Výpis usnesení z 10. schůze Rady města konané dne 18. 4. 2018 - anonymizovaný
číslo usnesení
2018/10/242
2018/10/243
2018/10/244
2018/10/245
2018/10/246
2018/10/247

2018/10/248

2018/10/249

2018/10/250

2018/10/251
2018/10/252
2018/10/253

termín
RM schvaluje program 10. schůze RM.
RM prodlužuje termín plnění usnesení č. 2017/20/672 do 15. 5. 2018.
RM prodlužuje termín plnění usnesení č. 2017/20/674 do 15. 5. 2018.
RM prodlužuje termín plnění usnesení č. 2017/25/913 do 15. 5. 2018.
RM souhlasí v rámci návrhu změn GPMŠ s přesunem finančních prostředků ve výši 100 tis. Kč z
oblasti F do oblasti B.
RM doporučuje ZM ke schválení Grantový program Města Štětí - pravidla pro rok 2018.
RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu pozemků parcelní číslo 2044 trvalý travní porost o výměře
1164 m2 a 2045 trvalý travní porost o výměře 425 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......................................................., od 1. 5. 2018 do 31. 12. 2028.
RM doporučuje ZM rozhodnout o převodu věci nemovité uzavřením kupní smlouvy na část
pozemku parcelní číslo 497/2 orná půda označené dle geometrického plánu č. 292-31/2018 jako
497/11 orná půda o výměře 463 m2 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 200 Kč/m2 + 21%DPH, tj. celkem 112 046 Kč včetně 21%DPH
s..........................................., Štětí.
RM doporučuje ZM rozhodnout o převodu věcí nemovitých uzavřením kupní smlouvy na pozemek
parcelní číslo 3/1 zahrada o výměře 140 m2 a částí pozemků parcelní číslo 2/2 trvalý travní porost
označené dle geometrického plánu číslo 288-681/2015 jako 2/8 trvalý travní porost o výměře 587
m2 a 1760 ostatní plocha, jiná plocha označené dle geometrického plánu číslo 288-681/2015 jako
1760/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 265 m2, vše 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 ve výši 200 Kč/m2 + 21%DPH, tj. celkem 240 064 Kč
včetně 21%DPH s ..........................................
RM schvaluje nová Pravidla pro hospodaření s byty v majetku Města Štětí.
RM schvaluje jednotný systém v rámci pohledávek bytového hospodářství.
RM svěřuje odboru majetku a investic pravomoc reagovat na žádosti nájemců o prodloužení nájmu
bytu, v případě, že o nich již bylo v RM rozhodnuto včetně podepisování odpovědí vedoucí odboru
majetku a investic.

zodpovídá
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2018/10/254

2018/10/255

2018/10/256
2018/10/257
2018/10/258
2018/10/259
2018/10/260
2018/10/261
2018/10/262

2018/10/263

2018/10/264

2018/10/265

2018/10/266

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. SMO-2018-340-0010 za rozúčtování nákladů za
dodávky tepla pro vytápění bytů a nebytových prostor se společností ULIMEX, spol. s.r.o., IČ:
14864878 na dobu neurčitou s účinností od zúčtovacího období roku 2018.
RM doporučuje ZM ke schválení uzavření splátkového kalendáře s paní …………………………….
na celkovou dlužnou částku ve výši 30 969 Kč za byt č. ………………….., Štětí, s měsíčními
splátkami 1 000 Kč.
RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s panem …………………………. na celkovou
dlužnou částku ve výši 3 600 Kč za byt č…………………………., Štětí, s měsíčními splátkami 1 200
Kč.
RM souhlasí s vyřazením a likvidací movitého majetku, jak je uvedeno v zápise z jednání likvidační
komise č. 1, ze dne 5. 4. 2018.
RM doporučuje ZM III. rozpočtové opatření k 26. 4. 2018 ke schválení.
RM schvaluje změnu závazných ukazatelů příspěvkové organizace Centrální školní jídelna,
Ostrovní 330, Štětí pro rok 2018.
RM schvaluje převod částky 100.000 Kč z Rezervního fondu příspěvkové organizace Centrální
školní jídelna, Ostrovní 330, Štětí do Fondu investic.
RM schvaluje čerpání Fondu investic příspěvkové organizace Centrální školní jídelna, Ostrovní
330, Štětí ve výši 990.000 Kč.
RM schvaluje přidělení dotace organizaci CYKLISTICKÝ KLUB SLAVOJ TEREZÍN, zapsaný
spolek na realizaci projektu „Závod míru juniorů 2018“ ve výši 20 000 Kč a uzavření veřejnoprávní
smlouvy.
RM doporučuje ZM ke schválení přidělení dotace organizaci Karatedó Steklý, z.s. na realizaci
projektu „Rozvoj bojových umění pro děti a mládež ve Štětí“ ve výši 50 000 Kč a uzavření
veřejnoprávní smlouvy.
RM schvaluje přidělení dotace organizaci „Brocno“ na realizaci projektu „Kulturně-společenské
aktivity zaměřené na děti a podpora místních tradic“ ve výši 40 000 Kč a uzavření veřejnoprávní
smlouvy.
RM doporučuje ZM ke schválení přidělení dotace organizaci SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů
Štětí na realizaci projektu „Zabezpečení celoroční činnosti a provozu spolku“ ve výši 49 000 Kč a
uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM schvaluje přidělení dotace organizaci Český svaz žen, z.s. základní organizace Radouň na
realizaci projektu „Radouňská pouť“ ve výši 33 220 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
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RM schvaluje přidělení dotace organizaci Římskokatolická farnost Chcebuz na realizaci projektu
„Obnova kostela sv. Petra a Pavla v Chcebuzi – VI. Etapa“ ve výši 40 000 Kč a uzavření
veřejnoprávní smlouvy.
RM schvaluje přidělení dotace organizaci Svaz tělesně postižených v ČR, z.s., místní organizace
Štětí na realizaci projektu „Ozdravný pobyt pro zdravotně postižené děti a dospělé - integrační“ ve
výši 5 610 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM schvaluje přidělení dotace organizaci Dobro-volně, z.s. na realizaci projektu „Zavedení a rozvoj
dobrovolnické služby a činnosti“ ve výši 25 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM schvaluje přidělení dotace organizaci Spolek Chcebuz na realizaci projektu „Kroužek
dovedných rukou Spolku Chcebuz“ ve výši 49 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM schvaluje přidělení dotace organizaci Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola,
Štětí, Kostelní 134, příspěvková organizace na realizaci projektu „Technický klub mládeže –
uměleckořemeslná dílna“ ve výši 49 436 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM doporučuje ZM ke schválení přidělení dotace organizaci Asociace TOM ČR, TOM 21202
TULÁCI na realizaci projektu „Olympijské hry Tuláka Abuďáka“ ve výši 42 700 Kč a uzavření
veřejnoprávní smlouvy.
RM schvaluje přidělení dotace organizaci SVJ Jiráskova 566 na realizaci projektu „Naše zahrádka“
ve výši 6 524 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM schvaluje udělení výjimky z OZV č. 6/2014 na akci Svátek růžových vín, která se bude konat
dne 1. 5. 2018 od 11.00 do 17.00 hodin, akci Košt Svatomartinských vín, která se bude konat dne
11. 11. 2018 od 11.00 do 17.00 hodin, akci Štědrovečerní pozastavení, která se bude konat dne
24. 12. 2018 od 11.00 do 17.00 hodin, vždy na Novém náměstí ve Štětí.
RM schvaluje udělení výjimky z OZV č. 6/2014 na sportovně kulturní a společenskou akci Refresh
Contest 11, která se bude konat dne 12. 5. 2018 od 10.00 do 22.00 hodin ve skateparku na
ostrově u Labe.
RM schvaluje Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností, upozornění a podnětů občanů.
RM schvaluje podání žádosti o vydání souhlasu s pokračováním přípravné třídy na Základní škole
Štětí, Ostrovní 300, okres Litoměřice, pro školní rok 2018/2019 Odboru školství, mládeže a
tělovýchovy, Krajského úřadu Ústeckého kraje.
RM schvaluje zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku „Vozidlo
pro potřeby Městského úřadu Štětí“.
RM doporučuje ZM ke schválení revidovaný „Strategický plán sociálního začleňování 2015-2018 –
Revize k 31. 1. 2018“.
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2018/10/280

