Výpis usnesení z 18. schůze Rady města konané dne 21. 9. 2016 - anonymizovaný
číslo usnesení
2016/18/516
RM schvaluje program 18. schůze RM.
RM jmenuje pana Ing. Miroslava Vacka do funkce vedoucí Odboru správy Městského úřadu Štětí s
2016/18/517
účinností od 26. 9. 2016.
RM ukládá tajemnici MěÚ zajistit provedení pracovněprávních úkonů, které vyplývají z usnesení o
2016/18/518
jmenování vedoucího Odboru správy. Termín do 26. 9. 2016.
RM schvaluje záměr prodeje pozemku parcelní číslo 302/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o
2016/18/519
výměře 50 m2 obci Štětí, katastrální území Hněvice.

2016/18/520

2016/18/521

2016/18/522

2016/18/523

RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu k 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 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 ...............................od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2026.
RM doporučuje ZM ke schválení uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku parcelní číslo
686/3 ostatní plocha, manipulační plocha, označené dle geometrického plánu č. 1676-151/2016
novým parcelním číslem 686/11 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 91 m2 v obci Štětí, katastrální
území Štětí I za cenu dle schválených Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí z majetku města
Štětí, tj. 400,- Kč/m2 + ostatní náklady, tj. celkem 42 260,- Kč se společností RATE s.r.o., Dlouhá
670, Štětí.
RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro elektro přípojku
NN vedenou přes pozemek parcelní číslo 1231/1 v obci Štětí, katastrální území Štětí I, pro garáž č.
ev. .......... na pozemku parcelní číslo ............ tamtéž, s paní.............., bytem .................. za úhradu
dle schválených Zásad zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo Města Štětí k
věcem nemovitým.
RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě s Ústeckým krajem, Velká
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ: 70892156 pro stavbu „Vodovodní přípojka do
objektu učeben VOŠ obalové techniky a SOŠ Štětí na pozemku parc. č. 686/9 v k.ú. Štětí I“. Výše
náhrady za úhradu za zřízení služebnosti inženýrské sítě činí 448,- Kč bez DPH, DPH 21% činí
94,08 Kč, celkem úhrada za zřízení věcného břemene - služebnosti činí 542,08 Kč včetně DPH.

termín

zodpovídá

26.9.2016

tajemnice
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2016/18/524

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti se společností ČEZ
Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČ: 24729035 pro stavbu „LT
Štětí, přeložka VN kabelu, ppč. 359/2“. Výše náhrady za úhradu za zřízení věcného břemene činí
5.880,- Kč bez DPH, DPH 21% činí 1 234,80 Kč, celkem úhrada za zřízení věcného břemene služebnosti činí 7 114,80 Kč včetně DPH.

2016/18/525

RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s panem…………….. na celkovou dlužnou částku
1.370,- Kč s příslušenstvím za byt č. …………….ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 600,- Kč.

2016/18/526

RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s panem ………………. na celkovou dlužnou částku
1.545,- Kč s příslušenstvím za byt č. …………….. ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 500,- Kč.

2016/18/527

RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní ………………... na celkovou dlužnou částku
4.000,- Kč s příslušenstvím za byt č. ……………... ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 300,- Kč.

2016/18/528
2016/18/529
2016/18/530
2016/18/531
2016/18/532
2016/18/533

2016/18/534
2016/18/535
2016/18/536

RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní ………………... na celkovou dlužnou částku
6.337,- Kč s příslušenstvím za byt č. ………………. ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 1 000,Kč.
RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č…………..., Štětí nájemcům ……………….. od
1.9.2016 do 31. 10. 2016.
RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. …………………..., Štětí nájemkyni
……………….. od 1. 9. 2016 do 31. 10. 2016.
RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. ………………. Štětí nájemci ……………..od
1.9.2016 do 31. 10. 2016.
RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. …………………. Štětí nájemkyni…………... od
1.9. 2016 do 31. 10. 2016.
RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní ………………….na celkovou dlužnou částku
4.543,- Kč s příslušenstvím za byt č. ………………….. ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši
1.500,- Kč.
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 14, U tržnice 701
ve Štětí od 1. 10. 2016 s paní Evou Hellichovou, IČ: 05243769. Výše nájemného 500,- Kč/m2/rok.
RM schvaluje změnu názvu Komise škodní na nový název Komise likvidační ve stejném složení
komise s účinností od 1. 10. 2016.
RM schvaluje Směrnici na vyřazování a likvidaci movitého, nemovitého a finančního majetku Města
Štětí s účinností od 1. 10. 2016.
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2016/18/537

RM schvaluje Směrnici – Škodní komise a pravidla škodního řízení Města Štětí s účinností od
1.10.2016.

2016/18/538

RM ukládá tajemnici vydat schválenou Směrnici na vyřazování a likvidaci movitého, nemovitého a
finančního majetku a Směrnici škodní komise a pravidla škodního řízení. Termín: 1. 10. 2016.

2016/18/539

2016/18/540

2016/18/541
2016/18/542
2016/18/543
2016/18/544
2016/18/545
2016/18/546

RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, IČ
60460709, se sídlem Kamýcká 129, Praha - Suchdol, na rozvoj vzdělávání seniorů, zajištěné
vzdálenou formou s využitím multimediálních kurzů.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o prodeji reklamní plochy na sociální vůz s firmou Kompakt spol. s
r.o., Opletalova 683, 290 01 Poděbrady, IČ 49551027, DIČ CZ49551027 za částku Kč 20 900,bez DPH, resp. za částku Kč 25 289,- včetně DPH.
RM schvaluje podání Žádosti o neinvestiční dotaci ve výši Kč 300 000,- v dotačním programu
Podpora terénní práce 2017 na realizaci projektu Terénní práce - Štětí 2017 včetně spoluúčasti
Města Štětí při realizaci tohoto projektu minimálně ve výši Kč 90 000,-.
RM schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu bytu ……………..., Štětí, mezi ……...a ……………….
od 1. 9. 2016 do 30. 6. 2017.
RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. …………..., Štětí s nájemkyní …………...
…….od 1.10. 2016 do 31. 10. 2016.
RM schvaluje navýšení počtu dětí v přípravné třídě ZŠ Ostrovní pro školní rok 2016 / 2017 na 16
žáků.
RM odvolává paní Martinu Stráníkovou z Komise sociálních služeb a bydlení.
RM ukládá komisi dopravy zabývat se nevhodným parkováním v ulici 9. května v prostoru u
zábradlí před MŠ Klubíčko. Termín do 31. 10. 2016.
nepřijatá usnesení:

nepřijato:

RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu od 1. 10. 2016 do 31. 10. 2016 těmto nájemcům:
………….. byt č……...

nepřijato:

RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu od 1. 10. 2016 do 31. 10. 2016 těmto nájemcům:
………….. byt č………

1.10.2016

tajemnice

31.10.2016 komise dopravy

