání Rezervního fondu ve výši 25 000 Kč na
2019/11/328
nákup gymnastického koberce a sportovních pomůcek na realizaci projektu „NESEĎ A POJĎ SE
HÝBAT“ v rámci dotačního titulu „Volný čas 2019“.

2019/11/329

2019/11/330
2019/11/331

2019/11/332

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 29/2019 uzavřené dne 19. 3. 2019 se
zhotovitelem ARTESO spol. s r.o., IČO: 25014871, se sídlem Vědomice 284, 413 01 Roudnice nad
Labem, pro veřejnou zakázku „Štětí – oprava chodníků v ul. Školní, Obchodní a u zdravotního
střediska“, jehož předmětem je prodloužení termínu k dokončení díla do 25. 6. 2019.
RM schvaluje přidělení bytu č. …... v Domě s pečovatelskou službou, Školní 700 ve Štětí paní
…………………..., nar. ………..., trvale bytem Štětí, ………………..
RM schvaluje III. pracovní verzi Koncepce sociálního bydlení ve Štětí, zpracovanou v rámci
realizovaného projektu „Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v
obci Štětí“
RM schvaluje přidělení bytu č. …………………... ve Štětí žadateli …………………..., č. ž. 6/19 v
souladu s platnými pravidly. Nájem bude uzavřen na dobu určitou do 31. 8. 2019. Cena nájemného
bude ve výši 30 Kč/m2 podlahové plochy.

termín

zodpovídá
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2019/11/333
2019/11/334
2019/11/335
2019/11/336

2019/11/337
2019/11/338
2019/11/339
2019/11/340

RM schvaluje přidělení bytu č. ………………………..ve Štětí žadateli……………………., č. ž. 1/19 v
souladu s platnými pravidly. Nájem bude uzavřen na dobu určitou do 31. 8. 2019. Cena nájemného
bude ve výši 30 Kč/m2 podlahové plochy.
RM schvaluje neprodloužit smlouvu o nájmu bytu č. ……………………….. ve Štětí
……………………………..., od 1. 6. 2019.
RM schvaluje neprodloužit smlouvu o nájmu bytu č. …………………………….., od 1. 6. 2019.
RM schvaluje záměr pachtu části pozemku parcelní číslo 1868 orná půda, označené dle
geometrického zaměření č. ad1070-570/2015 jako 1868/A o výměře 1 043 m2 v obci Štětí,
katastrální území Štětí I.
RM schvaluje záměr pachtu části pozemku parcelní číslo 1100/1 orná půda o výměře 490 m2 a
pozemku parcelní číslo 1100/3 orná půda o výměře 16 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Štětí
I.
RM schvaluje záměr pachtu části pozemku parcelní číslo 966 trvalý travní porost o výměře 300 m2
v obci Štětí, katastrální území Štětí I.
RM schvaluje záměr převodu věci nemovité, a to části pozemku parcelní číslo 845/1 zahrada
označené dle geometrického plánu č. 350-331/2018 jako 845/7 o výměře 328 m2 v obci Štětí,
katastrální území Chcebuz.
RM schvaluje záměr převodu věci nemovité, a to pozemku parcelní číslo 1765 ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 158 m2 v obci Štětí, katastrální území Radouň u Štětí.

2019/11/341

RM rozhodla o uzavření smlouvy o pachtu části pozemku parcelní číslo 976/3 zahrada, označené
dle geometrického zaměření č. ad 1291-639/2007 jako N/68 o výměře 269 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. 6. 2019 do 31. 12. 2029.

2019/11/342

RM rozhodla o uzavření smlouvy o pachtu částí pozemků parcelní číslo 1871 trvalý travní porost,
1872 trvalý travní porost a 1875/1 ovocný sad, označených dle geometrického zaměření č.
867–187/2002 jako pozemky parcelní číslo 1871/2 o výměře 20 m2, 1872/2 o výměře 2 m2 a
1875/3 o výměře 2 219 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, tj. 1,50 Kč/m2/rok k zahrádkářskému účelu s ..............................................., Štětí od
1. 6. 2019 do 31. 12. 2029.
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2019/11/343

