Výpis usnesení z 24. schůze Rady města konané dne 14. 12. 2016 - anonymizovaný
číslo usnesení
2016/24/752
RM schvaluje program 24. schůze RM.
2016/24/753
RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2015/9/251 do 31. 5. 2017.
RM pověřuje ke dni 16. 12. 2016 tajemnici Ing. Alici Mezkovou vedením Odboru správy do doby
2016/24/754
jmenování vedoucího Odboru správy, který bude jmenován RM na základě výsledků výběrového
řízení.
2016/24/755
RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2016/22/654 do 28. 2. 2017.
RM revokuje usnesení č. 2016/21/631 ze dne 2. 11. 2016, kterým schválila uzavření dodatku č. 4
ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor s nájemcem Janem Suchitrou, Obchodní 548, 411 08
2016/24/756
Štětí, IČ 64015327 na snížení velikosti pronajatých nebytových prostor z 355,44 m2 na 75,43 m2 s
účinností od 1. 1. 2017.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor s nájemcem Janem
2016/24/757
Suchitrou, Obchodní 548, 411 08 Štětí, IČ 64015327 na snížení velikosti pronajatých nebytových
prostor z 355,44 m2 na 112,39 m2 s účinností od 1. 1. 2017.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s panem Karlem Tesaříkem, na odborné vedení, dramaturgii,
2016/24/758
nácvik a veřejné vystupování dechového orchestru Severočeské harmonie Štětí na rok 2017 s
účinností od 1. 1. 2017.
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce s panem Karlem Tesaříkem na zapůjčení movitého
2016/24/759
majetku (hudební nástroje, uniformy, notový materiál) pro dechový orchestr Severočeská harmonie
Štětí na rok 2017 s účinností od 1. 1. 2017.

termín

zodpovídá
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2016/24/760

RM schvaluje záměr bezúplatného převodu:
• části pozemku parcelní číslo 1331/1 ostatní plocha, silnice, označené dle geometrického plánu č.
219-684/2013 jako 1331/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1721 m2 v obci Štětí,
katastrální území Brocno,
• částí pozemků parcelní číslo 772 a 776 ostatní plocha, ostatní komunikace, označené dle
geometrického plánu č. 107-685/2013 jako 776/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
1107 m2 v obci Štětí, katastrální území Čakovice u Radouně,
• části pozemku parcelní číslo 778 ostatní plocha, ostatní komunikace, označené dle
geometrického plánu č. 108-685/2013 jako 778/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 614
m2 v obci Štětí, katastrální území Čakovice u Radouně,
• části pozemku parcelní číslo 1567/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, označené dle
geometrického plánu č. 253-681/2013 jako 1567/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
1525 m2 v obci Štětí, katastrální území Chcebuz,
• části pozemku parcelní číslo 914/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, označené dle
geometrického plánu č. 236-683/2013 jako 914/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 652
m2 v obci Štětí, katastrální území Počeplice,
• části pozemku parcelní číslo 1203/3 ostatní plocha, neplodná půda, označené dle geometrického
plánu č. 267-682/2013 jako 1203/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 13 m2 v obci Štětí,
katastrální území Radouň u Štětí,
• pozemku parcelní číslo 1707/6 ostatní plocha, ostatní komunikace, části pozemku parcelní číslo
1203/1 ostatní plocha, neplodná půda a části pozemku parcelní číslo 1707/5 ostatní plocha, ostatní
komunikace, vše označené dle geometrického plánu č. 267-682/2013 jako 1707/6 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 874 m2 v obci Štětí, katastrální území Radouň u Štětí,
• části pozemku parcelní číslo 78/12 ostatní plocha, ostatní komunikace, označené dle
geometrického plánu č. 134-687/2013 jako 78/12 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 64
m2 v obci Štětí, katastrální území Stračí.
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2016/24/761

2016/24/762

2016/24/763

2016/24/764

2016/24/765

RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu k pozemku parcelní číslo St. 162 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 19 m2 a části pozemku parcelní číslo 27/1 zahrada, označené dle zaměření ad
66-520/2007 jako nájem/7 o výměře 352 m2 + podíl pozemku označeného jako přístupová cesta o
výměře 36 m2 v obci Štětí, katastrální území Stračí 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 u zahrady a 5,-Kč/m2/rok u zast. plochy k zahrádkářskému účelu s
................................., Štětí od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2026.
RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu k pozemkům parcelní číslo 5 ostatní plocha o výměře 180
m2, 7 zahrada o výměře 673 m2, 8 orná půda o výměře 849 m2 a části pozemku parcelní číslo 4/1
zahrada o výměře 1867 m2 v obci Štětí, katastrální území Stračí 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 k zahrádkářskému účelu s .............................Štětí od 1. 1. 2017 do 31. 12.
2026.
RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu k části pozemku parcelní číslo 1431/3 orná půda,
označenou dle zaměření ad 24-534/2012 jako N/46 + podíl pozemku označeného jako cesta o
celkové výměře 433,7 m2 a pozemku parcelní číslo st. 356 zast. plocha o výměře 16 m2 v obci
Štětí, katastrální území Štětí II 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 u zahrady a
5,-Kč/m2/rok u zast. plochy k zahrádkářskému účelu s ............................., Štětí od 1. 1. 2017 do
31. 12. 2026.
RM schvaluje záměr prodeje objektu č.p. 347 s pozemkem parcelní číslo 887 zast. plocha a
nádvoří o výměře 92 m2 a pozemku parcelní číslo 886/1 zahrada o výměře 154 m2 v obci Štětí a
pozemek 886/2, katastrální území Štětí I, a to obálkovou metodou.
RM jmenuje komisi pro vyhodnocení předložených nabídek na prodej objektu č.p. 347 s pozemkem
parcelní číslo 887 zast. plocha a nádvoří o výměře 92 m2 a pozemku parcelní číslo 886/1 zahrada
o výměře 154 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I v následujícím složení:
- Ing. Roman Smoleňák (náhradník: Mgr. Ing. Miroslav Andrt)
- Ing. Monika Tydrichová (náhradník: Alena Widtmannová)
- Ing. Ladislav Balatý (náhradník: Jitka Rosypalová)
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2016/24/766

