Výpis usnesení z 11. schůze Rady města konané dne 24. 5. 2017 - anonymizovaný
číslo usnesení
2017/11/311
RM schvaluje program 11. schůze RM.
2017/11/312
RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2015/9/251 do 30. 6. 2018.
2017/11/313

RM schvaluje záměr pachtu části pozemku parcelní číslo 1714/1 orná půda o výměře 1200 m2 a
1714/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I.

2017/11/314

RM schvaluje záměr bezúplatného převodu pozemku parcelní číslo 143/4 ostatní plocha, dráha o
výměře 219 m2 v obci Štětí, katastrální území Hněvice.

2017/11/315

RM schvaluje záměr výkupu pozemků parcelní číslo 956/36 trvalý travní porost o výměře 6 m2,
956/37 trvalý travní porost o výměře 489 m2, 956/38 trvalý travní porost o výměře 85 m2, 956/39
trvalý travní porost o výměře 45 m2, 956/72 trvalý travní porost o výměře 551 m2, 956/75 trvalý
travní porost o výměře 621 m2, 956/77 trvalý travní porost o výměře 160 m2, 956/80 trvalý travní
porost o výměře 315 m2, 956/81 trvalý travní porost o výměře 304 m2, 956/84 trvalý travní porost o
výměře 92 m2, 1047/5 neplodná půda, ostatní plocha o výměře 97 m2, 1048/6 neplodná půda,
ostatní plocha o výměře 849 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Radouň u Štětí.

2017/11/316

RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu k části pozemku parcelní číslo 1561/1 orná půda,
označené dle zaměření ad24-536/2017 jako pacht/23 o výměře 338 m2 + podíl pozemku
označeného jako pacht/22 (cesta) o výměře 49 m2 a pozemku parcelní číslo St. 336 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 13 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Štětí II za cenu dle
schválených Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí z majetku města Štětí a výkupu nemovitostí do
majetku města Štětí, tj. 1,50 Kč/m2/rok u orné půdy + 5 Kč/m²/rok u zastavěné plochy k
zahrádkářskému účelu s ...................................................., Štětí od 1. 6. 2017 do 31. 12. 2026.
Součástí pachtovní smlouvy bude povinnost nájemce uhradit náklady spojené s vyhotovením
zaměření, a to v poměrné výši 1 210 Kč.

2017/11/317

RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu k částem pozemků parcelní číslo 1561/1 orná půda a
1561/2 orná půda, označených dle zaměření ad24-536/2017 jako pacht/24 o výměře 410 m2 +
podíl pozemku označeného jako pacht/22 (cesta) o výměře 49 m2 a pozemku parcelní číslo St. 337
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Štětí II za cenu dle
schválených Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí z majetku města Štětí a výkupu nemovitostí do
majetku města Štětí, tj. 1,50 Kč/m2/rok u orné půdy + 5 Kč/m²/rok u zastavěné plochy k
zahrádkářskému účelu s ....................................................,, Štětí od 1. 6. 2017 do 31. 12. 2026.
Součástí pachtovní smlouvy bude povinnost nájemce uhradit náklady spojené s vyhotovením
zaměření, a to v poměrné výši 1 210 Kč.

termín

zodpovídá
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2017/11/318

RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu k částem pozemků parcelní číslo 1561/1 orná půda a
1561/2 orná půda, označených dle zaměření ad24-536/2017 jako pacht/25 o výměře 386 m2 +
podíl pozemku označeného jako pacht/22 (cesta) o výměře 49 m2 a pozemku parcelní číslo St. 338
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Štětí II za cenu dle
schválených Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí z majetku města Štětí a výkupu nemovitostí do
majetku města Štětí, tj. 1,50 Kč/m2/rok u orné půdy + 5 Kč/m²/rok u zastavěné plochy k
zahrádkářskému účelu s ...................................................., od 1. 6. 2017 do 31. 12. 2026. Součástí
pachtovní smlouvy bude povinnost nájemce uhradit náklady spojené s vyhotovením zaměření, a to
v poměrné výši 1 210 Kč.

