Výpis usnesení z 1. schůze Rady města konané dne 13. 1. 2021 - anonymizovaný
číslo usnesení
2021/1/1
2021/1/2
2021/1/3
2021/1/4
2021/1/5
2021/1/6
2021/1/7
2021/1/8
2021/1/9

termín
RM schvaluje program 1. schůze RM.
RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2020/17/592 do 31. 3. 2021.
RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2020/17/593 do 30. 4. 2021.
RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2020/17/596 do 31. 3. 2021.
RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2020/19/701 do 31. 3. 2021.
RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2020/19/702 do 31. 3. 2021.
RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2020/19/707 do 31. 3. 2021.
RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2019/15/512 do 31. 5. 2021.
RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2019/15/514 do 31. 3. 2021.

2021/1/10

RM rozhodla o zveřejnění záměru pachtu podílu o velikosti 12/32 vzhledem k části pozemku
parcelní číslo 1119/4 orná půda o velikosti 65 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I.

2021/1/11

RM rozhodla o zveřejnění záměru nabytí a převodu nemovitých věcí, a to nabytí pozemku parcelní
číslo 1506 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 11 764 m2 v obci Štětí, katastrální území
Chcebuz z vlastnictví České republiky - Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha
3, IČO: 01312774 do vlastnictví Města Štětí a převodu pozemků parcelní číslo 201 orná půda o
výměře 4 492 m2, 202 orná půda o výměře 3 291 m2, 203 ostatní plocha, neplodná půda o výměře
133 m2, 464/3 trvalý travní porost o výměře 6 030 m2 a 507 orná půda o výměře 1 431 m2, vše v
obci Štětí, katastrální území Chcebuz z vlastnictví Města Štětí do vlastnictví České republiky Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČO: 01312774.

2021/1/12

RM rozhodla o uzavření smlouvy o pachtu části pozemku parcelní číslo 137/5 ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 55 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, tj. 5,- Kč/m2/rok k uskladnění dřeva s Manh Hung Tranem, se sídlem Jiráskova 267,
Lužec nad Vltavou, IČO: 45891419 od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022.

zodpovídá
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2021/1/13

RM rozhodla o uzavření smlouvy o výpůjčce, a to částí pozemků parcelní číslo 7/1 ostatní plocha,
zeleň - dočasný zábor o výměře 6 m2 a trvalý zábor o výměře 24 m2, 137/4 ostatní plocha, jiná
plocha - dočasný zábor o výměře 27 m2, 138 trvalý travní porost - dočasný zábor o výměře 8 m2,
1648/1 ostatní plocha, ostatní komunikace - dočasný zábor o výměře 52 m2 a trvalý zábor o
výměře 119 m2, 1648/4 ostatní plocha, jiná plocha - dočasný zábor o výměře 301 m2 a trvalý zábor
o výměře 31 m2, 1648/5 ostatní plocha, zeleň - dočasný zábor o výměře 4 m2 a trvalý zábor o
výměře 20 m2 a 1648/9 ostatní plocha, zeleň - trvalý zábor o výměře 5 m2, vše v obci Štětí,
katastrální území Radouň u Štětí s Ústeckým krajem, IČO: 70892156 se sídlem Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, a to na dobu určitou do 31. 12. 2025.

2021/1/14

RM doporučila ZM rozhodnout o převodu věci nemovité uzavřením kupní smlouvy, a to pozemku
parcelní číslo 1019/4 zahrada o výměře 238 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, tzn. dle znaleckého posudku s ..............................................,
Štětí za celkovou kupní cenu ve výši 39 380 Kč. Celková kupní cena se skládá z částky ve výši 37
380 Kč za pozemkovou parcelu a z částky ve výši 2 000 Kč za znalecký posudek.

