Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne 30. 5. 2018 - anonymizovaný
číslo usnesení
2018/13/344
RM schvaluje program 13. schůze RM.
RM schvaluje přidělení bezbariérového bytu č. .. v Domě s pečovatelskou službou, Školní 700 ve
2018/13/345
Štětí pí ……………..., nar. …………., bytem Štětí, …………....

2018/13/346

RM schvaluje přidělení sociálního bytu č. ....., ........................ ve Štětí žadateli ......................, č. ž.
2/18 v souladu s platnými pravidly. Nájem bude uzavřen na dobu určitou do 31. 8. 2018 v rámci
operačního programu zaměstnanost a realizace projektu Pilotní ověření implementace systému
sociálního bydlení na lokální úrovni v obci Štětí - registrační číslo projektu
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006199. Cena nájemného ve výši 20 Kč/m2 podlahové plochy.

2018/13/347

RM schvaluje přidělení bytu č. …………., ………………. ve Štětí žadateli ………………………., č. ž.
25/18 v souladu s platnými pravidly. Nájem bude uzavřen na dobu určitou 1 rok. Cena nájemného
bude ve výši 50 Kč/m2 podlahové plochy.

2018/13/348

RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu od 1. 6. 2018 do 31. 10. 2018 těmto nájemcům:
....................................................
....................................................
....................................................

2018/13/349

RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu od 1. 6. 2018 do 31. 8. 2018 těmto nájemcům:
....................................................
....................................................
....................................................

2018/13/350

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

2018/13/351
2018/13/352
2018/13/353

RM schvaluje neprodloužit smlouvu o nájmu bytu č. ……………………...ve Štětí paní
……………………., od 1. 6. 2018.
RM schvaluje neprodloužit smlouvu o nájmu bytu č. ………………………. ve Štětí paní
…………………………., od 1. 6. 2018.
RM schvaluje podání Žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na výkon sociální práce s výjimkou
agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2018 ve výši 510 000 Kč.

termín

zodpovídá
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2018/13/354

2018/13/355

2018/13/356

RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu pozemků parcelní číslo 562/1 orná půda o výměře 4200
m2 a 562/2 orná půda o výměře 594 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, tj. 1,50 Kč/m2/rok k pastvě koní s ..................................., Štětí od 1. 7.
2018 do 31. 12. 2020.
RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu částí pozemků parcelní číslo 1104/1 orná půda a 1106/1
trvalý travní porost, označených dle zaměření č. ad 1078-708/2011 jako nájem/A o celkové výměře
738 m2 a dále pozemku parcelní číslo 1104/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15 m2
označeného dle geometrického plánu č. 1715-134/2017, 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 u orné půdy + 5 Kč/m2/rok u zastavěné
plochy k zahrádkářskému účelu s .............................................., Štětí od 1. 7. 2018 do 31. 12.
2028.
RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu části pozemku parcelní číslo 1431/3 orná půda označené
dle zaměření č. ad 24-534/2012 jako nájem/58 o výměře 399 m2 v obci Štětí, katastrální území
Štětí II 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. 7. 2018 do 31. 12. 2028.

2018/13/357

RM schvaluje záměr pachtu částí pozemků parcelní číslo 1431/3 orná půda, 1431/8 orná půda,
1431/10 orná půda a 1560/1 trvalý travní porost, označených dle zaměření č. ad24_01-535/2018
jako pacht/44 o výměře 471 m2, pacht/45 o výměře 387 m2, pacht/46 o výměře 367 m2, pacht/47 o
výměře 378 m2, pacht/48 o výměře 372 m2, pacht/49 o výměře 414 m2, pacht/50 o výměře 424
m2 a dále pozemků st. 347 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2, st. 348 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 13 m2, st. 349 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13 m2, st. 350 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 13 m2, st. 351 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m2, st. 352
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13 m2 a st. 353 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15 m2
vše v obci Štětí, katastrální území Štětí II.

2018/13/358

RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s panem…………………………………….., Štětí na
nedoplatek za vodné, stočné ve výši 18 092 Kč s měsíčními splátkami ve výši 1 500 Kč.
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2018/13/359

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a
smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-4016563/001 „LT - Štětí, Dlouhá, p. č. 220/2-kNN, SS100“
na pozemku parcelní číslo 217, v obci Štětí, katastrální území Štětí I se společností ČEZ Distribuce,
a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly. Výše náhrady
bude vycházet z platného právního předpisu Města Štětí.

2018/13/360

RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro vodovodní
přípojky vedené přes pozemek parcelní číslo 501/1 v obci Štětí, katastrální území Chcebuz a právo
jízdy a chůze přes pozemek parcelní číslo 501/1 v obci Štětí, katastrální území Chcebuz, pro
novostavby rodinných domů na pozemcích parcelní číslo 497/8 a 497/9 tamtéž, s
panem......................................., bytem.................................... za úhradu dle schválených Zásad
zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo Města Štětí k věcem nemovitým.

2018/13/361

RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní ……………………………... na celkovou
dlužnou částku ve výši 3 200 Kč za byt č. ………………………., Štětí s měsíčními splátkami 500
Kč.

2018/13/362

RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní ……………………. na celkovou dlužnou
částku ve výši 6 460 Kč za byt č. ……………………………., Štětí, s měsíčními splátkami 2000 Kč.

2018/13/363
2018/13/364
2018/13/365

RM doporučuje ZM rozhodnout o uzavření splátkového kalendáře s panem
……………………………….. na celkovou dlužnou částku ve výši 24 713 Kč za byt č.
……………………….., Štětí s měsíčními splátkami 400 Kč.
RM schvaluje uzavřít smlouvu o nájmu bytu č. …………………………..ve Štětí s nájemcem
…………………….. od 1. 6. 2018 do 31. 7. 2018.
RM ukládá vedoucí Odboru správy provést revizi dohod mezi městem Štětí a obcemi Račice,
Snědovice o zajištění plnění povinné školní docházky dětem s trvalým pobytem v těchto obcích.
Termín do 22. 8. 2018.