2017/11/319

RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu k části pozemku parcelní číslo 1561/1 orná půda,
označené dle zaměření ad24-536/2017 jako pacht/26 o výměře 407 m2 + podíl pozemku
označeného jako pacht/22 (cesta) o výměře 49 m2 a pozemku parcelní číslo St. 383 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 17 m2 vše v obci Štětí, katastrální území Štětí II za cenu dle
schválených Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí z majetku města Štětí a výkupu nemovitostí do
majetku města Štětí, tj. 1,50 Kč/m2/rok u orné půdy + 5 Kč/m²/rok u zastavěné plochy k
zahrádkářskému účelu s ....................................................,, Štětí od 1. 6. 2017 do 31. 12. 2026.
Součástí pachtovní smlouvy bude povinnost nájemce uhradit náklady spojené s vyhotovením
zaměření, a to v poměrné výši 1 210 Kč.

2017/11/320

RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu k částem pozemku parcelní číslo 1561/1 orná půda,
označené dle zaměření ad24-536/2017 jako pacht/27 o výměře 94 m2 a pacht/32 o výměře 269 m2
+ podíl pozemku označeného jako pacht/22 (cesta) o výměře 49 m2 a pozemku parcelní číslo St.
389 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Štětí II za cenu
dle schválených Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí z majetku města Štětí a výkupu nemovitostí
do majetku města Štětí, tj. 1,50 Kč/m2/rok u orné půdy + 5 Kč/m²/rok u zastavěné plochy k
zahrádkářskému účelu s ....................................................,Štětí od 1. 6. 2017 do 31. 12. 2026.
Součástí pachtovní smlouvy bude povinnost nájemce uhradit náklady spojené s vyhotovením
zaměření, a to v poměrné výši 1 210 Kč.
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2017/11/321

RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu k části pozemku parcelní číslo 1561/1 orná půda,
označené dle zaměření ad24-536/2017 jako pacht/28 o výměře 737 m2 a pozemku parcelní číslo
St. 327 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m2 vše v obci Štětí, katastrální území Štětí II za
cenu dle schválených Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí z majetku města Štětí a výkupu
nemovitostí do majetku města Štětí, tj. 1,50 Kč/m2/rok u orné půdy + 5 Kč/m²/rok u zastavěné
plochy k zahrádkářskému účelu s....................................................,, Štětí od 1. 6. 2017 do 31. 12.
2026. Součástí pachtovní smlouvy bude povinnost nájemce uhradit náklady spojené s vyhotovením
zaměření, a to v poměrné výši 1 210 Kč.

2017/11/322

RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu k částem pozemků parcelní číslo 1561/1 orná půda a
1561/2 orná půda, označených dle zaměření ad24-536/2017 jako pacht/29 o výměře 394 m2 +
podíl pozemku označeného jako pacht/22 (cesta) o výměře 49 m2 a pozemku parcelní číslo St. 326
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m2 vše v obci Štětí, katastrální území Štětí II za cenu dle
schválených Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí z majetku města Štětí a výkupu nemovitostí do
majetku města Štětí, tj. 1,50 Kč/m2/rok u orné půdy + 5 Kč/m²/rok u zastavěné plochy k
zahrádkářskému účelu s ...................................................., Štětí od 1. 6. 2017 do 31. 12. 2026.
Součástí pachtovní smlouvy bude povinnost nájemce uhradit náklady spojené s vyhotovením
zaměření, a to v poměrné výši 1 210 Kč.

2017/11/323

RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu k částem pozemků parcelní číslo 1561/1 orná půda a
1561/2 orná půda, označených dle zaměření ad24-536/2017 jako pacht/30 o výměře 392 m2 +
podíl pozemku označeného jako pacht/22 (cesta) o výměře 49 m2 a pozemku parcelní číslo St. 325
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13 m2 vše v obci Štětí, katastrální území Štětí II za cenu dle
schválených Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí z majetku města Štětí a výkupu nemovitostí do
majetku města Štětí, tj. 1,50 Kč/m2/rok u orné půdy + 5 Kč/m²/rok u zastavěné plochy k
zahrádkářskému účelu s ....................................................,, Štětí od 1. 6. 2017 do 31. 12. 2026.
Součástí pachtovní smlouvy bude povinnost nájemce uhradit náklady spojené s vyhotovením
zaměření, a to v poměrné výši 1 210 Kč.