2018/10/281
2018/10/282
2018/10/283

Město Štětí přistupuje k Pověření Ústeckého kraje č. 109 a jeho následným dodatkům k zajištění
dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb
Ústeckého kraje na období 2016-2018, vydaného Městu Štětí Ústeckým krajem s tím, že finanční
podpora Města Štětí poskytnutá v rámci rozpočtu Města Štětí na zajištění jednotlivých sociálních
služeb poskytovaných Městem Štětí (Pečovatelská služba města Štětí, Denní stacionář města Štětí
a Odlehčovací služba města Štětí) tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby v souladu s
Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní
podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům
pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU).
RM schvaluje přidělení bytu č. ……………………….. ve Štětí žadateli……………………..., č. ž.
22/18 v souladu s platnými pravidly. Nájem bude uzavřen na dobu určitou 1 rok. Cena nájemného
bude ve výši 50 Kč/m2 podlahové plochy.
RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. ……………………... ve Štětí
nájemci………………………. od 1. 4. 2018 do 31. 5. 2018.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. ……………………... ve Štětí nájemcům
………………………………..od 1. 4. 2018 do 31. 12. 2018.

2018/10/284

RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu od 1. 5. 2018 do 31. 7. 2018 těmto nájemcům:
………………………...
…………………………
………………………...
…………………………

2018/10/285

RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu od 1. 5. 2018 do 30. 6. 2018 těmto nájemcům:
………………………...
…………………………
………………………...
…………………………

2018/10/286

RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu od 1. 5. 2018 do 31. 5. 2018 těmto nájemcům:
………………………...
…………………………
………………………...
…………………………
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2018/10/287
2018/10/288
2018/10/289
2018/10/290
2018/10/291

2018/10/292
2018/10/293

nepřijato:

RM schvaluje neprodloužit smlouvu o nájmu bytu č. …………………... ve Štětí panu
……………………. od 1. 5. 2018.
RM schvaluje neprodloužit smlouvu o nájmu bytu č. ………………... ve Štětí panu
…………………... od 1. 5. 2018.
RM schvaluje uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční
soustavě s ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 na dvě odběrná
místa na Novém náměstí ve Štětí v ceně 31 500 Kč vč. DPH.
RM doporučuje ZM ke schválení návrhy znaků a vlajek pro devět místních částí – Brocno,
Čakovice, Hněvice, Chcebuz, Počeplice, Radouň, Stračí, Újezd a Veselí.
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce městského stadionu s SK Štětí z.s. na dobu neurčitou.
RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, kterou se mění obecně závazná
vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území města
Štětí.
RM schvaluje program jednání zastupitelstva města dne 26. 4. 2018.
nepřijatá usnesení:
RM doporučuje ZM ke schválení přidělení dotace organizaci Karatedó Steklý, z.s. na realizaci
projektu „Rozvoj bojových umění pro děti a mládež ve Štětí“ ve výši 40 000 Kč a uzavření
veřejnoprávní smlouvy.

