Výpis usnesení z 25. schůze Rady města konané dne 5. 12. 2018 - anonymizovaný
číslo usnesení
2018/25/811
RM schvaluje program 25. schůze RM.
2018/25/812
RM schvaluje jednací řád Rady Města k 5. 12. 2018.
RM schvaluje záměr pachtu části pozemku parcelní číslo 563 trvalý travní porost o výměře 80 m2 a
2018/25/813
pozemku parcelní číslo 564 trvalý travní porost o výměře 856 m2, vše v obci Štětí, katastrální
území Radouň u Štětí.
RM schvaluje záměr pachtu pozemku parcelní číslo 909 trvalý travní porost o výměře 146 m2 a
2018/25/814
pozemku parcelní číslo 911 trvalý travní porost o výměře 791 m2, vše v obci Štětí, katastrální
území Radouň u Štětí.
RM schvaluje záměr pachtu části pozemku parcelní číslo 1530/2 zahrada, označené dle
2018/25/815
geometrického zaměření č. ad 1052-611/2011 jako nájem/L o výměře 120 m2, v obci Štětí,
katastrální území Štětí I.
RM schvaluje záměr pachtu části pozemku parcelní číslo 1085/34 orná půda, označené dle
2018/25/816
geometrického zaměření č. ad 1171-16/2005 jako nájem/12 o výměře 107 m2 v obci Štětí,
katastrální území Štětí I.
RM schvaluje záměr převodu věcí nemovitých, a to částí pozemku parcelní číslo 1648/3 ostatní
plocha, ostatní komunikace, označené dle geometrického plánu č. 333-603/2018 jako 1648/25
2018/25/817
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 51 m2 a 1648/26 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 m2 v
obci Štětí, katastrální území Radouň u Štětí.

2018/25/818

RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu části pozemku parcelní číslo 1530/2 zahrada, označené
dle geometrického zaměření č. ad 1052-611/2011 jako nájem/K o výměře 129 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. 1. 2019 do 31. 12. 2028.

2018/25/819

RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu částí pozemků parcelní číslo 1501 trvalý travní porost,
1506 orná půda a 1507 orná půda, označených dle geometrického zaměření č. 60-709/2008 jako
nájem/A o celkové výměře 1331 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. 1. 2019 do 31. 12. 2028.

termín

zodpovídá
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2018/25/820

2018/25/821

2018/25/822

2018/25/823
2018/25/824

2018/25/825

RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu částí pozemků parcelní číslo 1540/1 zahrada a 1540/2
zahrada, označených dle geometrického zaměření č. ad 1198-132/2005 jako nájem/5 o celkové
výměře 301 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I 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. 1. 2019 do 31.
12. 2028.
RM doporučuje ZM rozhodnout o nabytí věcí nemovitých uzavřením darovací smlouvy od dárce Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 70892156, a to částí
pozemku parcelní číslo 1152/1 ostatní plocha, silnice označené dle geometrického plánu č. 1732651/2017 jako 1152/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 819 m2, 1152/5 ostatní plocha,
jiná plocha o výměře 103 m2, 1152/6 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 679 m2, vše v obci Štětí,
katastrální území Štětí I.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-4005037/VB/P004 „LT-Předonín-Račice-VN,
selekt. kabelizace“ ze dne 16. 3. 2018 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly. Stavbou dojde k dotčení pozemku parcelní
číslo 299, v obci Štětí, katastrální území Hněvice, který je ve vlastnictví Města. Ostatní ujednání
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést
stavbu nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti. Výše náhrady za zřízení
věcného břemene - služebnosti bude vycházet z platného právního předpisu města.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. ................................ ve Štětí s
nájemkyní...................................................... od 1. 12. 2018 do 31. 12. 2018.
RM rozhodla o uzavření splátkového kalendáře s panem ...................................................... na
celkovou dlužnou částku ve výši 5 960 Kč za byt č. ..............................., Štětí s měsíčními
splátkami 500 Kč.
RM rozhodla o uzavření splátkového kalendáře s panem ...................................................... na
celkovou dlužnou částku ve výši 3 600 Kč za byt č. ........................................, Štětí s měsíčními
splátkami 400 Kč.

2018/25/826

RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru č. 9, U tržnice 701 ve Štětí.

2018/25/827

RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor č. 17 a 18, U tržnice 701 ve Štětí.

2018/25/828

RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru č. 110, U tržnice 701 ve Štětí.
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2018/25/829

RM schvaluje cenové relace vstupného na Městské koupaliště Štětí od sezóny 2019 takto:
Základní vstupné - 80 Kč/den, Snížené vstupné (děti 4 - 15 let, studenti, senioři od 65 let, ZTP/P) 40 Kč/den, žáci všech škol s pedagogickým dozorem v rámci vyučování - 5 Kč (dozor zdarma). Děti
do 4 let (100 cm výšky) - vstup zdarma. Od 16.00 hodin vstupné poloviční tj. 40 Kč a 20 Kč/den.

2018/25/830

RM schvaluje Mateřské škole Štětí, příspěvkové organizaci upravený rozpočet na rok 2018.

2018/25/831
2018/25/832

RM schvaluje Mateřské škole Štětí, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok
2018.
RM schvaluje Mateřské škole Štětí, příspěvkové organizaci poskytnutí účelového příspěvku na
realizaci akce „Plavání předškolních dětí“ ve výši 41 019 Kč.

2018/25/833

RM doporučuje Zastupitelstvu města schválit zrušení Fondu rozvoje a oprav k 31. 12. 2018.

