Výpis usnesení z 11. schůze Rady města konané dne 30. 5. 2016 - anonymizovaný
číslo usnesení
RM schvaluje program 11. schůze RM.
2016/11/294
RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu k části pozemku parcelní číslo 1717 ostatní plocha,
neplodná půda označené dle zaměření ad 1394-517/2015 jako 1717/A o výměře 1017 m2 v obci
Štětí, katastrální území Štětí I za cenu dle schválených Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí z
2016/11/295
majetku města Štětí a výkupu nemovitostí do majetku města Štětí, tj. 1,50 Kč/m2/rok s panem
.................. Štětí od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2026.
RM doporučuje ZM ke schválení uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parcelní číslo st.
176/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 195 m2 v obci Štětí, katastrální území Chcebuz za
cenu dle schválených Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí z majetku města Štětí a výkupu
2016/11/296
nemovitostí do majetku města Štětí, tj. 200,- Kč/m2 + ostatní náklady, tj. celkem 40 560,- Kč s
panem ......................................
RM doporučuje ZM ke schválení uzavření kupní smlouvy na prodej částí pozemků parcelní číslo
787/6, 798/1 a 798/8, označených dle geometrických plánů č. 1570-677/2013, 1571-677/2013 a
1574-677/2013 novými parcelními čísly 798/8 ostatní plocha, silnice o výměře 25 m2, 798/1 ostatní
2016/11/297
plocha, silnice o výměře 644 m2 a 787/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2263 m2 vše
v obci Štětí, katastrální území Štětí I za cenu 40,- Kč/m2, tj. celkem 117 280,- Kč s Ústeckým
krajem.

2016/11/298

2016/11/299

2016/11/300

RM doporučuje ZM ke schválení uzavření kupní smlouvy na výkup částí pozemků parcelní číslo
.........................., označených dle geometrických plánů číslo 254-681/2013 a 265-659/2016 novými
parcelními čísly jako.........................ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 215 m2 a 1635
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 135 m2 v obci Štětí, katastrální území Chcebuz za nabídnutou
cenu ........... Kč/m2, tj. celkem ...........,- Kč s manžely ............................................
RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení břemene pro elektro přípojku NN
vedenou přes pozemek parcelní číslo 958/1 v obci Štětí, katastrální území Štětí I, pro zahradu na
pozemku parcelní číslo 958/1 tamtéž, s .................., bytem......................... za úhradu dle
schválených Zásad zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo Města Štětí k věcem
nemovitým.
RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. ..., ………., Štětí nájemcům ………………. od 1.
4. 2016 do 30. 6. 2016.

termín

zodpovídá
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2016/11/301

2016/11/302

2016/11/303

RM schvaluje, v souvislosti s přechodem agendy bytů a nebytových prostor ze Správy bytů a
nemovitostí města Štětí, s.r.o. na Město Štětí, uzavření nových smluv, popř. dodatků k předmětným
smlouvám s dodavateli: E.ON. Energie, a.s., IČ: 47268794, RATE s.r.o., IČ: 49904507, VÝTAHY
VANĚRKA s.r.o., IČ: 25479296, Katrin servis s.r.o., IČ: 03345157, Zdeněk Roule, IČ: 47778016,
Jiří Ransdorf, IČ: 70575339, Katzerová Ivana, IČ: 86995162, RONICA, s.r.o., IČ: 25434861, ista
Česká republika s.r.o., IČ: 61056758, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČ: 49099451,
Ulimex, spol. s r.o., IČ: 14864878, a to s účinností od 1. 6. 2016. Veškeré smluvní vztahy budou
uzavřeny za shodných finančních podmínek a ve stejném rozsahu jako tomu bylo se Správy bytů a
nemovitostí města Štětí, s.r.o.
RM jmenuje členy komisí: paní Helenu Krejčovou členkou Komise zdravého města a místní agendy
21, paní Vlastu Filákovou členkou Komise prevence kriminality, paní Zděnu Křišťanovou členkou
Komise sociálních služeb a bydlení, paní Darinu Kdérovou členkou Komise zakázek malého
rozsahu, pana Milana Křišťana členem Komise dopravní, paní Janu Valentovou členkou Komise
komunikační.
RM schvaluje záměr výkupu objektu obč. vybavenosti č.p. 600, pozemků parcelní číslo 620/1
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 716 m2, parcelní číslo 621/1 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 639 m2 a parcelní číslo 621/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
246 m2 vše v obci Štětí, katastrální území Štětí I.

