Výpis usnesení z 16. schůze Rady města konané dne 24. 8. 2016 - anonymizovaný
číslo usnesení
2016/16/436
RM schvaluje program 16. schůze RM.
RM schvaluje uzavření licenční smlouvy na software u interaktivní tabule v Informačním centru Štětí
2016/16/437
s firmou Ki-Wi Digital s.r.o. Lidická 25, 602 00 Brno, IČ 27816451 na 24 měsíců v ceně 26 136,- Kč
vč. DPH.
2016/16/438

RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci s firmou Egomotion s. r. o., Šafaříkovy sady 2455/5,
301 00 Plzeň, IČ 28050924 za přípravu a realizaci pořadu Cyklotoulky v ceně 17 545 Kč vč. DPH.

2016/16/439

RM doporučuje ZM ke schválení Zprávu o činnosti Městské policie za rok 2015, kterou je
dokládáno plnění cílů Koncepce Městské policie Štětí pro období let 2013 – 2016.

2016/16/440

RM doporučuje ZM ke schválení přijetí daru nemovitých věcí dle Darovací smlouvy mezi Ústeckým
krajem a Městem Štětí na pozemky parcelní číslo 60/2 o výměře 178 m2, 60/3 o výměře 121 m2,
60/4 o výměře 16 m2, 60/5 o výměře 5 m2, 474/5 o výměře 4006 m2, 790/7 o výměře 1525 m2,
790/8 o výměře 18 m2, 798/17 o výměře 100 m2 a 798/18 o výměře 92 m2, vše ostatní plocha,
ostatní komunikace v obci Štětí, katastrální území Štětí I.

2016/16/441
2016/16/442
2016/16/443

2016/16/444
2016/16/445
2016/16/446
2016/16/447
2016/16/448

RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 121, U tržnice
701 ve Štětí s panem Františkem Urbancem, IČ: 64014738 ke dni 30. 9. 2016.
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 1, U tržnice 701
ve Štětí s paní Anetou Sedlákovou, IČ: 88192750 ke dni 31. 8. 2016.
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 1, U tržnice 701
ve Štětí od 1. 9. 2016 s jedinou žadatelkou Alenou Svobodovou, IČ: 04440498. Výše nájemného
500,- Kč/m2/rok.
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 332, Školní 496
ve Štětí od 1. 9. 2016 s jedinou žadatelkou Jaroslavou Báčovou, IČ: 76026558. Výše nájemného
500,- Kč/m2/rok.
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru č. 14, U tržnice 701 ve Štětí.
RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. ………….., Štětí nájemcům …………………….
od 1. 5. 2016 do 30. 9. 2016.
RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s ………………na celkovou dlužnou částku 25 344,Kč za byt č. ………………. ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 2 000,- Kč.
RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní …………………... na celkovou dlužnou částku
2 495,- Kč s příslušenstvím za byt č. ……………... ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 400,- Kč.

termín

zodpovídá
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2016/16/449

2016/16/450

2016/16/451

2016/16/452

2016/16/453

2016/16/454

2016/16/455

2016/16/456

2016/16/457

2016/16/458

2016/16/459

RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní …………………….na celkovou dlužnou
částku 7 975,- Kč s příslušenstvím za byt č. ……………...ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 1
000,- Kč.
RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní ……………………. na celkovou dlužnou
částku 4 340,- Kč s příslušenstvím za byt č. ……………... ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši
800,- Kč.
RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s panem …………………..na celkovou dlužnou
částku 4 704,- Kč s příslušenstvím za byt č. ……………... ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši
500,- Kč.
RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní ………………….. na celkovou dlužnou částku
25 677,- Kč s příslušenstvím za byt č. ………………………. ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši
2 000,- Kč.
RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s…………………………. na celkovou dlužnou částku
3 779,- Kč s příslušenstvím za byt č…………………... ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 500,Kč.
RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní ……………………. na celkovou dlužnou
částku 4 500,- Kč s příslušenstvím za byt č. ……………….. ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši
700,- Kč.
RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s panem……………………..na celkovou dlužnou
částku 4 239,- Kč s příslušenstvím za byt č. ………………. ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši
500,- Kč.
RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s panem …………………... na celkovou dlužnou
částku 3 200,- Kč s příslušenstvím za byt č. ……………….ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši
500,- Kč.
RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní …………………….na celkovou dlužnou
částku 4 400,- Kč s příslušenstvím za byt č. ………………. ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši
700,- Kč.
RM schvaluje záměr pachtu pozemku parcelní číslo 1733/33 ostatní plocha o výměře 21 m2 a částí
pozemků parcelní číslo 1733/2, 1732 a 1731 o výměře 304 m2 dle zaměření č. 942-28/2003 v obci
Štětí, katastrální území Štětí I.
RM schvaluje záměr výkupu části pozemku parcelní číslo 118/35 orná půda, označené dle
geometrického plánu č. 261-630/2016 novým parcelním číslem 118/143 orná půda o výměře 1914
m2 v obci Štětí, katastrální území Počeplice.
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2016/16/460

2016/16/461

RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu k části pozemku parcelní číslo 963/1 orná půda o výměře
412 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I za cenu dle schválených Zásad prodeje a pronájmu
nemovitostí z majetku města Štětí a výkupu nemovitostí do majetku města Štětí, tj. 1,50 Kč/m2/rok
s ............................., Štětí od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2026.
RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu k části pozemku parcelní číslo 958/1 orná půda o výměře
223 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I za cenu dle schválených Zásad prodeje a pronájmu
nemovitostí z majetku města Štětí a výkupu nemovitostí do majetku města Štětí, tj. 1,50 Kč/m2/rok
s ............................. Štětí od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2026.