2018/25/834
2018/25/835

RM doporučuje ZM schválit VII. rozpočtové opatření k 13. 12. 2018.
RM doporučuje ZM návrh rozpočtu Města Štětí na rok 2019 ke schválení.
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci organizaci SK Štětí, z.s. k
zabezpečení financování sportovní činnosti oddílů SK Štětí, z.s. ve výši 700 000 Kč a uzavření
veřejnoprávní smlouvy.
RM schvaluje Domu dětí a mládeže Štětí, Horova 375 upravený rozpočet na rok 2018 a snížení
příspěvku na provoz o 190 000 Kč.
RM zřizuje: Komisi dopravy, Komisi likvidační, Komisi prevence kriminality, Komisi pro sport a volný
čas, Komisi Zdravého města a místní Agendy 21, Komisi pro vzdělávání a školství, Komisi pro
zakázky malého rozsahu, Komisi sociálních služeb a bydlení, Komisi pro územní plánování a
rozvoj.

2018/25/836
2018/25/837

2018/25/838

2018/25/839

2018/25/840

2018/25/841

RM schvaluje členy Komise sociálních služeb a bydlení: Předsedkyně: Kubánková Michaela,
členové: Alena Vovčuková, Eva Košecová, Dana Kotalová, Václav Kouba, Vladimír Nolč, Stanislav
Přáda, Eva Reifová, Jana Ryšánková, Marie Svobodová, Emílie Vránková.
RM schvaluje pověřenou členku zastupitelstva města Mgr. Alenu Kořínkovou
k vykonávání občanských obřadů a zároveň stanovuje používání závěsného odznaku při
významných příležitostech a občanských obřadech pověřenou členku zastupitelstva města, včetně
místostarostů.
RM doporučuje Zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2018, kterou se
stanoví část společného školského obvodu mateřské školy.
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2018/25/842

2018/25/843

2018/25/844

2018/25/845

2018/25/846

2018/25/847

2018/25/848

2018/25/849
2018/25/850
2018/25/851

RM doporučuje Zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2018, kterou se
stanoví části společných školských obvodů základních škol.
RM schvaluje Specifikaci služby RIO MACH jako dodatek č. 2 ke stávající Smlouvě o poskytování
služeb elektronických komunikací č. 4/86914 ze dne 29. 03. 2013, na základě které společnost
Nej.cz s.r.o., IČ 03213595, se sídlem Kaplanova 2252/8, Chodov, Praha 4, PSČ 148 00, pro
potřeby rozšířeného Městského kamerového dohledového systému bezplatně zřídí a po dobu 48
měsíců bude poskytovat Městu Štětí na adrese Palackého 599 – služebna Městské policie Štětí
garantovanou internetovou konektivitu 80 Mbps, za pravidelnou měsíční platbu ve výši 2500 Kč bez
DPH, t.j. 3 025 Kč vč. DPH.
RM doporučuje ZM ke schválení Dodatek k Organizačnímu a pracovnímu řádu pro zaměstnance
Města Štětí, kteří jsou zařazeni v Městské policii Štětí.
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi půjčitelem Obcí Horní Počaply, IČO: 00236829, se
sídlem Horní Počaply 247, 277 03 Horní Počaply a vypůjčitelem Městem Štětí, IČO: 00264466, se
sídlem Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí, jejímž předmětem je přístavní můstek pro osobní lodní
dopravu, který je tvořen pontonem a lávkou (neregistrované plovoucí zařízení).
RM doporučuje ZM odložit rozhodnutí o podnětu na pořízení změny Územního plánu města Štětí
podaného dne 03.08.2018 panem ......................................................, do doby až po nabytí
účinnosti nového Územního plánu města Štětí.
RM doporučuje ZM uložit OSŽPD povinnost, aby případně podané návrhy na pořízení změny
územního plánu byly ke stanovisku pořizovateli a následně k rozhodnutí zastupitelstvu předkládány
až po nabytí účinnosti nového Územního plánu města Štětí.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s panem Karlem Tesaříkem na odborné vedení, dramaturgii,
nácvik a veřejné vystupování dechového orchestru Severočeské harmonie Štětí na rok 2019 s
účinností od 1. 1. 2019.
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce s panem Karlem Tesaříkem na zapůjčení movitého
majetku (hudební nástroje, uniformy, notový materiál) pro dechový orchestr Severočeská harmonie
Štětí na rok 2019 s účinností od 1. 1. 2019.
RM schvaluje Knihovní řád včetně ceníku služeb pro Městskou knihovnu Štětí s platností od
1.1.2019.
RM doporučuje ZM schválit Zásady pro poskytování peněžitých plnění členům výborů
Zastupitelstva města Štětí a komisi Rady města Štětí, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Štětí.
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2018/25/852

2018/25/853

2018/25/854

RM doporučuje ZM stanovit svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v
následujících částkách:
- místostarosta: 35 535 Kč,
- člen rady: 7 897 Kč,
- předseda výboru/komise: 3 948 Kč,
- člen výboru/komise: 3 290 Kč,
- člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1 974 Kč.
Odměna bude poskytována od 1. 1. 2019. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát
člena zastupitelstva města bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích
změn v obsazení jednotlivých funkcí, bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné
funkce. V případě souběhu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města se stanovuje
odměna jako souhrn odměn. Do souhrnné odměny jsou zahrnuty vždy maximálně 3 odměny za
funkce s nejvyšší odměnou, schválenou zastupitelstvem města. Do souhrnu se zahrnují pouze
odměny za výkon funkce člena rady, předsedy nebo člena výboru a předsedy nebo člena komise.
RM doporučuje ZM v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ustanovení §
84 odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jmenovat pana
Ing. Michala Kurfirsta určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování
územního plánu města Štětí a jeho změn.
RM schvaluje program jednání ZM dne 13. 12. 2018.

