Výpis usnesení z 1. schůze Rady města konané dne 9. 1. 2019 - anonymizovaný
číslo usnesení
2019/1/1
RM schvaluje program 1. schůze RM.
RM ukládá OSŽPD prověřit situaci se stavebními parcelami v Radouni ve vazbě na Povodí Ohře 2019/1/2
parcela 3/1, 2/8 a 1760/2. Termín: 23. 1. 2019.
2019/1/3

RM schvaluje záměr nabytí věci nemovité na část pozemku parcelní číslo 402/47 orná půda,
označená dle geometrického plánu č. 75-434/2017 jako pozemek parcelní číslo 402/80 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 63 m2 v obci Štětí, katastrální území Újezd u Chcebuze.

2019/1/4

RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu části pozemku parcelní číslo 563 trvalý travní porost o
výměře 80 m2 a pozemku parcelní číslo 564 trvalý travní porost o výměře 856 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 Kč/m2/rok za účelem
skladování dřeva a k zemědělským účelům s ................................................., Štětí od 1. 2. 2019
do 31. 12. 2028.

2019/1/5

RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu pozemku parcelní číslo 909 trvalý travní porost o výměře
146 m2 a pozemku parcelní číslo 911 trvalý travní porost o výměře 791 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 Kč/m2/rok za účelem pastvy
pro koně s ............................................................ od 1. 2. 2019 do 31. 12. 2020.

2019/1/6

RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu části pozemku parcelní číslo 1530/2 zahrada, označené
dle geometrického zaměření č. ad 1052-611/2011 jako nájem/L o výměře 120 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. 2. 2019 do 31. 12. 2028.

2019/1/7

RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu části pozemku parcelní číslo 1085/34 orná půda,
označené dle geometrického zaměření č. ad 1171-16/2005 jako nájem/12 o výměře 107 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. 2. 2019 do 31. 12. 2028.

termín

zodpovídá

23.1.2019

OSŽPD

Výpis usnesení z 1. schůze Rady města konané dne 9. 1. 2019 - anonymizovaný

2019/1/8

RM doporučuje ZM rozhodnout o 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 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 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 s..............................................za celkovou kupní cenu ve výši 13 323 Kč, která se
skládá z částky za pozemkové parcely ve výši 10 600 Kč a dále z částky za geometrický plán ve
výši 2 723 Kč.

2019/1/9

RM doporučuje ZM rozhodnout o nabytí a převodu věcí nemovitých uzavřením směnné smlouvy, a
to nabytím části pozemku parcelní číslo St. 77 zastavěná plocha a nádvoří, označené dle
geometrického plánu č. 153-549/2018 jako 885 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 9 m2
v obci Štětí, katastrální území Stračí z vlastnictví ...............................................do vlastnictví Města
Štětí a převodem pozemku parcelní číslo 89/2 zahrada o výměře 18 m2 v obci Štětí, katastrální
území Stračí z vlastnictví Města Štětí do vlastnictví.....................................................

2019/1/10

RM schvaluje uzavření třístranné smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na vodovodní
přípojku k podnikatelskému areálu v rámci stavby „Štětí – vodovodní přípojka k podnikatelskému
areálu“ na pozemku parcelní číslo 790/1 v obci Štětí, katastrální území Štětí s Ústeckým krajem,
IČO: 70892156 zastoupeným Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací,
IČO: 00080837 se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí a Severočeskou vodárenskou společností a.s.,
IČO: 49099469 zastoupenou Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a.s., IČO: 49099451 se
sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice.

2019/1/11

RM rozhodla o uzavření splátkového kalendáře s paní ……………………... na celkovou dlužnou
částku ve výši 7 940 Kč za byt č. …………………………..., Štětí s měsíčními splátkami 600 Kč.

2019/1/12
2019/1/13
2019/1/14
2019/1/15

RM schvaluje Organizační řád KIZ Štětí včetně jeho přílohy č.1 „Struktura KIZ Štětí“ a přílohy č. 2
„Systematizace pracovních míst KIZ Štětí“ s účinností od 1. 2. 2019.
RM schvaluje Pracovní řád KIZ Štětí s účinností od 1. 2. 2019.
RM schvaluje uzavření deklarace o spolupráci s Českým rozhlasem, se sídlem Vinohradská 12,
120 99 Praha 2, IČ 45245053, stanice Rozhlasové studio Sever, Na schodech 10, 400 01 Ústí nad
Labem s platností do 31. 12. 2018.
RM schvaluje udělení výjimky z OZV 6/2014 na kulturně společenskou akci Masopust, která se
bude konat 9. 3. 2019 na Novém náměstí od 10.00 do 18.00.
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2019/1/16

RM schvaluje udělení výjimky z OZV 6/2014 na kulturně společenskou akci Historický den „Štětská
ostrev & Folkové odpoledne“, která se bude konat 18. 5. 2019 na Husově náměstí od 9.00 do
23.00.

