Výpis usnesení z 12. schůze Rady města konané dne 29. 5. 2019 - anonymizovaný
číslo usnesení
2019/12/357
RM schvaluje program 12. schůze RM.
2019/12/358
RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení 2019/5/159 do 30. 6. 2019.
RM schvaluje Základní škole Štětí, Ostrovní 300, okres Litoměřice úpravu závazných ukazatelů pro
2019/12/359
rok 2019.
2019/12/360
RM schvaluje Směrnici o finančním majetku Města Štětí s účinností od 30. 5. 2019.
2019/12/361
RM doporučuje ZM účetní závěrku Města Štětí za rok 2018 ke schválení.
RM doporučuje ZM Závěrečný účet Města Štětí za rok 2018, včetně Zprávy o výsledku
2019/12/362
přezkoumání hospodaření za rok 2018 ke schválení, a to bez výhrad.
2019/12/363

RM schvaluje přidělení dotace organizaci Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Štětí na
realizaci projektu „Včelaři pro zdravou přírodu“ ve výši 36 500 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.

2019/12/364

RM doporučuje ZM přidělení dotace panu Janu Saskovi na realizaci projektu „Obnova barokní
sýpky u čp. 61 Brocno – III etapa“ ve výši 75 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.

2019/12/365
2019/12/366
2019/12/367

2019/12/368

2019/12/369
2019/12/370
2019/12/371

RM doporučuje ZM ke schválení přidělení dotace organizaci Asociace TOM ČR, TOM 21202
TULÁCI na realizaci projektu Letní tábor „Rok turisty Abuďáka“ ve výši 37 100 Kč a uzavření
veřejnoprávní smlouvy.
RM schvaluje přidělení dotace organizaci Mgr. Tomáš Ryšánek na realizaci projektu „Dětský letní
tábor“ ve výši 25 200 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM schvaluje přidělení dotace organizaci Junák – český skaut, středisko Štětí, z.s. na realizaci
projektu „ Letní tábor Fantastická zvířata – Grindewaldovy zločiny“ ve výši 9 800 Kč a uzavření
veřejnoprávní smlouvy.
RM schvaluje přidělení dotace organizaci Nadační fond FOLIVORA na realizaci projektu
Krátkodobý projekt „Klub Lenochodíka Lubomírka“ ve výši 8 000 Kč a uzavření veřejnoprávní
smlouvy.
RM schvaluje přidělení dotace organizaci SH ČMS – krajské sdružení hasičů Ústeckého kraje na
realizaci projektu „Mistrovství České republiky v Požárním sportu dobrovolných a profesionálních
hasičů“ ve výši 10 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM schvaluje záměr nabytí věci nemovité bezúplatným převodem, a to pozemku parcelní číslo
143/4 ostatní plocha, dráha o výměře 219 m2 v obci Štětí, katastrální území Hněvice.
RM doporučila ZM nabytí nemovité věci na základě Darovací smlouvy od dárců ………………………………………. obdarovanému Městu Štětí, a to pozemku parcelní číslo 169/4
zahrada o výměře 2 217 m2 v obci Štětí, katastrální území Chcebuz.

termín

zodpovídá
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2019/12/372

RM doporučila ZM rozhodnout o nabytí věci nemovité uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu s
Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČO: 01312774,
a to části pozemku parcelní číslo 1119/17 orná půda označené dle geometrického plánu č. 1732651/2017 jako 1119/61 o výměře 10 m2, v obci Štětí, katastrální území Štětí I.

2019/12/373

RM rozhodla o uzavření smlouvy číslo: Z_S14_12_8120070010 o smlouvě budoucí o realizaci
přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie se společností ČEZ
Distribuce, a. s., IČO: 24729035 se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly.
Jedná se o přeložku stávajícího kabelového vedení VN 22 kV o délce cca 120 m v úseku pozemků
parcelní číslo 1566/9, 1566/16 a 1566/11, vše v obci Štětí, katastrální území Štětí I. Stávající
kabelové vedení koliduje s novým fotbalovým hřištěm s umělým povrchem v rámci zpracovávání
projektové dokumentace „Revitalizace městského stadionu ve Štětí – II. etapa“. Odhad celkových
nákladů na přeložku distribuční soustavy činí 442 000 Kč bez DPH. Výše této ceny bude upřesněna
smluvním vztahem po vypracování předmětné projektové dokumentace na přeložku distribučního
zařízení.