2016/16/462

RM doporučuje ZM ke schválení prodej částí pozemků parcelní číslo 896/2 a 921/1 ostatní plocha,
ostatní komunikace, označených dle geometrického plánu č. 259-304/2016 jako parcelní čísla st.
151 zastavěná plocha o výměře 19 m2, č. 896/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 20 m2, č.
921/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 24 m2 a č. 921/5 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2
m2 v obci Štětí, katastrální území Počeplice za cenu dle schválených Zásad prodeje a pronájmu
nemovitostí z majetku města Štětí a výkupu nemovitostí do majetku města Štětí, tj. 200,- Kč/m2 +
ostatní náklady, tj. celkem 13 520,- Kč s .......................................

2016/16/463

RM doporučuje ZM ke schválení úhradu daně z nabytí nemovitých věcí - pozemku parcelní číslo
620/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 716 m2, jehož součástí je stavba s č.p. 600, občanská
vybavenost a pozemků parcelní číslo 621/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 639 m2 a
621/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 246 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Štětí
I ve výši 32 000,- Kč stranou kupující, tzn. Městem Štětí.

2016/16/465
2016/16/466
2016/16/467

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě se
společností R A T E s.r.o., IČ: 49904507 pro stavbu „Přeložka rozvodného tepelného zařízení
určeného k dodávce tepelné energie na stavbu „Novostavba Ateliéru ZUŠ, Štětí, Horova, 411 08
Štětí, na parcele č. 484/1, 484/3, v katastrálním území Štětí I“. Výše náhrady za zřízení věcného
břemene činí 3 000,- Kč bez DPH, DPH ve výši 21% činí 630,- Kč, celková náhrada vč. DPH činí 3
630,- Kč.
RM schvaluje přidělení bytu č. …… v DPS, Školní 700 ve Štětí p. …………….
RM schvaluje přidělení bytu č. ……v DPS, Školní 700 ve Štětí p. ……………………
RM schvaluje přidělení bytu č. …….v DPS, Školní 700 ve Štětí p……………………

2016/16/468

RM schvaluje přidělení bytu č. ……v DsCHB, U Cementárny 452 ve Štětí p………………….

2016/16/464
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2016/16/469

2016/16/470

2016/16/471

2016/16/472
2016/16/473
2016/16/474
2016/16/475

Město Štětí přistupuje k Pověření Ústeckého kraje č. 293 k zajištění dostupnosti poskytování
sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016-2018,
vydané Městu Štětí Ústeckým krajem dne 25. 1. 2016 s tím, že finanční podpora Města Štětí
poskytnutá v rámci rozpočtu Města Štětí na zajištění Pečovatelské služby města Štětí tvoří nedílnou
součást jednotné vyrovnávací platby hrazené poskytovateli v souladu s Rozhodnutím Komise o
použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací
platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb
obecného hospodářského zájmu (2012/21/EZ).
RM schvaluje přidělení bytu ……………. žadateli ……………….č. ž. 1/16 v souladu s platnými
pravidly. Nájem bude uzavřen na dobu určitou do 31. 12. 2016. Cena nájemného ve výši 35,Kč/m2 podlahové plochy.
RM schvaluje přidělení bytu č. ..................., Štětí žadatelce .............., č. ž. 7/16 v souladu s
platnými pravidly. Nájem bude uzavřen na dobu určitou do 31. 12. 2016. Cena nájemného ve výši
50,- Kč/m2 podlahové plochy. Uzavření nájemní smlouvy bude předcházet složení vratné kauce ve
výši trojnásobku smluvního nájmu a úhrad za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu k
zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a k úhradě jiných
závazků nájemce v souvislosti s nájmem.
RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu od 1. 9. 2016 do 30. 9. 2016 těmto nájemcům:
……………………...
………………………
RM schvaluje udělení výjimky z OZV 6/2014 čl. 3 Regionálnímu sdružení ODS na nahlášené
politické shromáždění dne 26. 9. 2016 v době od 14:00 h do 17:30 hodin.
RM schvaluje udělení výjimky z počtu dětí na jednu třídu na odloučených pracovištích MŠ Štětí,
příspěvkové organizace - MŠ Poupě, Stračenská 561, MŠ Klubíčko, 9. května 499, na 25 dětí na
třídu.
RM schvaluje rozvrh provozní doby ve školním roce 2016/2017 na všech odloučených pracovištích
Mateřské školy Štětí: pondělí až pátek od 6.00 do 16.00 hod.
nepřijatá usnesení:
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nepřijato:

RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu od 1. 9. 2016 do 30. 9. 2016 těmto nájemcům:
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................

