Výpis usnesení ze 7. schůze Rady města konané dne 7. 4. 2021 - anonymizovaný
číslo usnesení
2021/7/182
2021/7/183
2021/7/184
2021/7/185
2021/7/186
2021/7/187
2021/7/188
2021/7/189

RM schvaluje program 7. schůze RM.
RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2020/17/592 do 31. 5. 2021.
RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2020/17/596 do 31. 5. 2021.
RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2020/19/701 do 31. 5. 2021.
RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2020/19/707 do 31. 5. 2021.
RM revokuje usnesení č. 2019/15/514.
RM revokuje usnesení č. 2021/1/38.
RM ukládá OSŽPD aktualizovat seznam a specifikace stanovišť sběrných nádob na tříděné odpady
navýšením kontejnerových nádob na papír o objemu 1 100 l o 11 ks na vybraných stanovištích.
Termín: do 21. 4. 2021.

2021/7/190

RM rozhodla podle ustanovení § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o výběru dodavatele a uzavření smlouvy na dodávku se
společností KHL – EKO, a.s., IČ: 26160277, Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov, na veřejnou
zakázku nazvanou „Revitalizace intravilánové zeleně sídliště ve městě Štětí“ za celkovou cenu ve
výši 3 971 865,89 Kč bez DPH; 834 091,84 Kč DPH; cena včetně DPH 4 805 957,73 Kč s DPH Kč.

2021/7/191

RM rozhodla o uzavření Příkazní smlouvy o výkonu technického dozoru investora a autorského
dozoru s Ing. Martina Forejtová, IČO: 67754422, DIČ: CZ7652120212 se sídlem Lindnerova
2396/12, 180 00 Praha 8 na akci „Revitalizace intravilánové zeleně sídliště ve městě Štětí“.

2021/7/192

RM rozhodla o uzavření kupní smlouvy (prodej) č. P/3500/27/2021 se společností UNILES, a.s., se
sídlem Rumburk, Jiříkovská 913/18, 408 01. IČ 47307706.

2021/7/193

RM rozhodla o uzavření Smlouvy o výpůjčce části nemovité věci za účelem účelem zřízení
veřejného místa zpětného odběru odpadních pneumatik se společností GREEN Logistics CZ s.r.o.,
se sídlem Osadní 799/26, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 09632409, DIČ: CZ09632409,
zastoupená Ing. Davidem Hrabinou, jednatelem společnosti.

2021/7/194

RM rozhodla o uzavření Smlouvy o výpůjčce části nemovité věci za účelem zřízení veřejného místa
zpětného odběru odpadních automobilových baterií nebo akumulátorů se společností GREEN
Logistics CZ s.r.o., se sídlem Osadní 799/26, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 09632409, DIČ:
CZ09632409, zastoupená Ing. Davidem Hrabinou, jednatelem společnosti.

