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číslo usnesení
2017/6/161
RM schvaluje program 6. schůze RM.
RM schvaluje přizvat PhDr. Ľubicu Kurucovou k jednání komise pro konkursní řízení na obsazení
funkce ředitele Základní školy Štětí, Ostrovní 300, okres Litoměřice a pro konkursní řízení na
2017/6/162
obsazení funkce ředitele Základní školy T.G. Masaryka Štětí, 9.května 444, okres Litoměřice, jako
odborníka s hlasem poradním.

2017/6/163

RM schvaluje komisi pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy Štětí, Ostrovní
300, okres Litoměřice ve složení: Mgr. Alexandr Petrišče – předseda, Mgr. Tomáš Ryšánek, Ing.
Alice Mezková, Mgr. Jana Třísková, Ing. Ivana Roubíčková, Mgr. Vladimír Slavík, Ing. Jana
Diopová, a pověřuje Marii Valentovou funkcí tajemníka konkursní komise.

2017/6/164

RM schvaluje komisi pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy T.G.
Masaryka Štětí, 9.května 444, okres Litoměřice ve složení: Mgr. Alexandr Petrišče - předseda, Mgr.
Tomáš Ryšánek, Ing. Alice Mezková, Mgr. Stanislava Junková, Helena Matějovská, Mgr. Vladimír
Slavík, Ing. Jana Diopová, a pověřuje Marii Valentovou funkcí tajemníka konkursní komise.

2017/6/165

RM schvaluje udělení výjimky z OZV 6/2014 na akci Hodina Země, která se bude konat 25. 3. 2017
na Novém náměstí od 20:30 – 21:30.

2017/6/166

RM schvaluje poskytnutí účelového provozního příspěvku PO Základní škola T. G. Masaryka Štětí,
9. května 444, okres Litoměřice na realizaci projektu „ozdravný pobyt“ ve výši 24 500,- Kč.

2017/6/167

RM schvaluje vypovězení komisionářské smlouvy k 31. 3. 2017 s jednoměsíční výpovědní lhůtou
firmě FREYTAG-BERNDT, spol. s. r. o., Sodomkova 1588/ 12, 102 00 Praha 10, IČ 00551317.

2017/6/168
2017/6/169

2017/6/170
2017/6/171

RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku parcelní číslo 74/1 ovocný sad v obci Štětí,
katastrální území Hněvice.
RM schvaluje záměr pachtu pozemku parcelní číslo 1497 trvalý travní porost o výměře 590 m2 a
části pozemku parcelní číslo 1494 trvalý travní porost o výměře cca 1030 m2 v obci Štětí,
katastrální území Štětí II.
RM schvaluje záměr pachtu části pozemku parcelní číslo 1530/2, označené dle zaměření ad 1052611/2011 jako nájem/F o výměře 336 m2 + podíl pozemku označeného jako cesta o výměře 37 m2
v obci Štětí, katastrální území Štětí I.
RM schvaluje záměr prodeje pozemku parcelní číslo 1026/6 trvalý travní porost o výměře 62 m2 v
obci Štětí, katastrální území Štětí I.

termín

zodpovídá
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2017/6/172

RM schvaluje záměr prodeje části pozemku parcelní číslo 287/2 ostatní plocha, ostatní
komunikace, označené dle geometrického plánu č. 263-46/2016 jako st. 182 zast. plocha o výměře
12 m2 v obci Štětí, katastrální území Hněvice.

2017/6/173

RM schvaluje záměr péče o významné naleziště zvláště chráněných druhů rostlin na pozemku
parcelní číslo 1504/3 orná půda o výměře 2954 m2 v obci Štětí, katastrální území Radouň u Štětí
ve vlastnictví Města Štětí v rámci státního programu Péče o krajinu v roce 2017, a to Českému
svazu ochránců přírody, základní organizaci 38/02 - Launensia, Ústí nad Labem.

2017/6/174

RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s panem ……………….. na celkovou dlužnou částku
6 800,- Kč s příslušenstvím za byt č……………. ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 500,- Kč.

2017/6/175

2017/6/176

2017/6/177

2017/6/178

2017/6/179

RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní ………………. a panem………………. na
celkovou dlužnou částku 1 932,- Kč s příslušenstvím za byt č. ………….. a byt č. ……………... ve
Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 300,- Kč.
RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s panem ………………….. na celkovou dlužnou
částku 5 000,- Kč s příslušenstvím za byt č…………………..ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši
1 000,- Kč.
RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s manžely………………... na celkovou dlužnou
částku 3 900,- Kč s příslušenstvím za byt č. ……………….. ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši
500,- Kč.
RM doporučuje ZM ke schválení uzavření splátkového kalendáře s panem …………….. na
celkovou dlužnou částku 35 195,- Kč s příslušenstvím za byt č. ………………..., Štětí, s měsíčními
splátkami ve výši 1 500,- Kč.
RM schvaluje vyčlenění služebního bytu č…………………….. ve Štětí z bytového fondu a jeho
přidělení jako bytu služebního paní ……………….na dobu určitou – po dobu trvání pracovního
poměru u Města Štětí, a to od 1. 4. 2017.

