Výpis usnesení z 6. schůze Rady města konané dne 24. 3. 2021 - anonymizovaný
číslo usnesení
2021/6/150
RM schvaluje program 6. schůze RM.
RM rozhodla o přidělení uvolněného bytu č. …………………………... ve Štětí žadatelce
2021/6/151
……………………….., č. ž. 4/21 v souladu s platnými pravidly. Nájem bude uzavřen na dobu
určitou do 31. 5. 2021. Cena nájemného bude ve výši 24 Kč/m2 podlahové plochy.
RM rozhodla o přidělení uvolněného bytu č. …………………………... ve Štětí
žadatelce…………………………………..., č. ž. 5/21 v souladu s platnými pravidly. Nájem bude
2021/6/152
uzavřen na dobu určitou do 31. 5. 2021. Cena nájemného bude ve výši 36 Kč/m2 podlahové
plochy.
RM rozhodla o přidělení uvolněného startovacího bytu č. ......................................... ve Štětí
spolužadatelům .............................................., č. ž. 10/21 v souladu s platnými pravidly. Nájem
2021/6/153
bude uzavřen na dobu určitou do 30. 6. 2021. Cena nájemného bude ve výši 36 Kč/m2 podlahové
plochy.
RM rozhodla o přidělení bytu č. …. v Domě s pečovatelskou službou, Školní 700, Štětí p.
2021/6/154
………………………….., nar. ……..., trvale bytem Štětí, ………………….
RM rozhodla o přidělení bytu č. … v Domě s pečovatelskou službou, Školní 700, Štětí p.
2021/6/155
………………….., nar. ………... trvale bytem Štětí, ………………………..
RM rozhodla o zveřejnění záměru pachtu pozemku parcelní číslo 732 orná půda o výměře 7 776
2021/6/156
m2 v obci Štětí, katastrální území Čakovice u Radouně.
RM rozhodla o zveřejnění záměru výpůjčky, a to částí pozemků parcelní číslo 216/1 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře cca 1 m2, 366/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 1
2021/6/157
m2, 393/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 1 m2, vše v obci Štětí, katastrální
území Štětí I a část pozemku parcelní číslo 137/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 m2 v obci
Štětí, katastrální území Radouň u Štětí.
RM rozhodla o uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. PS OMI/40/15 uzavřené dne 18. 11.
2015 se ........................, ......................., Štětí. V předmětném dodatku č. 1 dojde k vyjmutí
pozemku parcelní číslo 120/6 trvalý travní porost v obci Štětí, katastrální území Chcebuz z důvodu
jeho prodeje, tzn. nadále bude propachtována pouze část pozemku parcelní číslo 120/3 zahrada
2021/6/158
označená dle geometrického zaměření č. ad243-553/2013 jako nájem/A o výměre 28 m2 v obci
Štětí, katastrální území Chcebuz. Dále dojde ke snížení ročního pachtovného s účinností od 4. 1.
2021. Ostatní ujednání pachtovní smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v
platnosti.

termín

zodpovídá
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2021/6/159

RM rozhodla o uzavření dodatku č. 3 k pachtovní smlouvě č. PS OMI/4/17 uzavřené dne 11. 1.
2017, dodatku č. 1 ze dne 13. 10. 2017 a dodatku č. 2 ze dne 5. 11. 2018 se společností TEXAL,
a.s., Radouň 2, Štětí, IČO: 25005936. V předmětném dodatku č. 3 bude snížena výměra podílu o
velikosti 12/32 vzhledem k celku pozemku parcelní číslo 1119/4 orná půda z 3 245 m2 na 3 180 m2
(rozdíl činí 65 m2 - podíl 24 m2) v obci Štětí, katastrální území Štětí I. Zároveň dojde ke snížení
ročního pachtovného s účinností od 1. 3. 2021. Ostatní ujednání pachtovní smlouvy nedotčená
tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

2021/6/160

RM doporučila ZM rozhodnout o přijetí daru věcí nemovitých, dle Darovací smlouvy mezi Ústeckým
krajem a Městem Štětí, a to části pozemku parcelní číslo 1653/1 ostatní plocha, silnice nově
označených dle geometrického plánu č. 434-1/2020 jako 1653/3 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 79 m2 a 1653/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 149 m2 a části
pozemku parcelní číslo 1666/2 ostatní plocha, silnice nově označených dle geometrického plánu č.
434-1/2020 jako 1666/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2 a 1666/4 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 61 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Radouň u Štětí.

2021/6/161

RM rozhodla o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o
umístění stavby č. IV-12-4020117/001 - LT Štětí, p.č. 1733/37, zahrada kNN SS100 se společností
ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly.
Trasa zemního kabelu NN je vedena přes pozemky ve vlastnictví města Štětí, parcelní číslo 1747/4
a 1748/1, vše v obci Štětí, katastrální území Štětí I. Výše náhrady bude vycházet ze schválených
Zásad zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo Města Štětí k věcem nemovitým.

