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číslo usnesení
2017/5/139
RM schvaluje program 5. schůze RM
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání Restaurace Klub,
Mírové náměstí 69 ve Štětí od 1. 5. 2017 s panem Matějem Dvořákem, IČ: 05413761. Výše
2017/5/140
nájemného k provozování restaurace je 400,- Kč/m2/rok, výše nájemného za ostatní prostory
vhodné k činnosti je 200,- Kč/m2/rok.
RM schvaluje uzavření Dohody o umístění drenáže s Mondi Štětí a. s., Litoměřická 272, 411 08
2017/5/141
Štětí, IČ 26161516 na umístění plastové trubky a drenážní jímky na pozemku parcelní číslo 1648/3,
katastrální území Štětí I.
RM ukládá OMI pro akci „Instalace topného systému – Radouň 147“ učinit poptávku u minimálně
2017/5/142
třech dodavatelů a po té je předložit radě.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností PITTER DESIGN, s.r.o., IČ: 25275291 na
2017/5/143
akci „Školní hřiště ZŠ TGM, Štětí“ za cenu díla ve výši 150 000,- Kč bez DPH, DPH 21% činí 31
500,- Kč, celkem 181 500,- Kč včetně 21% DPH.
RM schvaluje záměr pachtu části pozemku parcelní číslo 27/1 zahrada, označenou dle zaměření
ad 66-520/2007 jako „nájem/8“ + podíl pozemku označeného jako cesta o celkové výměře 396 m2
2017/5/144
a pozemku parcelní číslo st. 164 zast. plocha o výměře 16 m2 vše v obci Štětí, katastrální území
Stračí.
RM schvaluje uzavření Dohody o přičlenění honebních pozemků k honitbě s Honebním
společenstvem Újezd u Chcebuze, IČ: 72745177 na pozemky v obci Štětí, katastrální území
2017/5/145
Chcebuz, Radouň u Štětí a Újezd u Chcebuze o celkové výměře 516244 m2 (výpis z KN na
předmětné pozemky je součástí podkladů), tj. 52 ha za cenu 30,- Kč/ha/rok, kdy celková roční cena
činí 1 560,- Kč, a to na dobu neurčitou.
RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní ………………………...na celkovou dlužnou
2017/5/146
částku 5 628,- 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
2017/5/147
částku 14 180,- Kč s příslušenstvím za byt č. …………………... ve Štětí, s měsíčními splátkami ve
výši 800,- Kč.
RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s …………………………. na celkovou dlužnou
2017/5/148
částku 23 598,- Kč s příslušenstvím za byt č. ……………... ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši
2 000,- Kč.
RM doporučuje ZM ke schválení uzavření splátkového kalendáře s panem ………………….. na
2017/5/149
celkovou dlužnou částku 16 839,- Kč s příslušenstvím za byt č. ………………………., Štětí, s
měsíčními splátkami ve výši 500,- Kč.

termín

zodpovídá

OMI
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2017/5/150
2017/5/151

RM doporučuje ZM ke schválení uzavření splátkového kalendáře s panem …………………. na
celkovou dlužnou částku 19 195,- Kč s příslušenstvím za byt č. …………….. Štětí, s měsíčními
splátkami ve výši 200,- Kč.
RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. ……………... ve Štětí nájemkyni
…………………., a to od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2017.

2017/5/152

RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní ………………….. na celkovou dlužnou částku
13 640,- Kč za byt č. ……………………. ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 800,- Kč.

2017/5/153

RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní…………………….. na celkovou dlužnou
částku 7 113,- Kč za byt č. …………………... ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 1 000,- Kč.

2017/5/154
2017/5/155
2017/5/156

2017/5/157

2017/5/158

2017/5/159
2017/5/160

RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. ………………….. ve Štětí nájemkyni
……………………., a to od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2017.
RM vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy
T.G. Masaryka Štětí, 9. května 444 a pověřuje referenta školství odboru správy jeho vypsáním a
organizačním zabezpečením.
RM ukládá starostovi a referentovi školství odboru správy připravit návrh členů konkurzní komise.
Termín do 31. 5. 2017.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb s
Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem,
IČ 70892156, DIČ CZ70892156 ve výši 903 300,- Kč, z toho minimální částka na platy, mzdy a
jejich navýšení 76 800,- Kč.
RM schvaluje Organizační schéma, které je nedílnou součástí Organizačního řádu Městského
úřadu Štětí.
RM schvaluje Systemizaci pracovních míst zaměstnanců Města Štětí zařazených do Městského
úřadu, která je nedílnou součástí Organizačního řádu Městského úřadu Štětí a dle předloženého
návrhu stanovuje celkový počet zaměstnanců Města Štětí zařazených do Městského úřadu na
počet 70 systemizovaných pracovních míst.
RM souhlasí s užitím znaku města Štětí v publikaci Katalog stanic HZS ČR.
nepřijatá usnesení:

nepřijato:

RM schvaluje záměr prodeje pozemků parcelní číslo 54/1 trvalý travní porost o výměře 10009 m2,
54/2 trvalý travní porost o výměře 4648 m2, 788/17 vodní plocha o výměře 818 m2 a 789/9 vodní
plocha o výměře 648 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Čakovice u Radouně.
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nepřijato:

RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro vodovodní a
elektro přípojku VO vedenou přes pozemky parcelní číslo 557/8 a 1661 v obci Štětí, katastrální
území Radouň u Štětí, pro plánovanou výstavbu rodinných domů na pozemcích parcelní číslo
556/1 a 559/22 tamtéž, s panem ..................................Štětí za úhradu dle schválených Zásad
zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo Města Štětí k věcem nemovitým.

nepřijato:

RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. ………………...ve Štětí nájemkyni
………………………………., a to od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2017.

