Výpis usnesení z 2. schůze Rady města konané dne 18. 1. 2017 - anonymizovaný
číslo usnesení
2017/2/25
RM schvaluje program 2. schůze RM.
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru Restaurace Klub Mírové náměstí
2017/2/26
69 ve Štětí.
RM revokuje usnesení č. 2016/22/681 z 22. schůze RM konané dne 16. 11. 2016, kterým byla
2017/2/27
schválena výpověď z nájmu nebytového prostoru č. 220, Školní 497 ve Štětí s nájemkyní Evou
Vinklerovou.
RM revokuje usnesení č. 2016/9/254 ze dne 4. 5. 2016, kterým doporučila ZM ke schválení
uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parcelní číslo 1155/80 zahrada o výměře 1035 m2 v
2017/2/28
obci Štětí, katastrální území Štětí I za cenu schválenou ZM dne 15. 12. 2011, tj. 754,- Kč/m2 +
ostatní náklady včetně DPH, a to za celkovou kupní cenu ve výši 811 606,- Kč včetně DPH, s
manželi................................................................Štětí.

2017/2/29

RM doporučuje ZM revokaci usnesení č. 2016/11/272 ze dne 23. 6. 2016, kterým ZM schválilo
uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parcelní číslo 1155/80 zahrada o výměře 1035 m2 v
obci Štětí, katastrální území Štětí I za cenu schválenou ZM dne 15. 12. 2011, tj. 754,- Kč/m2 +
ostatní náklady včetně DPH, a to za celkovou kupní cenu ve výši 811 606,- Kč včetně DPH, s
manželi ................................................................., Štětí. Kupní smlouva musí obsahovat ujednání:
Prodávající a kupující se pro případ porušení níže uvedené povinnosti kupujícím dohodli na smluvní
pokutě podle § 2048 a násl. občanského zákoníku s tím, že v případě, kdy kupující nemovitost
popsanou v kupní smlouvě prodá nebo zcizí jiným způsobem dříve, než příslušnému stavebnímu
úřadu v souladu se stavebním zákonem oznámí užívání dokončené stavby rodinného domu na
tomto pozemku postaveném, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100,- Kč/m2 do 14 dnů od
provedení vkladu vlastnického práva k tomuto pozemku do katastru nemovitostí a dále, že kupující
je povinen smluvní pokutu zaplatit i v případě, že porušení této povinnosti nezavinil.

2017/2/30

RM schvaluje záměr výkupu pozemku parcelní číslo 1647/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 37 m2 v obci Štětí, katastrální území Radouň u Štětí.

termín

zodpovídá
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2017/2/31

RM doporučuje ZM ke schválení uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parcelní číslo 1155/80
zahrada o výměře 1035 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I za cenu schválenou ZM dne 15.
12. 2011, tj. 754,- Kč/m2 včetně DPH, a to za celkovou kupní cenu ve výši 780.390,- Kč včetně
DPH, manželům ............................................, Štětí. Kupní smlouva musí obsahovat ujednání:
Prodávající a kupující se pro případ porušení níže uvedené povinnosti kupujícím dohodli na smluvní
pokutě podle § 2048 a násl. občanského zákoníku s tím, že v případě, kdy kupující nemovitost
popsanou v kupní smlouvě prodá nebo zcizí jiným způsobem dříve, než příslušnému stavebnímu
úřadu v souladu se stavebním zákonem oznámí užívání dokončené stavby rodinného domu na
tomto pozemku postaveném, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100,- Kč/m2 do 14 dnů od
provedení vkladu vlastnického práva k tomuto pozemku do katastru nemovitostí a dále, že kupující
je povinen smluvní pokutu zaplatit i v případě, že porušení této povinnosti nezavinil.

2017/2/32

RM doporučuje ZM ke schválení uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku parcelní číslo
965/2 orná půda, označenou dle geometrického plánu č. 1690-688/2016 novým parcelním číslem
965/14 orná půda o výměře 3046 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. 400,- Kč/m2 + ostatní náklady, celkem 1.226.870,- Kč se společností LIMPA s.r.o,
Pracnerova 758, Roudnice nad Labem.

2017/2/33

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a
smlouvy o právu provést stavbu se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly pro stavbu „LT_Štětí – NN, ppč. 885, nové
OM“. Výše náhrady bude vycházet z platného právního předpisu města.