Výpis usnesení z 11. schůze Rady města konané dne 24. 5. 2017 - anonymizovaný

2017/11/324

RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu k částem pozemků parcelní číslo 1561/1 orná půda a
1561/2 orná půda, označených dle zaměření ad24-536/2017 jako pacht/31 o výměře 393 m2 +
podíl pozemku označeného jako pacht/22 (cesta) o výměře 49 m2 a pozemku parcelní číslo St. 339
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m2 vše v obci Štětí, katastrální území Štětí II za cenu dle
schválených Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí z majetku města Štětí a výkupu nemovitostí do
majetku města Štětí, tj. 1,50 Kč/m2/rok u orné půdy + 5 Kč/m²/rok u zastavěné plochy k
zahrádkářskému účelu s ....................................................,, Štětí od 1. 6. 2017 do 31. 12. 2026.
Součástí pachtovní smlouvy bude povinnost nájemce uhradit náklady spojené s vyhotovením
zaměření, a to v poměrné výši 1 210 Kč.

2017/11/325

RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu k částem pozemků parcelní číslo 1561/1 orná půda a
1561/2 orná půda, označených dle zaměření ad24-536/2017 jako pacht/33 o výměře 382 m2 +
podíl pozemku označeného jako pacht/22 (cesta) o výměře 49 m2 a pozemku parcelní číslo St. 387
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 vše v obci Štětí, katastrální území Štětí II za cenu dle
schválených Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí z majetku města Štětí a výkupu nemovitostí do
majetku města Štětí, tj. 1,50 Kč/m2/rok u orné půdy + 5 Kč/m²/rok u zastavěné plochy k
zahrádkářskému účelu s ...................................................., Štětí od 1. 6. 2017 do 31. 12. 2026.
Součástí pachtovní smlouvy bude povinnost nájemce uhradit náklady spojené s vyhotovením
zaměření, a to v poměrné výši 1 210 Kč.

2017/11/326

RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu k částem pozemků parcelní číslo 1560/1 trvalý travní
porost, 1560/2 ostatní plocha, neplodná půda a 1561/2 orná půda, označených dle zaměření ad24536/2017 jako pacht/34 o výměře 482 m2 + podíl pozemku označeného jako pacht/22 (cesta) o
výměře 49 m2 vše v obci Štětí, katastrální území Štětí II za cenu dle schválených Zásad prodeje a
pronájmu nemovitostí z majetku města Štětí a výkupu nemovitostí do majetku města Štětí, tj. 1,50
Kč/m2/rok k zahrádkářskému účelu s...................................................., od 1. 6. 2017 do 31. 12.
2026. Součástí pachtovní smlouvy bude povinnost nájemce uhradit náklady spojené s vyhotovením
zaměření, a to v poměrné výši 1 210 Kč.
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2017/11/327

RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu k částem pozemků parcelní číslo 1560/1 trvalý travní
porost, 1560/2 ostatní plocha, neplodná půda a 1561/2 orná půda, označených dle zaměření ad24536/2017 jako pacht/35 o výměře 506 m2 + podíl pozemku označeného jako pacht/22 (cesta) o
výměře 49 m2 a pozemku parcelní číslo St. 340 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m2 vše v
obci Štětí, katastrální území Štětí II za cenu dle schválených Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí
z majetku města Štětí a výkupu nemovitostí do majetku města Štětí, tj. 1,50 Kč/m2/rok u orné půdy
+ 5 Kč/m²/rok u zastavěné plochy k zahrádkářskému účelu s....................................................,,
Štětí od 1. 6. 2017 do 31. 12. 2026. Součástí pachtovní smlouvy bude povinnost nájemce uhradit
náklady spojené s vyhotovením zaměření, a to v poměrné výši 1 210 Kč.