2018/13/366

RM schvaluje uzavření kupní smlouvy se společností DOMANSKÝ s.r.o., Českobrodská 566/2,
Praha 9 IČ: 62914910 na dodávku „Vozidla pro potřeby Městského úřadu Štětí“ za cenu 310
923,40 Kč bez DPH, DPH ve výši 21% činí 65 160,60 Kč, celkem 376 084 Kč včetně 21% DPH.

2018/13/367

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností DEVELOP Most s.r.o., Zdeňka Fibicha
2825/47, Most, IČ 28715519 na provedení procesní analýzy za cenu 125 000 Kč bez DPH, DPH
ve výši 21% činí 26 250 Kč, celkem 151 250 Kč včetně 21% DPH.
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2018/13/368

2018/13/369

2018/13/370
2018/13/371
2018/13/372
2018/13/373
2018/13/374
2018/13/375
2018/13/376
2018/13/377
2018/13/378

RM schvaluje uzavření smlouvy o mlčenlivosti se společností DEVELOP Most s.r.o., Zdeňka
Fibicha 2825/47, Most, IČ 28715519 při provedení procesní analýzy
a poskytování služeb Pověřence na ochranu osobních údajů.
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb se společností DEVELOP Most s.r.o.,
Zdeňka Fibicha 2825/47, Most, IČ 28715519 na Pověřence za cenu 15 000 Kč bez DPH měsíčně,
DPH ve výši 21% činí 3 150 Kč, celkem 18 150 Kč včetně 21% DPH měsíčně na dobu určitou s
účinností od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2018.
RM schvaluje upravený návrh na poskytnutí odměn z rozpočtu školy či školského zařízení ředitelům
příspěvkových organizací Města Štětí.
RM schvaluje Základní škole Štětí, Školní 559 použití neúčelových finančních darů prostřednictvím
čerpání rezervního fondu ve výši 22 000 Kč. Rezervní fond bude čerpán na financování ozdravných
pobytů a výletů žáků školy.
RM schvaluje změnu závazných ukazatelů příspěvkové organizace Základní škola Štětí, Školní 559
pro rok 2018.
RM schvaluje Základní škole T. G. Masaryka Štětí přijetí finančního daru od společnosti Mondi Štětí
a.s. ve výši 100 000 Kč na vybavení učebny pro projektové vyučování.
RM schvaluje Základní škole T. G. Masaryka Štětí čerpání rezervního fondu ve výši 100 000 Kč na
vybavení učebny pro projektové vyučování.
RM schvaluje změnu závazných ukazatelů příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka
Štětí pro rok 2018.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby „Oprava 4-trubkového
vedení v ul. Lukešova, Štětí“ a stavby „Oprava komunikace ulice Lukešova“ se spol. RATE s.r.o.,
IČO: 49904507, se sídlem Dlouhá 670, 411 08 Štětí.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů s firmou as4u.cz, s r.o., Jana
Masaryka 195/24, 120 00 Praha 2, IČ 28884035.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů s firmou Ticketware s.r.o., Nad
Pískovnou 1450/5, Praha 4, IČ 03485285.

2018/13/379

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou KAMONT GROUP s. r. o., Čs. armády 512, 411 08
Štětí, IČ 03790304 na „Opravu osvětlení kinosálu ve Štětí“ za cenu díla ve výši 475 507,99 Kč bez
DPH, DPH 21% činí 99 856,68 Kč, celkem 575 364,66 Kč včetně 21% DPH.

2018/13/380

RM schvaluje zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na „Výměnu
podhledů a osvětlení ve vstupní hale kina Štětí“.

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne 30. 5. 2018 - anonymizovaný

2018/13/381

2018/13/382

RM schvaluje uzavření smlouvy o reklamě a propagaci s firmou energia o. p. s. se sídlem Za
Pektinou 944, 538 03 Heřmanův Městec, IČ 25999851 na propagační služby v rámci 29. ročníku
Národního festivalu dechových orchestrů FEDO 2018. Celkově poskytnutá částka za propagační
služby je 20 000 Kč vč. DPH.
RM schvaluje uzavření smlouvy o reklamě a propagaci s firmou FCC BEC, s.r.o. se sídlem
Prosmycká 2/88, 410 02 Lovosice IČ 61054259 na propagační služby v rámci 29. ročníku
Národního festivalu dechových orchestrů FEDO 2018. Celkově poskytnutá částka za propagační
služby je 60 000 Kč bez DPH.
nepřijatá usnesení:

nepřijato:

RM doporučuje ZM schválit výjimku ze Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí z majetku města
Štětí a výkupu nemovitostí do majetku města Štětí, která se týká stanovené ceny ve výši 400
Kč/m2 za prodej pozemku specifikovaného jako území obytné určené pro nízkopodlažní zástavbu RD. Předmětná výjimka se vztahuje pouze na prodej pozemku parcelní číslo 1068 zahrada o
výměře 475 m2, v obci Štětí, katastrální území Štětí I za cenu ve výši 250 Kč/m2.

nepřijato:

RM doporučuje ZM rozhodnout o převodu věci nemovité uzavřením kupní smlouvy na pozemek
parcelní číslo 1068 zahrada o výměře 475 m2, v obci Štětí, katastrální území Štětí I za dohodnutou
cenu ve výši 250 Kč/m2 + 21%DPH, tj. celkem 143 688 Kč včetně 21% DPH s
....................................., Štětí.