termín

zodpovídá

21.4.2021

OSŽPD
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2021/7/195

2021/7/196

2021/7/197

2021/7/198

2021/7/199
2021/7/200
2021/7/201

2021/7/202

2021/7/203

2021/7/204
2021/7/205
2021/7/206

RM rozhodla o uzavření Smlouvy o spolupráci v zajištění preventivní péče a plnění povodňového
plánu pro přístavní můstek Štětí - plovoucí zařízení pro osobní lodní dopravu pl. Km 15,4, eKM
821,79 (dále jen „molo“) v případě nebezpečí povodně nebo potřeby údržby a oprav mola se
společností PRŮMSTAV ŠTĚTÍ a. s., sídlem Cihelná 777, 411 08 Štětí IČ: 47782251“ zastoupenou
p. Martinem Horkým, místopředsedou představenstva.
RM schvaluje záměr výpůjčky nebytového prostoru spolkové místnosti v objektu požární zbrojnice
ve Stračí spolku Stračík z.s.
RM revokuje usnesení č. 2020/3/63 ze dne 5. února 2020, kterým schválila uzavření smlouvy o dílo
s firmou Výtahy Petersik s. r. o., Na Březince 930/6, 150 00 Praha 5 Smíchov, IČ 25010549 v
paušální ceně 930 Kč bez DPH za měsíc na servis výtahu v Městské knihovně ve Štětí.
RM rozhodla o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v
Restauraci Klub, Mírové náměstí 67 ve Štětí uzavřené dne 16. 12. 2019 s Liborem Vogelem, bytem
Obchodní 680, 411 08 Štětí, IČ 64014185, kterým dojde ke změně termínu na pokrytí nákladů
vzniklých nájemci za opravy nebytového prostoru.
RM rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SS 091 ze dne 23. 11. 2009 s firmou
Výtahy Vaněrka s. r. o., U Hrádku 2960, 415 01 Teplice, IČ 25479296 na servis výtahu v Městské
knihovně Štětí.
RM doporučuje ZM účetní závěrku Města Štětí za rok 2020 schválit.
RM doporučuje ZM schválit celoroční hospodaření Města Štětí a Závěrečný účet Města Štětí za rok
2020, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020, a to s výhradou nedostatků
uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2020.
RM doporučuje ZM přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v příloze důvodové
zprávy.
RM doporučuje ZM ke schválení přidělení dotace organizaci Oblastní spolek Českého červeného
kříže Litoměřice na realizaci projektu „Kontaktní centrum Litoměřice“
ve výši 20 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy. Poskytnutím dotace město Štětí přistupuje k
Pověření Ústeckého kraje č. 140 k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených
do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje.
RM doporučuje ZM schválit II. Rozpočtové opatření k 15. 4. 2021.
RM souhlasí s vyřazením a likvidací movitého majetku tak, jak je uvedeno v zápisu z jednání
Likvidační komise č. 1 ze dne 30. 3. 2021.
RM rozhodla o zveřejnění záměru pachtu části pozemku parcelní číslo 1792/2 orná půda o výměře
270 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí II.
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2021/7/207
2021/7/208

2021/7/209

2021/7/210

2021/7/211

2021/7/212

2021/7/213

RM rozhodla o zveřejnění záměru pachtu pozemku parcelní číslo 983 orná půda o výměře 1 457
m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I.
RM rozhodla o zveřejnění záměru pachtu části pozemku parcelní číslo 1744/1 zahrada o výměře
900 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I.
RM rozhodla o zveřejnění záměru pachtu části pozemku parcelní číslo 1431/3 zahrada nově
označenou dle geometrického zaměření č. ad 24-534/2012 jako nájem/54 o výměře 573 m2 a
pozemku parcelní číslo st. 394 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 32 m2, vše v obci Štětí,
katastrální území Štětí II.
RM rozhodla o záměru nabytí a převodu věcí nemovitých, tzn. o nabytí části pozemku parcelní číslo
806 ostatní plocha, ostatní komunikace, označenou dle geometrického plánu č. 1850-502/2021
jako 806/2 o výměře 439 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I z vlastnictví společnosti
J.P.Sport, s.r.o., IČO: 25039270 do vlastnictví Města Štětí a o převodu částí pozemků parcelní číslo
807/3 ostatní plocha, ostatní komunikace a 807/4 ostatní plocha, ostatní komunikace, označených
dle geometrického plánu č. 1850-502/2021 jako 807/4 o výměře 304 m2, vše v obci Štětí,
katastrální území Štětí I z vlastnictví Města Štětí do vlastnictví společnosti J.P.Sport, s.r.o., IČO:
25039270.
RM rozhodla o uzavření smlouvy o pachtu části pozemku parcelní číslo 1567/2 orná půda o výměře
211 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I za cenu dle 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. 5. 2021 do 31. 12. 2030.
RM doporučila ZM rozhodnout o převodu věcí nemovitých uzavřením kupní smlouvy
s...................................................................................., a to pozemků parcelní číslo 8/2 zahrada o
výměře 107 m2 a 1763 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 30 m2, vše v obci Štětí, katastrální
území Radouň u Štětí za cenu dle schválených Zásad pronájmu, pachtu a převodu nemovitostí z
majetku Města Štětí a nabytí nemovitostí do majetku Města Štětí, tzn. 400 Kč/m2 ve výši 54 800
Kč.
RM rozhodla o uzavření smlouvy o dílo s Kamilem Círusem, IČO: 61362841, na akci „Veřejné
osvětlení u Labe - od koželužny k mostu“ za cenu díla ve výši 891 988,53 Kč bez DPH, DPH 21%
činí 187 317,59 Kč, celkem 1 079 306,12 Kč včetně 21% DPH
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2021/7/214

