Výpis usnesení ze 7. schůze Rady města konané dne 20. 3. 2019 - anonymizovaný
číslo usnesení
2019/7/187
RM schvaluje program 7. schůze RM.
2019/7/188
RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2019/4/110 do 30. 4. 2019.
RM schvaluje záměr pachtu části pozemku parcelní číslo 1750 zahrada, o výměře 606 m2, v obci
2019/7/189
Štětí, katastrální území Štětí I.
RM schvaluje záměr pachtu části pozemku parcelní číslo 74/1 ovocný sad o výměře 250 m2, v obci
2019/7/190
Štětí, katastrální území Hněvice.
RM schvaluje záměr pachtu pozemků parcelní číslo 277 orná půda o výměře 2 633 m2, 284 orná
půda o výměře 874 m2, 374/1 orná půda o výměře 17 008 m2, 374/11 ostatní plocha, jiná plocha o
výměře 533 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Čakovice u Radouně, pozemků parcelní číslo
2019/7/191
570/1 orná půda o výměře 23 119 m2, 806/7 orná půda o výměře 3 300 m2, 1175/8 orná půda o
výměře 240 m2, 1175/9 orná půda o výměře 5 671 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Chcebuz
a pozemku parcelní číslo 1265/2 orná půda o výměře 7 921 m2, v obci Štětí, katastrální území
Radouň u Štětí.
RM rozhodla o uzavření smlouvy o provedení stavby na pozemku pro stavbu „Chodník a přechody
pro chodce – Štětí, Stračenská ul.“, a to pro pozemky parcelní číslo 474/1, 393/6, 798/6 a 798/8,
2019/7/192
vše v obci Štětí, katastrální území Štětí I s Ústeckým krajem, IČO: 70892156, zastoupeným
Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, IČO: 00080837, se sídlem
Ruská 260, 417 03 Dubí 3.
RM rozhodla o uzavření smlouvy o údržbě části vodorovného dopravního značení na pozemní
komunikaci č. III/26121 a III/26125 pro stavbu „Chodník a přechody pro chodce - Štětí, Stračenská
2019/7/193
ul.“ se Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, IČO: 00080837, se
sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3,
RM rozhodla o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro
stavbu „Štětí – přívod VO“, a to pro pozemek parcelní číslo 1557/12 v obci Štětí, katastrální území
Štětí I s Ústeckým krajem, IČO: 70892156, zastoupeným Správou a údržbou silnic Ústeckého
kraje, příspěvkovou organizací, IČO: 00080837, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3. Služebnost
2019/7/194
bude zřízena za jednorázovou úhradu ve výši 4 000 Kč. K úhradě bude připočtena DPH ve výši dle
příslušného právního předpisu. Výše úhrady za zásah do tělesa komunikace a silničního pozemku
bude stanovena v souladu s ceníkem schváleným usnesením Rady Ústeckého kraje č.
32/27R/2017.

termín

zodpovídá
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2019/7/195

RM rozhodla o uzavření smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem
do tělesa silnice v důsledku realizace stavby „Štětí – přívod VO“ se Správou a údržbou silnic
Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, IČO: 00080837, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3.
Výše úhrady za zásah do tělesa komunikace a silničního pozemku bude stanovena v souladu s
ceníkem schváleným usnesením Rady Ústeckého kraje č. 32/27R/2017. K úhradě bude připočtena
DPH ve výši dle právních předpisů platných ke dni její úhrady.

2019/7/196

RM rozhodla o uzavření smlouvy o dílo se společností PATOK a.s., IČO: 27356248 na akci
„Prodloužení vodovodního řadu v ulici Stračenská“ za cenu díla ve výši 1 985 394 Kč bez DPH,
DPH 21% činí 416 932,74 Kč, celkem 2 402 326,74 Kč včetně 21% DPH.

2019/7/197

RM rozhodla o uzavření splátkového kalendáře s panem ………………………. na celkovou dlužnou
částku ve výši 5 695 Kč za byt č. …………..., s měsíčními splátkami 800 Kč.

2019/7/198

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou ELTODO OSVĚTLENÍ, s. r. o., IČ 25751018 na akci
„Štětí, Nové náměstí – zásuvkové sloupky“ za cenu díla ve výši 338 856,96 Kč bez DPH, DPH 21%
činí 71 159,96 Kč, celkem 410 016,92 Kč včetně 21% DPH.

