Výpis usnesení z 3. schůze Rady města konané dne 1. 2. 2017 - anonymizovaný
číslo usnesení
2017/3/59
RM schvaluje program 3. schůze RM.
2017/3/60

RM doporučuje ZM ke schválení přijetí daru nemovitých věcí dle Darovací smlouvy mezi Ústeckým
krajem a Městem Štětí na pozemky parcelní číslo 302/7 o výměře 1766 m2, a 302/9 o výměře 84
m2, vše ostatní plocha, ostatní komunikace v obci Štětí, katastrální území Hněvice.

2017/3/61

RM doporučuje ZM ke schválení bezúplatný převod od SPÚ:
• 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.

termín

zodpovídá
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2017/3/62

RM schvaluje uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě
nízkého napětí č. 16_NN_1008028701 na adrese Štětí, Horova 26 se společností ČEZ Distribuce,
a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly.

2017/3/63

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro podzemní vedení
veřejného osvětlení pro pozemky parcelní číslo 288, 302/7 a 302/10 v obci Štětí, katastrální území
Hněvice, pro stavbu „Hněvice - Štětí - stezka pro pěší, výstavba VO“ s Ústeckým krajem, IČ:
70892156, zastoupeným Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, IČ:
00080837, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3. Služebnost byla zřízena za jednorázovou úhradu v
částce 1 700,- Kč bez DPH, DPH 20% ve výši 340,- Kč, celková částka včetně DPH činí 2 040,- Kč
na základě výpočtu v protokolu ze dne 18. 4. 2011, když byla dne 26. 4. 2011 uhrazena.

2017/3/64

2017/3/65

2017/3/66

RM doporučuje ZM ke schválení uzavření kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 702/11 o
velikosti 3+1 (99,0 m2) v domě č.p. 702, 703, 704, 705 a 706 v obci Štětí, části obce Štětí,
katastrální území Štětí I včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č. p. 702,
703, 704, 705 a 706 v rozsahu 990/38236 vzhledem k celku a spoluvlastnického podílu na
pozemku parcelní č. 291/2 v rozsahu 990/38236 vzhledem k celku paní............................., Štětí, za
celkovou kupní cenu ve výši 346 500,- Kč.
RM doporučuje ZM ke schválení uzavření kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 703/18 o
velikosti 2+kk (58,8 m2) v domě č.p. 702, 703, 704, 705 a 706 v obci Štětí, části obce Štětí,
katastrální území Štětí I včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č. p. 702,
703, 704, 705 a 706 v rozsahu 588/38236 vzhledem k celku a spoluvlastnického podílu na
pozemku parcelní č. 291/2 v rozsahu 588/38236 vzhledem k celku paní ...................................,
Štětí, za celkovou kupní cenu ve výši 205 800,- Kč.
RM doporučuje ZM ke schválení uzavření kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 704/26 o
velikosti 2+kk (83,9 m2) v domě č.p. 702, 703, 704, 705 a 706 v obci Štětí, části obce Štětí,
katastrální území Štětí I včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č. p. 702,
703, 704, 705 a 706 v rozsahu 839/38236 vzhledem k celku a spoluvlastnického podílu na
pozemku parcelní č. 291/2 v rozsahu 839/38236 vzhledem k celku panu.....................................,
Štětí, za celkovou kupní cenu ve výši 293 650,- Kč.
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2017/3/67

RM doporučuje ZM ke schválení uzavření kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 705/34 o
velikosti 2+kk (59,9 m2) v domě č.p. 702, 703, 704, 705 a 706 v obci Štětí, části obce Štětí,
katastrální území Štětí I včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č. p. 702,
703, 704, 705 a 706 v rozsahu 599/38236 vzhledem k celku a spoluvlastnického podílu na
pozemku parcelní č. 291/2 v rozsahu 599/38236 vzhledem k celku
manželům........................................, Štětí, za celkovou kupní cenu ve výši 209 650,- Kč.