2021/1/15

RM doporučila ZM rozhodnout o převodu věcí nemovitých uzavřením kupní smlouvy
s.................................................................a .............................................................., Štětí, a to
pozemku parcelní číslo 62 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 45 m2 v obci Štětí, katastrální
území Čakovice u Radouně za cenu dle schválených Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí z
majetku města Štětí a výkupu nemovitostí do majetku města Štětí, tzn. ve výši 200 Kč/m2 ve výši 9
000 Kč a části pozemku parcelní číslo 761/2 ostatní plocha, ostatní komunikace označené dle
geometrického plánu č. 184-575/2020 jako 761/7 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 46 m2 v obci
Štětí, katastrální území Čakovice u Radouně za cenu dle schválených Zásad prodeje a pronájmu
nemovitostí z majetku města Štětí a výkupu nemovitostí do majetku města Štětí, tzn. dle
znaleckého posudku ve výši 12 020 Kč. Celková kupní cena činí 30 280 Kč, která se skládá z
částky za pozemkové parcely ve výši 21 020 Kč, z částky za znalecký posudek ve výši 2 000 Kč a z
částky za geometrický plán ve výši 7 260 Kč.
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2021/1/16

RM doporučila ZM rozhodnout o výjimce ze Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí z majetku
města Štětí a výkupu nemovitostí do majetku města Štětí, která se týká prodeje ploch místních
komunikací a dopravních ploch. Předmětná výjimka se vztahuje pouze na prodej pozemku parcelní
číslo 1565/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 343 m2 a částí pozemků parcelní číslo
1557/13 ostatní plocha, silnice označené dle geometrického plánu č. 1832-275/2020 jako 1557/30
o výměře 156 m2 a 1623/1 ostatní plocha, manipulační plocha označené dle geometrického plánu
č. 1832-275/2020 jako 1623/5 o výměře 6 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Štětí I.

2021/1/17

RM doporučila ZM rozhodnout o převodu věci nemovité uzavřením kupní smlouvy, a to pozemku
parcelní číslo 1565/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 343 m2 a částí pozemků
parcelní číslo 1557/13 ostatní plocha, silnice označené dle geometrického plánu č. 1832-275/2020
jako 1557/30 o výměře 156 m2 a 1623/1 ostatní plocha, manipulační plocha označené dle
geometrického plánu č. 1832-275/2020 jako 1623/5 o výměře 6 m2, vše v obci Štětí, katastrální
území Štětí I za cenu dohodnutou, tzn. 100 Kč/m2 s Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48,
400 02 Ústí nad Labem, IČO: 70892156.

2021/1/18

RM doporučila ZM rozhodnout o nabytí věcí nemovitých uzavřením kupní smlouvy, a to části
pozemku parcelní číslo ............ orná půda, označené dle geometrického plánu č. 75-434/2017 jako
............. ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m2, části pozemku parcelní číslo
............... orná půda, označené dle geometrického plánu č. 75-434/2017 jako ............ ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 9 m2 a dále částí pozemků parcelní číslo ........... orná půda a
............ trvalý travní porost, označené dle geometrického plánu č. 75-434/2017 jako 402/85 ostatní
plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 126 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Újezd u
Chcebuze za cenu dle schválených Zásad prodeje a pronájmu nemovitosti z majetku města Štětí a
výkupu nemovitosti do majetku města Štětí, tzn. dle znaleckého posudku za cenu ve výši 20 570
Kč s ..........................................................................

2021/1/19

RM rozhodla o uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 279/2020 ze dne 14. 2. 2020, dodatku č.
1 ze dne 10. 7. 2020, dodatku č. 2 ze dne 15. 10. 2020 a dodatku č. 3 ze dne 6. 1. 2021 se
společností ARTESO spol. s r.o., IČO: 25014871 na veřejnou zakázku „Přístavba Základní školy
Školní ve Štětí“. V předmětném dodatku bude navýšena cena díla o vícepráce ve výši 142 133,87
Kč bez DPH, tzn. nová cena díla činí 20 021 215,96 Kč bez DPH, DPH ve výši 21% činí 4 204
455,35 Kč, celková cena díla včetně 21% DPH činí 24 225 671,31 Kč. Ostatní ujednání smlouvy o
dílo a dodatků č. 1, 2 a 3 nedotčená tímto dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.