2017/11/328

RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu k částem pozemků parcelní číslo 1560/1 trvalý travní
porost, 1560/2 ostatní plocha, neplodná půda a 1561/2 orná půda, označených dle zaměření ad24536/2017 jako pacht/36 o výměře 440 m2 + podíl pozemku označeného jako pacht/22 (cesta) o
výměře 49 m2 a pozemku parcelní číslo St. 341 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13 m2 vše v
obci Štětí, katastrální území Štětí II za cenu dle schválených Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí
z majetku města Štětí a výkupu nemovitostí do majetku města Štětí, tj. 1,50 Kč/m2/rok u orné půdy
+ 5 Kč/m²/rok u zastavěné plochy k zahrádkářskému účelu s ....................................................,,
Štětí od 1. 6. 2017 do 31. 12. 2026. Součástí pachtovní smlouvy bude povinnost nájemce uhradit
náklady spojené s vyhotovením zaměření, a to v poměrné výši 1 210 Kč.

2017/11/329

RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu k částem pozemků parcelní číslo 1560/1 trvalý travní
porost, 1560/2 ostatní plocha, neplodná půda a 1561/2 orná půda, označených dle zaměření ad24536/2017 jako pacht/37 o výměře 440 m2 + podíl pozemku označeného jako pacht/22 (cesta) o
výměře 49 m2 a pozemku parcelní číslo St. 342 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15 m2 vše v
obci Štětí, katastrální území Štětí II za cenu dle schválených Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí
z majetku města Štětí a výkupu nemovitostí do majetku města Štětí, tj. 1,50 Kč/m2/rok u orné půdy
+ 5 Kč/m²/rok u zastavěné plochy k zahrádkářskému účelu s ....................................................,
Štětí od 1. 6. 2017 do 31. 12. 2026. Součástí pachtovní smlouvy bude povinnost nájemce uhradit
náklady spojené s vyhotovením zaměření, a to v poměrné výši 1 210 Kč.
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2017/11/330

RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu k částem pozemků parcelní číslo 1560/1 trvalý travní
porost, 1560/2 ostatní plocha, neplodná půda a 1561/2 orná půda, označených dle zaměření ad24536/2017 jako pacht/38 o výměře 467 m2 + podíl pozemku označeného jako pacht/22 (cesta) o
výměře 49 m2 a pozemku parcelní číslo St. 343 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13 m2 vše v
obci Štětí, katastrální území Štětí II za cenu dle schválených Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí
z majetku města Štětí a výkupu nemovitostí do majetku města Štětí, tj. 1,50 Kč/m2/rok u orné půdy
+ 5 Kč/m²/rok u zastavěné plochy k zahrádkářskému účelu s ....................................................,,
Štětí od 1. 6. 2017 do 31. 12. 2026. Součástí pachtovní smlouvy bude povinnost nájemce uhradit
náklady spojené s vyhotovením zaměření, a to v poměrné výši 1 210 Kč.

2017/11/331

RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu k částem pozemků parcelní číslo 1560/1 trvalý travní
porost, 1561/1 orná půda a 1561/2 orná půda, označených dle zaměření ad24-536/2017 jako
pacht/39 o výměře 397 m2 + podíl pozemku označeného jako pacht/22 (cesta) o výměře 49 m2 a
pozemku parcelní číslo St. 344 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13 m2 vše v obci Štětí,
katastrální území Štětí II za cenu dle schválených Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí z majetku
města Štětí a výkupu nemovitostí do majetku města Štětí, tj. 1,50 Kč/m2/rok u orné půdy + 5
Kč/m²/rok u zastavěné plochy k zahrádkářskému účelu s ...................................................., Štětí od
1. 6. 2017 do 31. 12. 2026. Součástí pachtovní smlouvy bude povinnost nájemce uhradit náklady
spojené s vyhotovením zaměření, a to v poměrné výši 1 210 Kč.

