Výpis usnesení z 10. schůze Rady města konané dne 17.5.2012
Číslo
usnesení RM

Text usnesení

2012/10/197 RM schvaluje upravený program 10. schůze RM.
2012/10/198 RM schvaluje provozní řád Kulturního a informačního zařízení Města Štětí.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů s firmou Elektrowin a.s. se sídlem Praha 4,
2012/10/199
Michelská 300/60, 140 00 Praha.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 10/2011 s Ing. arch. Petrem Vávrou – Studio KAPA, se sídlem
2012/10/200
Na Petynce 88, 169 00 Praha 6, IČO: 16898401.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava elektroinstalace v krytu CO v ul. Ostrovní“ s panem Adamem
2012/10/201
Kapicem, Čs. Armády 512, Štětí, IČO: 64015491.
2012/10/202 RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu NP č. 103, Školní 497, Štětí.
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parcelní č. 1769 zahrada o výměře 1769 m² v obci Štětí, k.
2012/10/203
ú. Štětí I za cenu dle schválených zásad pronájmu, tj. 1,50 Kč/m²/rok na dobu určitou do 31. 12. 2021.
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parcelní č. 1769 zahrada o výměře 1343 m² v obci Štětí, k.
ú. Štětí I za cenu dle schválených zásad pronájmu, tj. 1,50 Kč/m²/rok na dobu určitou do 31. 12. 2021.
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parcelní č. 1752 trvalý travní porost o výměře 213 m² a
2012/10/205 části pozemku parcelní č. 1756 zahrada o výměře 1127 m², obě v obci Štětí, k. ú. Štětí I za cenu dle schválených
zásad pronájmu, tj. 1,50 Kč/m²/rok na dobu určitou do 31. 12. 2021.

2012/10/204

2012/10/206 RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemku parcelní č. 2048 trvalý travní porost o výměře 1209 m² v obci
Štětí, k. ú. Štětí I za cenu dle schválených zásad pronájmu, tj. 1,50 Kč/m²/rok na dobu určitou do 31. 12. 2021.
RM schvaluje zveřejnění záměru směny pozemku parcelní č. 678/2 ovocný sad o výměře 358 m2 za pozemky parcelní
2012/10/207 č. 681/6 ostatní plocha o výměře 241 m2 a parcelní č. 678/7 ostatní plocha o výměře 117 m2, vše v obci Štětí, k.ú.
Štětí I.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parcelní č. 1 ostatní plocha o výměře 107 m² v obci Štětí, k.
2012/10/208 ú. Hněvice za cenu dle schválených zásad pronájmu, tj. 1,- Kč/m²/rok na dobu určitou do 31. 12. 2021 pro Petra
Ďabolka, Hněvice čp. 33, Štětí k zahrádkářským účelům.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku parcelní č. 2044 trvalý travní porost o výměře 1164 m² a parcelní
č. 2045 trvalý travní porost o výměře 425 m², oba v obci Štětí, k. ú. Štětí I za cenu dle schválených zásad pronájmu,
2012/10/209
tj. 1,50 Kč/m²/rok na dobu určitou do 31. 12. 2021 pro Myroslava Ledyaka, Stračenská 616, 411 08 Štětí
k zahrádkářským účelům.
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RM schvaluje podání žaloby ze strany pronajímatele na ukončení smlouvy o nájmu NP č. 15 v Obchodním centru,
Štětí, nájemce p. Jan Slunéčko, bytem Štětí, Obchodní 547.
RM schvaluje ponechat úhradu nájemného za užívání nebytových prostor v majetku města ve stávající výši, tzn. od 1.
2012/10/211
7. 2012 nezvyšovat sazbu za m2/rok o koeficient inflace.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností ARTESO spol. s r. o., IČ: 25014871 na realizaci stavby
„Restaurace a prodejna – stavební úpravy a změna v užívání stávajícího objektu, Radouň 147“ za nabídnutou cenu
2012/10/212 Kč 1 334 700,- bez 20 % DPH, tj. za Kč 1 601 640,- včetně 20 % DPH, a to ve smyslu výsledku zasedání hodnotící
komise v rámci předmětného výběrového řízení ze dne 12. 4. 2012. Uzavření smlouvy je podmíněno schválením
rozpočtového opatření Zastupitelstvem města v 4/2012.

2012/10/210

2012/10/213

2012/10/214

2012/10/215
2012/10/216
2012/10/217
2012/10/218
2012/10/219

RM doporučuje ZM ke schválení prodej částí pozemků parcelní č. 476/3, 477 a 897/1 lesní pozemky, označených dle
GP č. 207-726/2011 novým parcelním č. 476/5 lesní pozemek o výměře 241 m2 v obci Štětí, k.ú. Počeplice, za cenu
dle schválených zásad prodeje, tj. dle znaleckého posudku včetně návrhu navýšení + ostatní náklady.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností ARTESO spol. s r. o., IČ: 25014871 na realizaci stavby „Oprava
podloubí na pěší zóně, ulice Obchodní 535-538 a 545-548, ve Štětí“ za nabídnutou cenu 267 950,- Kč bez 20%
DPH, tj. za 321 540,- Kč včetně 20% DPH, a to ve smyslu výsledku zasedání hodnotící komise v rámci předmětného
výběrového řízení ze dne 16. 5. 2012.
RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje nebytové jednotky č. 545/22 o výměře 68 m² v domě čp. 545, 546 ulice
Obchodní vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní č. 269/5, vše v obci Štětí, k.
ú. Štětí I.
RM schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatné výpůjčce NP v suterénu Ubytovny pro potřeby města, Palackého 599,
Štětí s Oblastním spolkem ČČK Litoměřice. Viz výpis ze zápisu KSSaB ze dne 10. 5. 2012.
RM schvaluje přidělení dotace organizaci Český rybářský svaz, místní organizace Štětí, na realizaci projektu
„Podpora dětí a mládeže v rybářském sportu“ ve výši Kč 46 000,-.
RM schvaluje přidělení dotace organizaci TJ DAEWOO ŠTASTNÝ POČEPLICE, na realizaci projektu „Sportovní
činnost fotbalového klubu“ ve výši Kč 15 000,-.
RM jmenuje Mgr. Alexandra Petrišče členem Komise pro příspěvkové organizace.
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RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Grant Help, s.r.o., IČ: 27645240, za sjednanou cenu ve výši Kč
100 000,- bez DPH, DPH ve výši Kč 20 000,- a cenu včetně DPH ve výši Kč 120 000,- na zpracování žádosti o dotaci
2012/10/220
na projekt „Zvýšení kvality řízení na MěÚ Štětí“ v rámci výzvy č. 89 s názvem „Zvýšení kvality řízení, financování a
good governance v úřadech územní veřejné správy “ z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s tím, že
cena díla bude uhrazena až po schválení dotace, tedy po doručení listiny o Uznání dotace.
RM schvaluje poskytnutí účelové dotace organizaci Místní akční skupina Podřipsko, o. s., se sídlem Černouček 100,
IČ: 22880674, na kofinancování projektu „Integrovaná strategie území Podřipska“ ve výši Kč 26 922,-.
RM schvaluje program mimořádného jednání Zastupitelstva Města Štětí, které se bude konat ve středu dne
2012/10/222
30.5.2012.
Nepřijato
RM schvaluje obnovení nájemní smlouvy bytu č. 19, Školní 498, Štětí pí Štefanii Tóthové.
2012/10
2012/10/221
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