2021/6/162

RM rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
č. IE-12-4005037/VB/010 se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035 pro stavbu „LT Předonín - Račice - VN, selekt. kabelizace“. Trasa zemního kabelu VN je vedena přes pozemek ve
vlastnictví Města Štětí, parcelní číslo 299 v obci Štětí, katastrální území Hněvice. Úhrada za zřízení
věcného břemene činí 2 641,75 Kč bez DPH, DPH 21% činí 554,77 Kč, celkem úhrada za zřízení
věcného břemene - služebnosti činí 3 196,52 Kč včetně 21% DPH.
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2021/6/163

2021/6/164
2021/6/165
2021/6/166
2021/6/167

2021/6/168

2021/6/169
2021/6/170
2021/6/171
2021/6/172
2021/6/173
2021/6/174

RM rozhodla o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 609/2020 ze dne 16. 9. 2020 a dodatku
č. 1 ze dne 26. 11. 2020 se společností Metrostav a.s., IČO: 00014915 na veřejnou zakázku
„Odkanalizování zástavby v ulici U Cementárny, Štětí“. V předmětném dodatku bude prodloužen
termín plnění nejpozději do 25. 5. 2021. Tento termín plnění se vztahuje pouze na obnovu
podkladních vrstev a finální obrusné vrstvy komunikace v ulici U Cementárny. Zbylé dílo musí být
dokončeno dle původně stanoveného termínu nejpozději do 16. 4. 2021. Ostatní ujednání smlouvy
o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
RM rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. ……, ……………………………. ve Štětí s paní
…………………………….. od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021.
RM rozhodla o uzavření splátkového kalendáře s paní …………………………………. na celkovou
dlužnou částku ve výši 6 113 Kč za byt č. ………………………., Štětí s měsíčními splátkami 1 000
Kč, počínaje měsícem duben 2021.
RM rozhodla o ukončení smlouvy o dílo č. 72/2016 uzavřené dne 1. 6. 2016 se společností
KATRIN servis s.r.o., IČO: 03345157 dohodou, a to ke dni 30. 4. 2021.
RM rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. ………………………. ve Štětí s paní
……………………………... od 1. 3. 2021 do 30. 4. 2021.
RM rozhodla o vyčlenění služebního bytu č. ................................... ve Štětí z bytového fondu a jeho
přidělení jako bytu služebního ................................................. na dobu určitou - po dobu trvání
pracovního poměru u Základní školy Štětí, Ostrovní 300, Štětí, a to od 1. 4. 2021.
RM rozhodla o odpuštění nájemného za měsíc duben 2021 nájemcům prostorů sloužících
podnikání uvedených v tabulce - viz příloha č. 3. Tito nájemci jsou však povinni uhradit zálohy za
služby spojené s užíváním předmětného prostoru za měsíc duben 2021, a to nejpozději do 30. 6.
2021.
RM schvaluje účetní závěrky příspěvkových organizací Města Štětí za rok 2020.
RM schvaluje rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací Města Štětí za
rok 2020 dle varianty II. písemného materiálu.
RM schvaluje odpisové plány příspěvkových organizací pro rok 2021
RM schvaluje Inventarizační zprávu města Štětí o provedené inventarizaci majetku a závazků k 31.
12. 2020.
RM rozhodla o uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě mezi městem Štětí
a společností Mondi a.s., IČ 26161516 se sídlem Litoměřická 272, 411 08 Štětí ze dne 8. 10. 2019,
kterým se použití daru rozšiřuje o tréninkovou lavičku pro seniory.
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2021/6/175

RM schvaluje Základní škole T. G. Masaryka Štětí, 9. května 444, okres Litoměřice přijetí daru (263
x respirátor FFP2), Základní škole Štětí, školní 559, okres Litoměřice přijetí daru (373 x respirátor
FFP2) Základní škole Štětí, Ostrovní 300, okres Litoměřice přijetí daru (456 x respirátor FFP2, 300
x Test Covid-19), Mateřské škole Štětí, příspěvkové organizaci přijetí daru (801 x respirátor FFP2,
150 x Test Covid-19 ), Centrální školní jídelně Štětí, Ostrovní 300 přijetí daru (249 x respirátor
FFP2), od České republiky – Ministerstva vnitra a Správy státních hmotných rezerv na základě
usnesení vlády ČR č. 187, ze dne 22.2.2021 a č. 302 ze dne 18.3.2021.

2021/6/176

RM schvaluje pověřeného člena zastupitelstva města Mgr. Ing. Miroslava Andrta
k vykonávání občanských obřadů a zároveň stanovuje používání závěsného odznaku při
významných příležitostech a občanských obřadech.

2021/6/177

RM schvaluje uzavření servisní smlouvy se společností KLIMAX TEPLICE s.r.o., Teplická 45, 417
23 Košťany, IČ 25409174 na poskytování servisních služeb na klimatizační jednotce v Kině Štětí.

2021/6/178

2021/6/179

2021/6/180

2021/6/181

RM rozhodla o odpuštění nájemného za měsíc duben 2021 nájemcům prostorů sloužících
podnikání uvedených v tabulce - viz příloha č. 1. Tito nájemci jsou však povinni uhradit zálohy za
služby spojené s užíváním předmětného prostoru za měsíc duben 2021, a to nejpozději do 30. 6.
2021.
RM rozhodla o uzavření smlouvy o dílo se společností INSKY spol. s r. o., Nový Svět 100, 400 07
Ústí nad Labem IČ: 00671533, DIČ: CZ00671533, za cenu 317 429,07 Kč bez DPH, tedy 384
089,17 Kč včetně DPH.
RM rozhodla o uzavření smlouvy o dílo se společností Metrostav Infrastructure a. s., Koželužská
2246/5, 180 00 Praha 8, DIČ: 24204005 za cenu 1 044 515 Kč bez DPH, tedy 1 263 863,15 Kč s
DPH.
RM rozhodla o uzavření Příkazní smlouvy na autorský a technický dozor akce „Štětí – oprava MK
labské nábřeží“ s Ing. Josef Filip, Ph.D., Projekce dopravní Filip s. r. o., Švermova 1338, 411 01
Roudnice nad Labem.