2021/7/215

2021/7/216

2021/7/217

2021/7/218
2021/7/219
2021/7/220

RM rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě pro
vodovodní přípojku na pozemcích parcelní číslo 175/5, 175/6, 175/7, 175/8, 175/9, 175/10, 175/12
a 310, vše v obci Štětí, katastrální území Hněvice, pro pozemek parcelní číslo st. ..., jehož součástí
je stavba č. p. ..., tamtéž, s ............................................. ............................................
................................. ....................................................., za jednorázovou úhradu dle schválených
Zásad zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo Města Štětí k věcem nemovitým,
tzn. ve výši 4 425,60 Kč bez DPH, DPH ve výši 21% činí 929,38 Kč, celkem 5 354,98 Kč včetně
21% DPH, po zaokrouhlení 5 355 Kč. Platba bude provedena v hotovosti v pokladně MěÚ Štětí.
RM rozhodla o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o podnájmu na část pronajatého prostoru
sloužícího podnikání č. 150, Ostrovní 478 ve Štětí o velikosti 12 m2 mezi současným nájemcem
paní Radkou Vaněčkovou, IČO: 48980765 a podnájemcem paní Klárou Števulovou, s účinností po
skončení vládních restrikcí na dobu neurčitou, nejdéle však do doby platnosti nájemní smlouvy s
paní Radkou Vaněčkovou.
RM rozhodla o podání žádosti o dotaci na zajištění pro jím užívané energetické hospodářství, a to z
Výzvy č. 6/2021, Aktivita: 2D - Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického
managementu z Programu EFEKT II. pro rok 2021.
RM rozhodla o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 609/2020 ze dne 16. 9. 2020, dodatku č.
1 ze dne 26. 11. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 7. 4. 2021 se společností Metrostav a.s., IČO:
00014915 na veřejnou zakázku „Odkanalizování zástavby v ulici U Cementárny, Štětí“. V
předmětném dodatku budou zohledněny vícepráce a méněpráce, kdy dojde ke snížení celkové
ceny díla o částku ve výši 264 217,25 Kč bez DPH, tzn. nová cena díla bude ve výši 8 497 459,81
Kč bez DPH, DPH ve výši 21% činí 1 784 466,56 Kč, celková cena díla včetně 21% DPH činí 10
281 926,37 Kč. Dále bude předmětný dodatek obsahovat rozvazovací podmínku. Tato podmínka
zaručí skutečnost, že pokud nám poskytovatel dotace neschválí předmětné změny díla, případně
některou z navržených změn, pak bude nezbytné dodržet původní podmínky nebo splnit podmínky
stanovené poskytovatelem dotace. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 3
se nemění a zůstávají v platnosti.
RM jmenuje paní Jaroslavu Arazimovou členkou komise pro sport a volný čas.
RM odvolává pana Luboše Doška z komise pro sport a volný čas.
RM rozhodla o podání Žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na rok 2021 na podporu mimořádného
finančního ohodnocení sociálních pracovníků na krajských a obecních úřadech v souvislosti s
epidemií COVID_19.
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2021/7/221
2021/7/222

nepřijato:
nepřijato:

RM rozhodla o podání Žádosti poskytovatele sociálních služeb o dotaci ze státního rozpočtu na rok
2021 na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v
souvislosti s epidemií COVID_19 (Program podpory C).
RM schvaluje program jednání zastupitelstva města dne 15. 4. 2021.
nepřijatá usnesení:
RM doporučuje ZM ke schválení přidělení dotace organizaci Fire Rescue, z.s.
na realizaci projektu „První pomoc živě 2021 - vybavení“ ve výši 50 000 Kč a uzavření
veřejnoprávní smlouvy.
RM rozhodla o zveřejnění záměru převodu věci nemovité, a to pozemku parcelní číslo 1017 orná
půda o výměře 3 842 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I.

nepřijato:

RM doporučuje ZM schválit nominaci zastupitele a politika Projektu Zdravé město Štětí a místní
Agendy 21 Mgr. Ing. Miroslava Andrta do Revizní komise Národní sítě Zdravých měst ČR.

nepřijato:

RM rozhodla o uzavření smlouvy o výpůjčce hmotného majetku (notebook, modem-internet) mezi
městem Štětí a zastupitelem Mgr. Ing. Miroslavem Andrtem.