Výpis usnesení z 1. schůze Rady města konané dne 13. 1. 2021 - anonymizovaný

2021/1/20
2021/1/21

RM rozhodla o uzavření splátkového kalendáře s panem ……………………... na celkovou dlužnou
částku ve výši 11 050 Kč za byt č. …………………..., Štětí s měsíčními splátkami 700 Kč, počínaje
měsícem leden 2021.
RM rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 108, Školní 700 ve Štětí
na dobu neurčitou od 1. 2. 2021 s organizací DRNR Štětí s.r.o., IČO: 08718997.

2021/1/22

RM rozhodla o odpuštění nájemného za měsíc leden 2021 nájemcům prostorů sloužícího podnikání
uvedených v tabulce - viz příloha č. 14. Tito nájemci jsou však povinni uhradit zálohy za služby
spojené s užíváním předmětného prostoru za měsíc leden 2021, a to nejpozději do 30. 4. 2021. V
případě, že bude nouzový stav trvat i v průběhu měsíce února, bude odpuštění nájemného platné i
pro měsíc únor 2021, když budou nájemci povinni uhradit zálohy za služby spojené s užíváním
předmětného prostoru za měsíc únor 2021, a to nejpozději do 30. 4. 2021.

2021/1/23

RM doporučila ZM rozhodnout o podání žádosti na „Dotaci na zabezpečení péče o válečné hroby“
na opravu pomníku v obci Chcebuz ve výši 131 749 Kč vč. DPH.

2021/1/24

RM rozhodla o odpuštění nájemného za měsíc leden 2021 nájemcům prostorů sloužícího podnikání
uvedených v tabulce - viz příloha č. 1. Tito nájemci jsou však povinni uhradit zálohy za služby
spojené s užíváním předmětného prostoru za měsíc leden 2021, a to nejpozději do 30. 4. 2021. V
případě, že bude nouzový stav trvat i v průběhu měsíce února, bude odpuštění nájemného platné i
pro měsíc únor 2021, když budou nájemci povinni uhradit zálohy za služby spojené s užíváním
předmětného prostoru za měsíc únor 2021, a to nejpozději do 30. 4. 2021.

2021/1/25
2021/1/26
2021/1/27
2021/1/28
2021/1/29
2021/1/30

RM schvaluje udělení výjimky z OZV 6/2014 na kulturně společenskou akci Masopust, která se
bude konat 13. 2. 2021 na Novém náměstí od 10.00 do 18.00.
RM schvaluje udělení výjimky z OZV 6/2014 na kulturně společenskou akci FEDO 2021, která se
bude konat ve dnech 25. – 27. 6. 2021 na Husově náměstí, Novém náměstí, areálu věžových domů
od 9.00 do 24.00.
RM schvaluje udělení výjimky z OZV 6/2014 na kulturně společenskou akci FERODO 2021, která
se bude konat 26. 6. 2021 u Labe, u Labe arény od 13.00 do 24.00.
RM schvaluje udělení výjimky z OZV 6/2014 na kulturně společenskou akci Filmové léto kinematograf bratří Čadíků, která se bude konat ve dnech 3. – 6. 8. 2021 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 12. 9. 2020 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. 2021 na Novém náměstí od 14.00 do 19.00.
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2021/1/31

RM schvaluje Základní škole T. G. Masaryka Štětí, 9. května 444, okres Litoměřice přijetí
neinvestičního daru (10 x počítač, zůstatková hodnota 500 Kč/ks) od společnosti Mondi Štětí a.s.
pro vzdělávání žáků.

2021/1/32

RM schvaluje Základní škole T. G. Masaryka Štětí, 9. května 444, okres Litoměřice přijetí
neinvestičního daru (4 x notebook, zůstatková hodnota 16 030 Kč/ks) pro distanční výuku žáků.