2019/12/374

RM rozhodla o uzavření smlouvy číslo: 19_SOBS01_4121523164 o uzavření budoucí smlouvy o
připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny VN 22 kV se společností
ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035 se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV Podmokly. Jedná se o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové
hladiny VN v rámci zpracovávání projektové dokumentace „Revitalizace městského stadionu ve
Štětí – II. etapa“. Podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením a se zajištěním
požadovaného příkonu činí 168 000 Kč. Do 15 dnů od uzavření smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny VN 22 kV je
nutné uhradit alespoň částku ve výši 50% podílu na nákladech. Podíl na oprávněných nákladech na
připojení stanovený podle Vyhlášky o připojení není úhradou za zdanitelné plnění, a proto
nepodléhá dani z přidané hodnoty.

2019/12/375

RM rozhodla o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro elektro
přípojku vedenou přes pozemky parcelní číslo 1714/1, 1715 a 1716, vše v obci Štětí, katastrální
území Štětí I, pro zahradní domek č. ev. ........ na pozemku parcelní číslo ..........., tamtéž s paní
................................... Štětí za úhradu dle schválených Zásad zřizování věcných břemen
omezujících vlastnické právo Města Štětí k věcem nemovitým.
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2019/12/376

2019/12/377

2019/12/378

RM rozhodla o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro vodovodní
přípojku vedenou přes pozemek parcelní číslo.......... v obci Štětí, katastrální území Štětí I, pro
novostavbu rodinného domu na pozemku parcelní číslo ...................., tamtéž s manželi
........................................, Štětí za úhradu dle schválených Zásad zřizování věcných břemen
omezujících vlastnické právo Města Štětí k věcem nemovitým.
RM rozhodla o uzavření smlouvy o dílo se společností Window Holding a.s., IČO: 28436024 na
akci „Výměna výloh a vstupních dveří v nebytových prostorech v domech č. p. 496 a 497, Školní
ul., Štětí“ za cenu díla ve výši 318 872,00 Kč bez DPH, DPH 15% činí 47 830,80 Kč, celkem 366
702,80 Kč včetně 15% DPH.
RM rozhodla o uzavření smlouvy o dílo se společností Window Holding a.s., IČO: 28436024 na
akci „Výměna oken v nebytových prostorech v domech č. p. 496 a 497, Školní ul., Štětí“ za cenu
díla ve výši 164 586,00 Kč bez DPH, DPH 15% činí 24 687,90 Kč, celkem 189 273,90 Kč včetně
15% DPH.

2019/12/379

RM rozhodla o uzavření splátkového kalendáře s panem …………………….. na celkovou dlužnou
částku ve výši 3 834 Kč za byt č. ……………….., Štětí s měsíčními splátkami 500 Kč.

2019/12/380

RM rozhodla o uzavření splátkového kalendáře s paní ……………………... na celkovou dlužnou
částku ve výši 4 991 Kč za byt č. ………………………. s měsíčními splátkami 500 Kč.

2019/12/381
2019/12/382

2019/12/383

2019/12/384
2019/12/385
2019/12/386
2019/12/387

RM revokuje usnesení č. 2019/8/243 ze dne 3. 4. 2019.
RM revokuje usnesení č. 2019/8/244 ze dne 3. 4. 2019.
RM v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů z důvodu uvedených v § 12 odst. 1 písm. b), zákona č.
312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, odvolává z funkce vedoucího odboru stavebního, životního prostředí a
dopravy Ing. Františka Zwettlera.
RM pověřuje do 31. 7. 2019 řízením Odboru stavebního, životního prostředí a dopravy tajemníka
MěÚ Štětí.
RM ukládá tajemníkovi MěÚ Štětí zajistit provedení pracovněprávních úkonů, které vyplývají z
usnesení RM o jmenování vedoucího OSŽPD č. 2019/11/322 T: do 31. 7. 2019.
RM schvaluje Vyhodnocení Plánu zlepšování za rok 2018.
RM schvaluje Plán zlepšování na rok 2019.

31.7.2019

tajemník
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2019/12/388

RM rozhodla o uzavření smlouvy o převodu vlastnictví k majetku s Českou republikou –
ministerstvem vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČ 00007064, za účelem
bezúplatného převodu automobilové stříkačky CAS 24 Tatra 815 do majetku města Štětí.

2019/12/389

RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2019/10/316 do 12. 6. 2019.

nepřijato:
nepřijato:

nepřijatá usnesení:
RM schvaluje přidělení dotace panu Tomáši Noskovi na realizaci projektu „MS v kulturistice 2019,
Belfast“ ve výši 30 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM schvaluje záměr převodu věcí nemovitých, a to pozemku parcelní číslo 138/4 ostatní plocha,
neplodná půda o výměře 240 m2 a pozemku parcelní číslo 496/4 zahrada o výměře 835 m2, vše v
obci Štětí, katastrální území Chcebuz.