2019/7/199

2019/7/200

2019/7/201

2019/7/202
2019/7/203

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání Restaurace Klub,
Mírové náměstí 69 ve Štětí od 1. 4. 2019 s panem Liborem Vogelem, IČ: 64014185. Výše
nájemného k provozování restaurace je 400 Kč/m2/rok, výše nájemného za ostatní prostory
vhodné k činnosti je 200 Kč/m2/rok.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb
mezi Městem Štětí, Mírové nám. 163, Štětí, IČ 00264466,
DIČ CZ00264466 a Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem,
IČ 70892156, DIČ CZ70892156.
RM revokuje usnesení č. 2018/21/733 ze dne 17. 10. 2018, kterým schválila uzavření smlouvy o
bezúplatné výpůjčce sportovního areálu Radouň (p.p. 557/7, 557/8 a kabiny stav. p. č. 157) na
dobu neurčitou od 1. 12. 2018 s organizací Český svaz žen Radouň IČ: 004 42 801.
RM schvaluje zveřejnění záměru bezúplatné výpůjčky sportovního areálu v Radouni p. p. č. 557/7,
557/8 a stav. p. č. 157, včetně budovy bez čísla popisného či evidenčního, která na pozemku stojí
(„kabiny“).
RM souhlasí s vyřazením a likvidací movitého majetku, jak je uvedeno v zápisu z jednání likvidační
komise č. 1 ze dne 7. 3. 2019.
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2019/7/204
2019/7/205
2019/7/206

2019/7/207

2019/7/208
2019/7/209

RM schvaluje Domu dětí a mládeže, Horova 375 použití neúčelového finančního daru
prostřednictvím čerpání Rezervního fondu ve výši 5 000 Kč.
RM schvaluje Mateřské škole Štětí, Stračenská 561 čerpání Rezervního fondu ve výši 416 199,26
Kč na Šablony MŠ.
RM schvaluje Pravidla prodeje palivového dřeva, která plně nahradí pravidla schválená usnesením
RM č. 2012/25/622 ze dne 22. 11. 2012.
RM schvaluje rozšíření dopravní obslužnosti s Integrovanou dopravou Středočeského kraje, které
umožní posílení spojů autobusové linky PID č. 369 mezi Prahou a Štětím ve špičkách dle
předloženého jízdního řádu a jehož ekonomická kalkulace provozní ztráty z tohoto posílení
měsíčně činí 37 626,13 Kč.
RM schvaluje přidělení bytu č. ……….. v Domě s pečovatelskou službou, Školní 700 ve Štětí p.
…………………………..., trvale bytem Štětí, …………………...
RM schvaluje přidělení bytu č. ………...v Domě s chráněnými byty, U Cementárny 452 ve Štětí p.
…………………………….., trvale bytem Štětí, ……………….

2019/7/210

Město Štětí přistupuje k Pověření Ústeckého kraje č. 112 (a jeho případným následným dodatkům)
k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb
Ústeckého kraje na období 2019-2021, s účinností ode dne 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021, 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).

2019/7/211

RM schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu bytu č. ………………….., Štětí, mezi
……………………………... od 1. 4. 2019 do 30. 6. 2019.

2019/7/212

RM schvaluje přidělení bytu č. .................... ve Štětí žadatelce..................................... č. ž. 1/19 v
souladu s platnými pravidly. Nájem bude uzavřen na dobu určitou do 30. 4. 2019 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.
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2019/7/213

2019/7/214

2019/7/215

RM schvaluje přidělení bytu č. ................................. ve Štětí žadateli ..............................i, č. ž. 2/19
v souladu s platnými pravidly. Nájem bude uzavřen na dobu určitou do 30. 4. 2019 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.
RM schvaluje přidělení startovacího bytu č. ......., Zahradní ............ ve Štětí
žadatelce.............................. č. ž. 5/19 v souladu s platnými pravidly. Nájem bude uzavřen na dobu
určitou do 30. 6. 2019. Cena nájemného bude ve výši 30 Kč/m2 podlahové plochy. Celková doba
nájmu max. 6 let.
RM schvaluje neprodloužit smlouvu o nájmu bytu č. ……………………... ve Štětí panu
……………... od 1. 4. 2019.

2019/7/216

RM rozhodla o uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 9.9.2009 se společností
Chrištof spol. s r.o., Komárovské nábřeží 465/10, 617 00 Brno, IČO: 42660351. V předmětném
dodatku se zvyšují jednotkové ceny prádla, vkládá se možnost zvýšit ceny o hodnotu inflace a
procentuelní změny minimální mzdy a rovněž se vkládá možnost bezplatného poskytnutí prádelních
kontejnerů po dobu 14 dní a následný jejich nájem za 15 Kč/1den/kontejner. Ostatní ujednání
smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.

2019/7/217

RM odvolává pana Jakuba Roubíčka z funkce velitele Jednotky sboru dobrovolných hasičů.

2019/7/218
2019/7/219
2019/7/220

nepřijato:

RM pověřuje vedením Jednotky sboru dobrovolných hasičů pana Kamila Tučka do doby jmenování
nového velitele.
RM ukládá Odboru ekonomickému zajistit prostřednictvím společnosti Cityfinance aktualizaci
finanční analýzy z r. 2013. Termín do 30. 6. 2019.
RM jmenuje Petra Bureše členem Komise pro zakázky malého rozsahu.
nepřijatá usnesení:
RM schvaluje přidělení startovacího bytu č. .............. Zahradní ....... ve Štětí žadatelce
................................ č. ž. 3/19 v souladu s platnými pravidly. Nájem bude uzavřen na dobu určitou
do 30. 6. 2019. Cena nájemného bude ve výši 30 Kč/m2 podlahové plochy. Celková doba nájmu
max. 6 let.

30.6.2019

OE