2021/1/33

2021/1/34
2021/1/35
2021/1/36

2021/1/37

2021/1/38
2021/1/39

2021/1/40

2021/1/41

RM schvaluje Základní škole Štětí, Ostrovní 300, okres Litoměřice přijetí účelového finančního daru
od společnosti Women for Women o.p.s. ve výši 44 570 Kč na pokrytí nákladů za obědy pro děti
pocházející ze sociálně znevýhodněných podmínek.
RM schvaluje Základní škole Štětí Ostrovní 300, okres Litoměřice čerpání Rezervního fondu ve výši
44 570 Kč na pokrytí nákladů za obědy pro děti pocházející ze sociálně znevýhodněných
podmínek.
RM schvaluje platové výměry ředitelů příspěvkových organizací od 1. 1. 2021 dle předloženého
materiálu.
RM rozhodla o uzavření Smlouvy o poskytování služeb s FRP Services, s. r. o., se sídlem Pražská
7, 261 01 Příbram II, IČO: 015 41 137, zastoupenou p. Lukášem Bartůňkem, jednatelem
společnosti.
RM rozhodla o uzavření Zpracovatelské smlouvy s FRP Services, s. r. o., se sídlem Pražská 7, 261
01 Příbram II, IČO: 015 41 137, zastoupenou p. Lukášem Bartůňkem, jednatelem společnosti.
RM ukládá OSŽPD v souladu s usnesením Komise dopravy zajistit instalaci SDZ IP 27a – Pěší
zóna, respektive IP 27b - Konec pěší zóny pro vyřešení průjezdnosti v ulici Radouňská ve Štětí –
okolo bytového domu č. p. 584 - 588. Termín: 31. 3. 2020.
RM rozhodla o uzavření Smlouvy na I. čtvrtletí 2021 na výkup pilařské kulatiny se společností HS
Timber Productions GmbH, Industriesstraße 1, D – 02923 Kodersdorf.
RM rozhodla o uzavření smlouvy o dílo se společností STEM, Ústav empirických výzkumů, z.ú., se
sídlem Praha 2, Španělská 10, IČO 04512863 na realizaci dotazníkového šetření „Kvalita života ve
městě Štětí a jeho místních částech“ za cenu 30 000 Kč bez DPH, DPH ve výši 21% činí 6 300 Kč,
celkem 36 300 Kč včetně DPH.
RM rozhodla o podání Žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na výkon sociální práce s výjimkou
agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2021.

31.3.2021

OSŽPD
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nepřijato:
nepřijato:
nepřijato:

nepřijato:

nepřijato:

nepřijato:
nepřijato:
nepřijato:
nepřijato:
nepřijato:

nepřijatá usnesení:
RM rozhodla o zveřejnění záměru převodu věci nemovité, a to části pozemku parcelní číslo 963/5
orná půda o výměře cca 850 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I.
RM rozhodla o zveřejnění záměru převodu věci nemovité, a to části pozemku parcelní číslo 963/5
orná půda o výměře cca 1700 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I.
RM rozhodla o zveřejnění záměru převodu věci nemovité, a to části pozemku parcelní číslo 1649/1
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 150 m2 v obci Štětí, katastrální území Radouň u
Štětí.
RM rozhodla o zveřejnění záměru převodu věcí nemovitých, a to částí pozemků parcelní číslo
1953/1 zahrada o výměře cca 860 m2, 1954 zahrada o výměře cca 110 m2 a 1955/1 orná půda o
výměře cca 175 m2 a dále pozemku parcelní číslo 1953/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18
m2, vše v obci Štětí, katastrální území Štětí I.
RM rozhodla o zveřejnění záměru převodu věcí nemovitých, a to částí pozemků parcelní číslo
1953/1 zahrada o výměře cca 860 m2, 1954 zahrada o výměře cca 110 m2 a 1955/1 orná půda o
výměře cca 175 m2 a dále pozemku parcelní číslo 1953/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18
m2, vše v obci Štětí, katastrální území Štětí I.
RM rozhodla o zrušení úhrady za odtah vozidla SPZ 8U8 …………………………. v rámci
blokového čištění ulic.
RM rozhodla o zrušení úhrady za odtah vozidla SPZ 2U5 …………………………...v rámci
blokového čištění ulic.
RM rozhodla o zrušení úhrady za odtah vozidla SPZ 1U3 …………………………... v rámci
blokového čištění ulic.
RM rozhodla o zrušení úhrady za odtah vozidla SPZ 5U0 …………………………... v rámci
blokového čištění ulic.
RM rozhodla o zrušení úhrady za odtah vozidla SPZ 6U1 …………………………... v rámci
blokového čištění ulic.