2017/3/68

RM doporučuje ZM ke schválení uzavření kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 705/35 o
velikosti 2+kk (53,7 m2) v domě č.p. 702, 703, 704, 705 a 706 v obci Štětí, části obce Štětí,
katastrální území Štětí I včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č. p. 702,
703, 704, 705 a 706 v rozsahu 537/38236 vzhledem k celku a spoluvlastnického podílu na
pozemku parcelní č. 291/2 v rozsahu 537/38236 vzhledem k celku
manželům..........................................., Štětí, za celkovou kupní cenu ve výši 187 950,- Kč.

2017/3/69

2017/3/70
2017/3/71
2017/3/72

2017/3/73

2017/3/74

RM doporučuje ZM ke schválení uzavření kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 706/43 o
velikosti 2+kk (59,6 m2) v domě č.p. 702, 703, 704, 705 a 706 v obci Štětí, části obce Štětí,
katastrální území Štětí I včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č. p. 702,
703, 704, 705 a 706 v rozsahu 596/38236 vzhledem k celku a spoluvlastnického podílu na
pozemku parcelní č. 291/2 v rozsahu 596/38236 vzhledem k celku panu .....................................
Štětí, za celkovou kupní cenu ve výši 208 600,- Kč.
RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s panem ………………….. na celkovou dlužnou
částku 3 700,- Kč s příslušenstvím za byt č. ………………... ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši
1 000,- Kč.
RM schvaluje udělení výjimky z OZV 6/2014 na kulturně společenskou akci Masopust, která se
bude konat 4. 3. 2017 na Novém náměstí od 10.00 do 18.00 hodin.
RM schvaluje udělení výjimky z OZV 6/2014 na kulturně společenskou akci Historický den „Štětská
ostrev & Folkové odpoledne“, která se bude konat 20. 5. 2017 na Husově náměstí od 9.00 do
23.00 hodin.
RM schvaluje udělení výjimky z OZV 6/2014 na kulturně společenskou akci Filmové léto kinematograf bratří Čadíků, která se bude konat ve dnech 3. – 6. 8. 2017 na Husově náměstí od
20.00 do 23.00 hodin.
RM schvaluje udělení výjimky z OZV 6/2014 na kulturně společenskou akci Tradiční štětský
jarmark, která se bude konat 9. 9. 2017 na Husově náměstí od 9.00 do 23.00 hodin.
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2017/3/75

RM schvaluje udělení výjimky z OZV 6/2014 na kulturně společenskou akci Rozsvícení vánočního
stromu, která se bude konat 1. 12. 2017 na Novém náměstí od 14.00 do 19.00 hodin.

2017/3/76

RM schvaluje VI. rozpočtové opatření k 31. 12. 2016.

2017/3/77

RM schvaluje Domu dětí a mládeže Štětí, Horova 375, přijetí finančního daru od společnosti Síť pro
rodinu ve výši 22 550,- Kč a od společnosti RATE s.r.o. ve výši 7 000,- Kč.

2017/3/78
2017/3/79
2017/3/80
2017/3/81
2017/3/82
2017/3/83
2017/3/84

nepřijato:
nepřijato:
nepřijato:

RM schvaluje Domu dětí a mládeže Štětí, Horova 375, čerpání rezervního fondu ve výši 22550,Kč na podporu činnosti Mateřského centra Žabka a ve výši 7 000,- Kč na podporu činnosti Domu
dětí a mládeže.
RM schvaluje Základní škole T.G.M., 9. Května 444, čerpání rezervního fondu ve výši 5 000,- Kč
na činnosti školy.
RM schvaluje Směrnici na vyřazování a likvidaci movitého, nemovitého a finančního majetku Města
Štětí s účinností od 8. 2. 2016.
RM schvaluje finanční plány příspěvkových organizací pro rok 2017.
RM schvaluje závazné ukazatele příspěvkových organizací pro rok 2017.
RM schvaluje odpisové plány příspěvkových organizací pro rok 2017.
RM schvaluje účast Města Štětí v projektu Odolná obec.
nepřijatá usnesení:
RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. ..…………... ve Štětí nájemkyni
………………..., a to od 1. 1. 2017 do 28. 2. 2017.
RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. …………….ve Štětí nájemkyni …………….., a
to od 1. 1. 2017 do 28. 2. 2017.
RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. ……………..ve Štětí nájemkyni ………………..,
a to od 1. 1. 2017 do 28. 2. 2017.