2019/1/17

RM schvaluje udělení výjimky z OZV 6/2014 na kulturně společenskou akci 55 let bigbítu ve Štětí,
která se bude konat 22. 6. 2019 u Labe, odpočinková zóna u Labe arény od 13.00 do 02.00.

2019/1/18
2019/1/19
2019/1/20

2019/1/21

2019/1/22
2019/1/23

RM schvaluje udělení výjimky z OZV 6/2014 na kulturně společenskou akci Filmové léto kinematograf bratří Čadíků, která se bude konat ve dnech 6. – 13. 8. 2019 na Husově náměstí od
20.00 do 23.30.
RM schvaluje udělení výjimky z OZV 6/2014 na kulturně společenskou akci Tradiční štětský
jarmark, která se bude konat 14. 9. 2019 na Husově náměstí od 9.00 do 23.00.
RM schvaluje udělení výjimky z OZV 6/2014 na kulturně společenskou akci Rozsvícení vánočního
stromu, která se bude konat 1. 12. 2019 na Novém náměstí od 14.00 do 19.00.
RM podle čl. 6 odst. 22 Zásad Města Štětí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uděluje
výjimku z těchto Zásad a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Projekce dopravní Filip
s.r.o., IČ: 28714792, se sídlem Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem, na veřejnou zakázku
malého rozsahu na služby – zpracování projektové dokumentace stavby „Štětí – rekonstrukce ulic
Palackého, Lukešova a Pivovarská“ za celkovou cenu ve výši 531 000 Kč bez DPH, DPH 21% činí
111 510 Kč, cena celkem 642 510 Kč včetně DPH 21%, bez zadávacího řízení.
RM revokuje usnesení č. 2017/1/14 ve znění RM schvaluje Jednací řád komise pro vyhodnocení
ankety Sportovec roku města Štětí, jehož přílohou je nominační list
a hlasovací lístek.
RM schvaluje Pravidla pro vyhodnocení ankety Sportovec roku města Štětí, jehož přílohou je
nominační list a hlasovací lístek.

2019/1/24

RM jmenuje členy Komise pro sport a volný čas: Ing. Libuše Votočková, Drahomíra Pištorová,
Martin Pokorný, Josef Veselý, Luboš Došek, Jaroslav Dziásek, PhDr. Jiří Šlégl, Ph.D.

2019/1/25

RM jmenuje členy Komise pro vzdělávání a školství: PhDr. Bc. Gabriela Hrušková, Mgr. Alexandr
Petrišče, Mgr. Ilona Stieranková, Mgr. Hana Moravcová, PhDr. Jiří Konvalinka, Drahomíra
Pištorová, Bc. Jan Hrovatitsch, Bc. Stanislava Linhartová, Bc. Gabriela Libertínová.

2019/1/26

RM ukládá tajemníkovi předložit radě veškeré i rozpracované řídící dokumenty k informačním
komunikačním technologiím a informačnímu systému městského úřadu. Termín: 23. 1. 2019.

23.1.2019

tajemník
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nepřijato:

nepřijato:

nepřijatá usnesení:
RM schvaluje záměr nabytí věcí nemovitých, a to pozemku parcelní číslo 1040/2 orná půda o
výměře 5 718 m2 a pozemku parcelní číslo 1040/55 orná půda o výměře 3 900 m2, vše v obci
Štětí, katastrální území Brocno.
RM schvaluje záměr nabytí věcí nemovitých, a to pozemku parcelní číslo 1040/6 zahrada o výměře
38 m2, pozemku parcelní číslo 1040/7 zahrada o výměře 41 m2, pozemku parcelní číslo 1040/45
orná půda o výměře 1 849 m2, pozemku parcelní číslo 1040/46 orná půda o výměře 2 160 m2,
pozemku parcelní číslo 1040/48 orná půda o výměře 367 m2, pozemku parcelní číslo 1040/49 orná
půda o výměře 2 211 m2, pozemku parcelní číslo 1040/51 orná půda o výměře 433 m2 a pozemku
parcelní číslo 1040/54 orná půda o výměře 3 954 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Brocno.