2017/6/180

RM schvaluje umístění reklamního poutače o velikosti 2 m2 paní Soně Ondrušové, IČ: 64015696, a
to od 1. 3. 2017 na dobu neurčitou, na zábradlí v přízemí (pohled z ul. U tržnice).

2017/6/181

RM schvaluje umístění reklamního poutače o velikosti 2 m2 paní Evě Hellichové, IČ: 05243769, a
to od 1. 3. 2017 na dobu neurčitou na zábradlí v přízemí (pohled z ul. Alšova).
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2017/6/182

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro teplovodní přípojku na pozemku
parcelní číslo 188 v obci Štětí, katastrální území Štětí I, pro novostavbu rodinného domu na
pozemku parcelní číslo 189 tamtéž, s panem .........................., Štětí, za jednorázovou úhradu ve
výši 585,- Kč bez DPH, DPH 21% činí 122,85 Kč, celkem 707,85 Kč včetně DPH, po zaokrouhlení
708,- Kč. Platba bude provedena v hotovosti v pokladně MěÚ Štětí.

2017/6/183

RM schvaluje zprávu o provedené inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2016.

2017/6/184

RM ukládá OSŽPD zajistit instalaci potřebného dopravního značení za účelem zjednosměrnění
ulice Radouňská u prodejny PCL a to směrem od hotelu Sport k učilišti. Termín: 31. 7. 2017.

31.7.2017

OSŽPD

2017/6/185

RM ukládá OSŽPD zajistit instalaci dodatkových tabulek „Pozor vozidla údržby v protisměru“ v
jednosměrných ulicích Dohnalova, Krátká, Školní, U stadionu, Zahradní. Termín: 31. 7. 2017.

31.7.2017

OSŽPD

31.12.2017

OSŽPD

2017/6/186
2017/6/187
2017/6/188
2017/6/189
2017/6/190
2017/6/191
2017/6/192
2017/6/193
2017/6/194

RM ukládá OSŽPD zajistit zpracování projektové dokumentace pro bezpečné přecházení chodců
na křižovatce ulic Stračenská x Okružní. Termín: 31. 12. 2017.
RM schvaluje uzavření Memoranda o spolupráci při realizaci projektu „Dobrovolnictví ve veřejné
správě“.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. LTA-V-61/2016 ze dne 22. 11. 2016 s Úřadem práce
ČR krajskou pobočkou v Ústí nad Labem.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o ukládání odpadu na centrální skládku
odpadů II. Mondi štětí a.s. ze dne 21. 4. 2015.
RM schvaluje přidělení bytu č. ………………. ve Štětí pí ………………….
Náhradníkem pí ……………., trvale bytem ………………...
RM schvaluje přidělení bytu č. ……………...ve Štětí pí………….. trvale bytem Štětí,
………………....
Náhradníkem pí ………………., trvale bytem…………....
RM schvaluje přidělení bytu č. ……………………….. ve Štětí p. ……………... …………….. trvale
bytem Štětí,……………...
RM schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu bytu č…………..., Štětí, mezi ………... a ……………..
od 1. 3. 2017 do 28. 2. 2018.
RM schvaluje přidělení bytu č. …………….., Štětí, žadatelce ……………... č. ž. 3/17 v souladu s
platnými pravidly. Nájem bude uzavřen na dobu určitou do 30. 6. 2017. Cena nájemného ve výši
50,- Kč/m2 podlahové plochy. Náhradník: ……………
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2017/6/195

2017/6/196

RM schvaluje Organizační schéma, které je nedílnou součástí Organizačního řádu Městského
úřadu Štětí s účinností 1. 4. 2017.
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 72 systemizovaných pracovních míst.
nepřijatá usnesení:

nepřijato:

nepřijato:
nepřijato:
nepřijato:
nepřijato:
nepřijato:

RM uděluje výjimku z OZV č. 2/2013, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,
ochraně veřejné zeleně, užívání zařízení města sloužících potřebám veřejnosti a zlepšení vzhledu
města p. Martinu Stehlíkovi pro bivakování u řeky Labe ve dnech 13. 4. – 16. 4. 2017.
RM schvaluje záměr prodeje pozemků parcelní číslo 775/3 orná půda o výměře 1091 m2a 775/4
trvalý travní porost o výměře 267 m2v obci Štětí, katastrální území Počeplice.
RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. ……………..ve Štětí nájemkyni ……………., a
to od 1. 3. 2017 do 30. 4. 2017.
RM ukládá OSŽPD zajistit instalaci SDZ B29 v ulici Ostrovní na příjezdové komunikaci k prodejně
Ferkl v obou směrech. Termín: 31. 7. 2017.
RM ukládá OSŽPD zajistit instalaci SDZ B28 s dodatkovou tabulkou „od 1. 11. do 31. 3.“ v ulicích
Komenského a Lukešova. Termín: 31. 7. 2017.
RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu od 1. 4. 2017 do 30. 4. 2017 těmto nájemcům:
…………….