2017/2/34

2017/2/35

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti se společností Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., IČ: 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov, pro stavbu
„11010-056098, TM_BTA_Litoměřice_LTYxx_46018_OK“. Jednorázová výše náhrady za zřízení
služebnosti bude 294,- Kč bez DPH, DPH 21% činí 61,74 Kč, celková náhrada vč. DPH činí 355,74
Kč.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 11/SML 2436 ze
dne 14. 3. 2012, dodatku č. 1 ze dne 9. 4. 2013, dodatku č. 2 ze dne 19. 3. 2014 a dodatku č. 3 ze
dne 15. 3. 2016 na realizaci projektové dokumentace stavby „Odkanalizování sídel města Štětí Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz a Brocno“ s Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, 400
02 Ústí nad Labem, IČ: 70892156. Termín ukončení realizace projektu je stanoven ke dni 31. 12.
2018.
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2017/2/36

2017/2/37

2017/2/38

2017/2/39

2017/2/40

2017/2/41
2017/2/42
2017/2/43
2017/2/44
2017/2/45

2017/2/46

RM schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo č. 99/2013 ze dne 23. 5. 2013, dodatku č. 1
ze dne 6. 9. 2013, dodatku č. 2 ze dne 20. 11. 2013, dodatku č. 3 ze dne 15. 10. 2014, dodatku č.
4 ze dne 23. 7. 2015 a dodatku č. 5 ze dne 10. 3. 2016 na projektové a inženýrské služby pro
stavbu „Odkanalizování sídel města Štětí - Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz, Brocno“ se
společností PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem,
IČ: 25023829. Termín dokončení projektové dokumentace ve stupni pro územní řízení je stanoven
ke dni 28. 12. 2018.
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 500,Kč.
RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s panem …………………..na celkovou dlužnou
částku 26 874,- Kč s příslušenstvím za byt č. ………………….. ve Štětí, s měsíčními splátkami ve
výši 1 500,- Kč.
RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s panem ………………….. na celkovou dlužnou
částku 12 057,- 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 73 903,- Kč s příslušenstvím za byt č. ………………….. Štětí, s měsíčními
splátkami ve výši 1 000,- Kč.
RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s panem ………………….. na celkovou dlužnou
částku 3 388,- Kč s příslušenstvím za byt č. …………………..ve Štětí, s měsíčními splátkami ve
výši 500,- Kč.
RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu ………………….., Štětí
nájemkyni………………….. od 1. 1. 2017 do 28. 2. 2017.
RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu………………….., Štětí nájemci …………………..
od 1. 1. 2017 do 28. 2. 2017.
RM schvaluje výpověď nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 112, U tržnice
701, Štětí s nájemkyní Evou Ledererovou.
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 23, Obchodní
536 ve Štětí od 1. 3. 2017 s žadatelem TR-Schön s.r.o, IČ: 01771183. Výše nájemného 717,60
Kč/m2/rok.
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 119, U tržnice
701 ve Štětí od 1. 2. 2017 s panem Robertem Kůtkem, IČ: 61351342. Výše nájemného 500,Kč/m2/rok.
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2017/2/47

RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 118, U tržnice
701, Štětí s panem Robertem Kůtkem, IČ: 61351342, ke dni 31. 1. 2017.

2017/2/48

RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru č. 118, U tržnice 701 ve Štětí.

2017/2/49
2017/2/50
2017/2/51
2017/2/52
2017/2/53
2017/2/54
2017/2/55

2017/2/56
2017/2/57
2017/2/58

nepřijato:

nepřijato:

RM schvaluje stanovit spotřebu za teplou vodu za rok 2016 v objektech č. p. 597, 598 a 700 dle
průměru spotřeb za poslední tři roky 2013 – 2015.
RM schvaluje provést vyúčtování studené a teplé vody bytových i nebytových jednotek v objektech
č. p. 597, 598 a 700 dle směrných čísel, popřípadě dle podlahové plochy. Tento způsob bude
použit také v nestandardních případech v dalších objektech ve vlastnictví Města.
RM schvaluje Plán prevence kriminality města Štětí na léta 2017- 2021 jako základní dokument
prevence kriminality na území města.
RM schvaluje přidělení bytu ………………….. ve Štětí pí ………………….. nar. ……... bytem Štětí,
…………………..
RM schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu bytu ………………….., Štětí, mezi ………………….. a
………………….. od 1. 1. 2017 do 30. 4. 2017.
RM schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu bytu č. ………………….. Štětí, mezi…………………..
od 1. 1. 2017 do 31. 1. 2017.
RM schvaluje přidělení bytu………………….. žadatelce………………….., č. ž. 8/17 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 ………………….., Štětí, žadateli ………………….., č. ž. 6/17 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 souhlasí s přijetím Memoranda o spolupráci s firmou MONDI a.s.
RM ukládá OSŽPD prověřit možnost zřízení autobusové zastávky na Radouňském kopci pro
zastavování autobusů společnosti Kafka. Termín: 28. 2. 2017.
nepřijatá usnesení:
RM schvaluje přidělení bytu ………………….. Štětí, žadatelům ………………….. č. ž. 7/17 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 prodloužení smlouvy o nájmu od 1. 2. 2017 do 28. 2. 2017 těmto nájemcům:
…………………..
…………………..

28.2.2017

OSŽPD