2017/11/332

RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu k částem pozemků parcelní číslo 1560/1 trvalý travní
porost, 1561/1 orná půda a 1561/2 orná půda, označených dle zaměření ad24-536/2017 jako
pacht/40 o výměře 392 m2 + podíl pozemku označeného jako pacht/22 (cesta) o výměře 49 m2
vše v obci Štětí, katastrální území Štětí II za cenu dle schválených Zásad prodeje a pronájmu
nemovitostí z majetku města Štětí a výkupu nemovitostí do majetku města Štětí, tj. 1,50 Kč/m2/rok
k zahrádkářskému účelu s ...................................................., Štětí od 1. 6. 2017 do 31. 12. 2026.
Součástí pachtovní smlouvy bude povinnost nájemce uhradit náklady spojené s vyhotovením
zaměření, a to v poměrné výši 1 210 Kč.
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2017/11/333

2017/11/334

RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu k částem pozemků parcelní číslo 1431/10 orná půda,
1560/1 trvalý travní porost, 1561/1 orná půda a 1561/2 orná půda, označených dle zaměření ad24536/2017 jako pacht/41 o výměře 252 m2 a pozemku parcelní číslo St. 320 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 13 m2 vše v obci Štětí, katastrální území Štětí II za cenu dle schválených Zásad
prodeje a pronájmu nemovitostí z majetku města Štětí a výkupu nemovitostí do majetku města
Štětí, tj. 1,50 Kč/m2/rok u orné půdy + 5 Kč/m²/rok u zastavěné plochy k zahrádkářskému účelu
s...................................................., Štětí od 1. 6. 2017 do 31. 12. 2026. Součástí pachtovní
smlouvy bude povinnost nájemce uhradit náklady spojené s vyhotovením zaměření, a to v poměrné
výši 1 210 Kč.
RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu k části pozemku parcelní číslo 1561/1 orná půda,
označené dle zaměření ad24-536/2017 jako pacht/42 o výměře 22 m2 v obci Štětí, katastrální
území Štětí II za cenu dle schválených Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí z majetku města
Štětí a výkupu nemovitostí do majetku města Štětí, tj. 1,50 Kč/m2/rok k zahrádkářskému účelu se
...................................................., Štětí od 1. 6. 2017 do 31. 12. 2026. Součástí pachtovní smlouvy
bude povinnost nájemce uhradit náklady spojené s vyhotovením zaměření, a to v poměrné výši 1
210 Kč.

2017/11/335

RM schvaluje uzavření Dohody o přičlenění honebních pozemků k honitbě s názvem Vlastní
honitba Ješovice na pozemky v obci Štětí, katastrální území Stračí, Počeplice, Brocno a Radouň u
Štětí o celkové výměře 20,2382 ha (výpis z KN na předmětné pozemky je součástí podkladů), tj. 21
ha za cenu 30 Kč/ha/rok, kdy celková roční cena činí 630 Kč, a to na dobu neurčitou.

2017/11/336

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4013231/VB/001
se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín
IV - Podmokly pro stavbu „LT, Štětí - nová TS, Čs. armády, ppč.1561/1, nové OM“. Výše náhrady
činí 42 300 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 8 883 Kč, celkem úhrada za zřízení věcného břemene služebnosti bude činit 51 183 Kč včetně DPH.

2017/11/337

RM doporučuje ZM schválit zahájení zadávacího řízení na služby "Odkanalizování sídel města Štětí
- Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz, Brocno - DSP, IČ SP, DPS, TDW, ZŘ a DM" zadávané dle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v režimu zjednodušeného podlimitního
řízení. Obstaráním zadávacího řízení je pověřena společnost Eurokom plus, s.r.o., IČ: 24698172.