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti se společností ČEZ
Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín, Děčín IV - Podmokly, PSČ 405 02
pro stavbu „č. IE-12-4003831/VB/P001 - LT, Hněvice - přemístění TS LT_0792“. Výše náhrady činí
8 686,- Kč bez DPH, DPH 21 % činí 1 842,06 Kč, celkem úhrada za zřízení věcného břemene služebnosti bude činit 10 510,06 Kč včetně DPH.

2016/24/767

RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru č. 23, Obchodní 536 ve Štětí.

2016/24/768

RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní ………………... na celkovou dlužnou částku 4
446,- Kč s příslušenstvím za byt č. ………………... ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 1 500,Kč.

2016/24/769

RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní ……………….. na celkovou dlužnou částku 9
726,- Kč s příslušenstvím za byt č. ………………. ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 600,- Kč.

2016/24/773

RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s panem…………………. na celkovou dlužnou
částku 4 747,- Kč s příslušenstvím za byt ……………….ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 1
000,- Kč.
RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní ………...a panem ………….. na celkovou
dlužnou částku 13 200,- Kč s příslušenstvím za byt č. …………... ve Štětí, s měsíčními splátkami ve
výši 1 000,- Kč.
RM doporučuje ZM ke schválení uzavření splátkového kalendáře s paní……………….. na celkovou
dlužnou částku 25 430,- Kč s příslušenstvím za byt č. …………….., Štětí, s měsíčními splátkami ve
výši 1 000,- Kč.
RM schvaluje nové Zásady města Štětí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

2016/24/774

RM schvaluje Základní škole Štětí, Ostrovní 300, aktualizaci odpisového plánu k 1. 12. 2016.

2016/24/775

RM schvaluje Mateřské škole Štětí, čerpání rezervního fondu ve výši 14 000,- Kč k dalšímu rozvoji
své činnosti.

2016/24/776

RM schvaluje Domu dětí a mládeže Štětí, Horova 375, přijetí finančního daru od společnosti Mondi
Bags a.s. ve výši 5 000,- Kč a společnosti SOZOL servis ve výši 10 000 tis. Kč.

2016/24/777

RM schvaluje Domu dětí a mládeže Štětí, Horova 375, čerpání rezervního fondu ve výši 5 000,- Kč
na financování ZÚ kopané a 10 000,- Kč na činnost DDM.

2016/24/778

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

2016/24/770

2016/24/771

2016/24/772
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2016/24/779
2016/24/780

2016/24/781

2016/24/782
2016/24/783
2016/24/784
2016/24/785
2016/24/786
2016/24/787
2016/24/788

RM schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu bytu č………….., Štětí, mezi ……... a …………. od 1.
1. 2017 do 31. 12. 2017.
RM schvaluje přidělení bytu č. ……..., Štětí, žadatelce……………………., č. ž. 2/16 v souladu s
platnými pravidly. Nájem bude uzavřen na dobu určitou do 30. 6. 2017. Cena nájemného ve výši
50,- Kč/m2 podlahové plochy.
RM schvaluje přidělení bytu č. …………………... Štětí, žadatelům……………….., č. ž. 16/16 v
souladu s platnými pravidly. Nájem bude uzavřen na dobu určitou do 30. 6. 2017. Cena nájemného
ve výši 50,- Kč/m2 podlahové plochy.
RM schvaluje zrušení složení jednorázové jistoty při uzavírání smlouvy o nájmu bytu v ul.
Pivovarská č.p. 601 ve Štětí, ve smyslu § 2254 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve výši
trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s
užíváním bytu, a to s účinností od 1. 1. 2017.
RM schvaluje úpravu „Pravidel Města Štětí pro hospodaření s byty v majetku Města Štětí“.
RM schvaluje zrušení složení jednorázové jistoty při uzavírání smlouvy o nájmu startovacího bytu v
ul. Zahradní č.p. 747-749 ve Štětí, ve smyslu § 2254 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve výši
trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s
užíváním bytu, a to s účinností od 1. 1. 2017.
RM schvaluje zrušení pořadníku pro přidělování startovacích bytů.
RM schvaluje prodloužení maximální doby pro nájem startovacího bytu na 6 let.
RM schvaluje úpravu „Pravidel Města Štětí pro přidělování startovacích bytů“.
RM ukládá odboru MI vrátit dosud složené jistoty u nájmu bytu dosavadním nájemníkům do 31. 5.
2017.
nepřijatá usnesení:

nepřijato:

RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu od 1. 1. 2017 do 31. 1. 2017 těmto nájemcům:
....................
....................
...................
.....................

31.5.2016

OMI

