Výpis usnesení ze 7. schůze Rady města konané dne 29. 3. 2017 - anonymizovaný
číslo usnesení
2017/7/197
RM schvaluje program 7. schůze RM.
2017/7/198
RM schvaluje Plán kontrolní činnosti na rok 2017.
RM ukládá tajemnici zajištění kontrol dle schváleného Plánu kontrolní činnosti na rok 2017. Termín:
2017/7/199
31. 12. 2017.
RM schvaluje podání žádosti o vydání souhlasu s pokračováním přípravné třídy na Základní škole
2017/7/200
Štětí, Ostrovní 300, okres Litoměřice, pro školní rok 2017/2018 Odboru školství, mládeže a
tělovýchovy, Krajského úřadu Ústeckého kraje.
RM jmenuje pro zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku „Parkovací systém P+R u
vlakového nádraží v Hněvicích“ členy komise pro otevírání obálek s nabídkami a jejich hodnocení
včetně náhradníků ve složení:
člen - Vladimír Frey, náhradník - Mgr. Tomáš Ryšánek,
2017/7/201
členka - Hana Nešlehová, náhradnice - Ing. Monika Tydrichová,
člen - Ing. Roman Smoleňák, náhradník - Jiří Holinka,
člen - Bc. František Zwettler, náhradník - Jakub Roubíček,
členka - Bc. Miloslava Nováková, náhradnice - Mgr. Pavla Kurašová.

2017/7/202

RM schvaluje záměr pachtu pozemků: část parcelní číslo 177 orná půda o výměře 1512 m2,
parcelní číslo 935/22 orná půda o výměře 1320 m2, část parcelní číslo 935/24 orná půda o výměře
1577 m2, část parcelní číslo 935/431 orná půda o výměře 199 m2, část parcelní číslo 935/447 orná
půda o výměře 1372 m2, část parcelní číslo 935/469 orná půda o výměře 429 m2, parcelní číslo
935/470 orná půda o výměře 709 m2 a podíl o velikosti 1/24 vzhledem k celku pozemků parcelní
číslo 935/114, 935/144, 935/147, 935/150, 935/155, 935/156, 935/160, 935/163, 935/202, 935/205,
935/206, 935/212, 935/216, 935/224, 935/228, 935/230, 935/244, 935/270, 935/272 a 935/294 vše
orná půda o výměře 2145 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Počeplice.

2017/7/203

RM schvaluje záměr pachtu části pozemků parcelní číslo 1540/1 a 1540/2 zahrada, označené dle
zaměření ad 1198-132/2005 jako nájem/3 o výměře 287 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I.

2017/7/204

2017/7/205

RM schvaluje záměr pronájmu částí pozemků parcelní číslo 1322/1, 1322/2, 1322/3 a 1322/4, vše v
obci Štětí, katastrální území Chcebuz.
RM schvaluje záměr prodeje pozemků parcelní číslo st. 45/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 203
m2 a st. 45/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 62 m2 a částí pozemků parcelní číslo 74
zahrada o výměře cca 60 m2 a 1648/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 170 m2
vše v obci Štětí, katastrální území Radouň u Štětí.

termín

zodpovídá

31.12.2017

tajemnice
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2017/7/206

RM doporučuje ZM ke schválení uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku parcelní číslo
686/9 ostatní plocha, ostatní komunikace, označené dle geometrického plánu č. 1688-667/2016
novým parcelním číslem 686/13 zast. plocha o výměře 20 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, tzn. celkem 8 000,- Kč s .................................

2017/7/207

RM doporučuje ZM ke schválení uzavření kupní smlouvy na výkup části pozemku parcelní číslo
1557/9 ostatní plocha, jiná plocha označené dle geometrického plánu č. 1666-582/2016 jako
1557/21 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 46 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I za cenu
100,- Kč/m2, celkem tedy za 4 600,- Kč, jejíž součástí bude zřízení věcného břemene s právem
vjezdu přes pozemek 1557/21 za účelem přístupu, obsluhy a užívání nemovitostí – pozemků
parcelní číslo 1575, 1574/1, 1557/3 a 1557/4 a stavby č.p. ........... na pozemku parcelní číslo 1575,
vše v obci Štětí, katastrální území Štětí I se ............................Štětí.

2017/7/208

2017/7/209

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4013877/VB/002
se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín
IV - Podmokly pro stavbu „LT_Hněvice – NN, ppč. 175/5, nové OM“. Výše náhrady činí 3 360 Kč
bez DPH, DPH 21 % činí 705,60 Kč, celkem úhrada za zřízení věcného břemene - služebnosti
bude činit 4 065,60 Kč včetně DPH.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Breston Saad, s.r.o., IČ: 27320405 na
dodávku akce: „Výměna oken v ulicích U Stadionu, Školní, Jiráskova a Obchodní ve Štětí“ za cenu
díla ve výši 282 410 Kč bez DPH, DPH 15% činí 42 361,50 Kč, celkem 324 771,50 Kč včetně 15%
DPH.

2017/7/210

RM schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu na část pronajatého prostoru č. 101-103 v ul. Ostrovní
478 ve Štětí o velikosti 14 m2 mezi současným nájemcem Radkou Vaněčkovou, IČ: 48980765 a
podnájemcem Ivetou Zachariášovou, IČ: 05903289, s účinností od 1. 4. 2017 na dobu neurčitou,
nejdéle však do doby platnosti nájemní smlouvy s paní Radkou Vaněčkovou.

2017/7/211

RM schvaluje výpověď nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 112, U tržnice
701, Štětí s nájemkyní Evou Ledererovou.

2017/7/212

RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní…………….. na celkovou dlužnou částku 3
998 Kč s příslušenstvím za byt č. …………………. ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 1 000 Kč.
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2017/7/213

2017/7/214

2017/7/215
2017/7/216
2017/7/217
2017/7/218
2017/7/219
2017/7/220

nepřijato:
nepřijato:

RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní…………………….na celkovou dlužnou částku
6 400 Kč s příslušenstvím za byt č. ………………. ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 1 500 Kč.
RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní …………………….na celkovou dlužnou
částku 5 560 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 78 392,- Kč s příslušenstvím za byt č. …………………., Štětí, s měsíčními
splátkami ve výši 4 000,- Kč.
RM schvaluje uzavření plné moci v rámci projektu s názvem Šablony pro Základní školu Školní ve
Štětí a pověřuje starostu Města Štětí k jejímu podpisu.
RM schvaluje uzavření plné moci v rámci projektu s názvem Šablony pro Základní školu T. G.
Masaryka ve Štětí a pověřuje starostu Města Štětí k jejímu podpisu.
RM schvaluje uzavření plné moci v rámci projektu s názvem Šablony pro Základní školu Ostrovní
ve Štětí a pověřuje starostu Města Štětí k jejímu podpisu.
RM schvaluje Pravidla Města Štětí pro nájem bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního
určení v majetku Města Štětí.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností ASFALT OK s.r.o., IČ: 28095740 na
zhotovení díla „Oprava místních komunikací ve Štětí“ za cenu díla ve výši 146.945 Kč bez DPH,
DPH 21% činí 30.858 Kč, celkem 177.803 Kč včetně 21% DPH.
nepřijatá usnesení:
RM schvaluje záměr prodeje pozemku parcelní číslo 920/3 ostatní plocha, sportoviště a rekreační
plocha o výměře 1428 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I.
RM schvaluje přijetí nabídky nepotřebného majetku Základní školy Štětí, Školní 559.