2019/11/344

2019/11/345

2019/11/346
2019/11/347

2019/11/348

2019/11/349

2019/11/350

RM doporučuje ZM rozhodnout o převodu věcí nemovitých uzavřením kupní smlouvy, a to pozemku
parcelní číslo 1/3 zahrada o výměře 594 m2 a pozemku parcelní číslo 2/3 ostatní plocha, neplodná
půda o výměře 22 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Chcebuz za cenu dle schválených Zásad
prodeje a pronájmu nemovitostí z majetku města Štětí a výkupu nemovitostí do majetku města
Štětí, ve výši 100 Kč/m2 s ............................................ Štětí za celkovou kupní cenu ve výši 61 600
Kč.
RM doporučuje ZM rozhodnout o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze
dne 30. 11. 2016 a dodatku č. 1 ze dne 26. 3. 2018 se společností FP majetková a.s., IČO:
24743364. V předmětném dodatku č. 2 bude změněn termín možnosti odstoupení od smlouvy o
smlouvě budoucí kupní a doba určitá, a to do 30. 6. 2020. A též bude změněn termín možnosti
odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí kupní, a to do 30. 6. 2020. Ostatní ujednání smlouvy o
budoucí kupní smlouvě včetně dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v
platnosti.
RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti se společností ČEZ
Distribuce, a. s., IČO: 24729035 se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly pro
stavbu č. IV-12-4016405/VB/01 „LT-Počeplice, 2OM, p.č. 481/23, 24 - kNN, SS200“. Trasa kabelu
NN je vedena přes pozemky ve vlastnictví Města Štětí parcelní číslo 478/4 a 481/22, oba v obci
Štětí, katastrální území Počeplice. Úhrada za zřízení věcného břemene činí 170 Kč bez DPH, DPH
21% činí 35,70 Kč, celkem úhrada za zřízení věcného břemene - služebnosti činí 205,70 Kč včetně
21% DPH.
RM schvaluje zveřejnění záměru bezúplatné výpůjčky nebytového prostoru č. 113, U tržnice 701 ve
Štětí.
RM rozhodla o uzavření splátkového kalendáře s panem ………………………….. na celkovou
dlužnou částku ve výši 1 500 Kč za byt č………………………….., s měsíčními splátkami 500 Kč.
RM rozhodla o uzavření splátkového kalendáře s panem Romanem Pečeným na celkovou dlužnou
částku ve výši 4 000 Kč za prostor sloužící podnikání č. 101, Stračí 89, s měsíčními splátkami 1
000 Kč.
RM schvaluje uzavření kupní smlouvy se společností Hyundai Centrum Praha s.r.o. Českobrodská
42, Praha 9 – Dolní Počernice, IČ: 29127289 na dodávku „Nákup služebního vozidla pro Městskou
policii Štětí“ za cenu 456 045 Kč bez DPH, DPH ve výši 21% činí 95.770 Kč celkem 551.815 Kč
včetně 21% DPH.
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru v ulici Dlouhá 689 ve Štětí.
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2019/11/351
2019/11/352

RM ukládá Odboru ekonomickému vypracovat finanční analýzu v souvislosti s navrhovanou
změnou Směrnice pro používání Sociálního fondu. Termín do 25. 6. 2019.
Rada města schvaluje udělení plné moci městu Roudnice n. L. k zastupování města Štětí na
sněmu Svazu měst a obcí ve dnech 23. – 24. 5. 2019.

2019/11/353

RM jmenuje členy Komise prevence kriminality:
Mgr. Ing. Miroslav Andrt, Mgr. Pavla Lípová, Mgr. Pavla Leonora Kurašová, Jana Lebdušková,
Miroslava Rozlivková, Veronika Mášová, Kristýna Kulhavá, Bc. Zdeněk Cuchý, Vladimíra Havlíková,
Veronika Perlíková, Bc. Ilona Choutková, Mgr. Alena Kořínková, Mgr. Zuzana Drožová, Mgr. Dana
Šimralová, Bc. Markéta Varousová, Mgr. Simona Schmidtová, Jakub Malý, PhDr. L´ubica
Kurucová, Drahomíra Pištorová, Bc. Stanislava Linhartová, Bc. npor. Robin Mráz, Mgr. npor. Jan
Rybář, Bc. Tomáš Smékal, Mgr. Kateřina Stibalová, Bc. Marcela M. Jančíková, DiS., Josef Veselý,
Michal Hofreiter, Luděk Holinka, Mgr. Alicja Piskáčková, Martin Krch.

2019/11/354

RM jmenuje velitelem Jednotky sboru dobrovolných hasičů Města Štětí pana Kamila Tučka.

2019/11/355
2019/11/356

nepřijato:

RM schvaluje složení Jednotky sboru dobrovolných hasičů Města Štětí:
Jahoda Adam, Flanderka Martin, Tuček Marek, Dziásek Jaroslav, Nevečeřal Oldřich, Kožarský
Rostislav, Kyml Jaroslav, Šlanhof Michal, Krejčí Oldřich, Rybák Marek, Červinka Jindřich, Vacek
Milan, Lebduška Jan, Svoboda David, Strouhal Tomáš, Vévoda Václav.
RM schvaluje koncepci Jednotky sboru dobrovolných hasičů Města Štětí.
nepřijatá usnesení:
RM rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru sloužících podnikání č. 113, U
tržnice 701 ve Štětí na dobu neurčitou od 1. 6. 2019 s Klubem Plastikových Modelářů Štětí z.s.,
IČO: 07675798.

25.6.2019

EO