2017/11/338

RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní ...................................................., na
celkovou dlužnou částku 8 300 Kč s příslušenstvím za byt č. …………………... ve Štětí, s
měsíčními splátkami ve výši 700 Kč.
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2017/11/339

2017/11/340

2017/11/341
2017/11/342
2017/11/343
2017/11/344
2017/11/345
2017/11/346
2017/11/347

RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. …………………….. ve Štětí
nájemkyni...................................................., a to od 1. 4. 2017 do 30. 6. 2017.
RM schvaluje uzavření Příkazní smlouvy o obstarávání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a
povinností na nemovitost č.p. 63, bytový dům v obci Štětí, katastrální území Chcebuz, a to bytovou
jednotku č. 2 a 4, mezi Městem Štětí a společností TEREK Štětí, s.r.o., IČ: 48266302 na dobu
neurčitou s účinností od 1. 6. 2017. Odměna příkazníka bude ve výši 300 Kč bez DPH za měsíc a
bytovou jednotku.
RM schvaluje rozpočet příspěvkové organizaci „Mateřská škola Štětí, příspěvková organizace“ pro
rok 2017.
RM schvaluje rozpočet příspěvkové organizaci „Základní škola T. G. Masaryka Štětí, 9. května
444, okres Litoměřice“ pro rok 2017.
RM schvaluje rozpočet příspěvkové organizaci „Základní škola Štětí, Školní 559, okres Litoměřice“
pro rok 2017.
RM schvaluje rozpočet příspěvkové organizaci „Základní škola Štětí, Ostrovní 300, okres
Litoměřice“ pro rok 2017.
RM schvaluje rozpočet příspěvkové organizaci „Základní umělecká škola Štětí, Horova 26“ pro rok
2017.
RM schvaluje rozpočet příspěvkové organizaci „Dům dětí a mládeže Štětí, Horova 375“ pro rok
2017.
RM schvaluje rozpočet příspěvkové organizaci „Centrální školní jídelna Štětí, Ostrovní 300“ pro rok
2017.

2017/11/348

RM schvaluje přidělení bytu č. ...................................................., ve Štětí pí
....................................................,
Náhradníkem p. ....................................................,, bytem ....................................................,.

2017/11/349

RM schvaluje přidělení bytu č. ...................................................., ve Štětí pí
....................................................,, trvale bytem .....................................................

2017/11/350

RM schvaluje přidělení bytu č. ....................................................,Štětí,
žadatelce...................................................., č. ž. 7/17 v souladu s platnými pravidly. Nájem bude
uzavřen na dobu určitou do 30. 9. 2017. Cena nájemného ve výši 50,- Kč/m2 podlahové plochy.

2017/11/351

RM schvaluje přidělení bytu č. ....................................................,Štětí, žadatelce
....................................................,, č. ž. 14/17 v souladu s platnými pravidly. Nájem bude uzavřen
na dobu určitou do 30. 9. 2017. Cena nájemného ve výši 50,- Kč/m2 podlahové plochy.
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2017/11/352

RM schvaluje přidělení bytu č. ...................................................., Štětí, žadatelce
...................................................., č. ž. 1/17 v souladu s platnými pravidly. Nájem bude uzavřen na
dobu určitou do 30. 9. 2017. Cena nájemného ve výši 30,- Kč/m2 podlahové plochy.

2017/11/353

RM schvaluje přidělení bytu č. ....................................................,Štětí, žadateli ……………........, č.
ž. 4/17 v souladu s platnými pravidly. Nájem bude uzavřen na dobu určitou do 31. 7. 2017. Cena
nájemného ve výši 20,- Kč/m2 podlahové plochy.

2017/11/354

RM schvaluje přidělení bytu č. ...................................................., Štětí, žadateli
...................................................., č. ž. 1/17 v souladu s platnými pravidly. Nájem bude uzavřen na
dobu určitou do 31. 7. 2017. Cena nájemného ve výši 20,- Kč/m2 podlahové plochy.

2017/11/355
2017/11/356

nepřijato:

RM schvaluje zveřejnění záměru výpůjčky garáže v objektu Kulturního střediska, Dlouhá 689 ve
Štětí.
RM ukládá vedoucí Štětských komunálních služeb zjistit výši opravy 2 ks zahradního malotraktoru
John Deere v autorizovaném servisu. Termín: 30. 6. 2017.
nepřijatá usnesení:
RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. ....................................................,ve Štětí
nájemkyni ...................................................., a to od 1. 6. 2017 do 30. 6. 2017.

