Výpis usnesení z 24. schůze Rady města konané dne 22. 11. 2017 - anonymizovaný
číslo usnesení
2017/24/835
RM schvaluje program 24. schůze RM.

2017/24/836

2017/24/837

2017/24/838
2017/24/839

2017/24/840

RM revokuje usnesení č. 2017/20/652, kterým doporučila ZM schválit uzavření kupní smlouvy na
prodej pozemku parcelní číslo 1155/81 zahrada o výměře 1035 m2 v obci Štětí, katastrální území
Štětí I za cenu schválenou ZM dne 15. 12. 2011, tj. 754 Kč/m2 + ostatní náklady, a to za celkovou
kupní cenu ve výši 811 606 Kč s ........................................... Kupní smlouva musí obsahovat
ujednání: Prodávající a kupující se pro případ porušení níže uvedené povinnosti kupujícím dohodli
na smluvní pokutě podle § 2048 a násl. občanského zákoníku s tím, že v případě, kdy kupující
nemovitost popsanou v kupní smlouvě prodá nebo zcizí jiným způsobem dříve, než příslušnému
stavebnímu úřadu v souladu se stavebním zákonem oznámí užívání dokončené stavby rodinného
domu na tomto pozemku postaveném, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100 Kč/m2 do 14
dnů od provedení vkladu vlastnického práva k tomuto pozemku do katastru nemovitostí a dále, že
kupující je povinen smluvní pokutu zaplatit i v případě, že porušení této povinnosti nezavinil.
RM revokuje usnesení č. 2017/22/744, kterým doporučila ZM schválit uzavření kupní smlouvy na
prodeje části pozemku parcelní číslo 1647/9 ostatní plocha, ostatní komunikace označené dle
geometrického plánu č. 310-597/2017 jako 1647/17 o výměře 92 m2 v obci Štětí, katastrální území
Radouň u Štětí za cenu dle schválených Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí z majetku města
Štětí a výkupu nemovitostí do majetku města Štětí, tj. 200 Kč/m2 (území obytné určené pro
nízkopodlažní zástavbu venkovského typu) + ostatní náklady, tj. celkem 22 635 Kč s
............................................. Štětí.
RM schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu pozemku NS SMM/37/05 uzavřené dne 26. 5. 2005
včetně dodatku č. 1 ze dne 27. 10. 2008 a dodatku č. 2 ze dne 10. 12. 2014 s Českým
zahrádkářským svazem, ZO Štětí dohodou ke dni 31. 12. 2017.
RM schvaluje záměr pachtu části pozemku 1085/34 orná půda, označenou dle zaměření ad 117116/2015 jako nájem/cesta o výměře 759 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I.
RM schvaluje záměr pachtu pozemků parcelní číslo 1033/1 orná půda o výměře 2830 m2, 1033/2
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13 m2, 1033/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 11 m2,
1033/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m2, 1033/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
14 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I.

termín

zodpovídá
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2017/24/841

RM schvaluje záměr pachtu pozemků parcelní číslo 2062/1 orná půda o výměře 9998 m2, 2062/2
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2, 2062/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2,
2062/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2, 2062/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
22 m2, 2062/6 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2, 2062/7 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 16 m2, 2062/8 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2, 2062/9 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 17 m2, 2062/10 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2, 2062/11 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 17 m2, 2062/12 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2, 2062/13
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2 a 2062/14 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16
m2, 2062/15 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Štětí
I.

2017/24/842

RM schvaluje záměr pachtu části pozemku parcelní číslo 27/1 zahrada, označenou dle zaměření
ad 66-520/2007 jako nájem/7 o výměře 352 m2 + podíl pozemku označeného dle výše uvedeného
zaměření jako 27/1 (přístupová cesta) o výměře 36 m2 a pozemku parcelní číslo St. 162 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 16 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Stračí.

2017/24/843

RM schvaluje záměr pachtu části pozemku parcelní číslo 1530/2 zahrada, označené dle zaměření
ad 1052-611/2011 jako nájem/T o výměře 91 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I.

2017/24/844

RM schvaluje záměr pachtu pozemků parcelní číslo 1923/2 ostatní plocha, neplodná půda o
výměře 44 m2, 1924/1 trvalý travní porost o výměře 432 m2, 1926 ostatní plocha, neplodná půda o
výměře 41 m2 a 1927 trvalý travní porost o výměře 360 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Štětí
I.

2017/24/845

RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu části pozemku parcelní číslo 1017 orná půda o výměře
3619 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. 1,50 Kč/m2/rok
k zahrádkářskému účelu s ..............................................Štětí od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2028.

2017/24/846

RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu části pozemku parcelní číslo 976/3 zahrada, označené
dle zaměření č. ad 1291-639/2007 jako N/69 o výměře 268 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. 1,50 Kč/m2/rok k zahrádkářskému účelu s
................................................... od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2028.
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2017/24/847

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě PS OSI/11/15 ze dne 19. 6. 2015 na část
pozemku parcelní číslo 1119/20 orná půda, označenou dle zaměření ad1299-563/2015 jako
1119/20 díl „b“ orná půda o výměře 305 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. 1,50 Kč/m2/rok k zahrádkářskému účelu
s...................................................., Štětí od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2028. Ostatní ujednání smlouvy
nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

2017/24/848

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku NS VRMM/16/09 ze dne 25. 11.
2009 na části pozemku parcelní číslo 1032/1 orná půda, označené dle geometrického plánu č. 437213/2002 jako 1032/5 o výměře 499 m2 a dále dle geometrického plánu č. 1703-522/2017
označené jako 1032/10 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2, tzn. o celkové výměře 516
m2, vše 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. 1,50 Kč/m2/rok
u orné půdy + 5 Kč/m2/rok u zastavěné plochy k zahrádkářskému účelu s .....................................,
Štětí od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2028. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se
nemění a zůstávají v platnosti.

2017/24/849

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. SML OMI/11/16 o bezúplatné výpůjčce k části
pozemku parcelní číslo 1561/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 2089 m2 v obci Štětí, katastrální
území Štětí I se společností Labe aréna, z.s., IČ: 03410447 od 1. 1. 2018 do 30. 4. 2018.

2017/24/850

RM doporučuje ZM rozhodnout o uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parcelní číslo
1155/81 zahrada o výměře 1035 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I za cenu schválenou ZM
dne 15. 12. 2011, tj. 754 Kč/m2 + ostatní náklady včetně DPH, a to za celkovou kupní cenu ve výši
811 606 Kč včetně DPH s ....................................................., Štětí. Kupní smlouva musí obsahovat
ujednání: Prodávající a kupující se pro případ porušení níže uvedené povinnosti kupujícím dohodli
na smluvní pokutě podle § 2048 a násl. občanského zákoníku s tím, že v případě, kdy kupující
nemovitost popsanou v kupní smlouvě prodá nebo zcizí jiným způsobem dříve, než příslušnému
stavebnímu úřadu v souladu se stavebním zákonem oznámí užívání dokončené stavby rodinného
domu na tomto pozemku postaveném, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100 Kč/m2 do 14
dnů od provedení vkladu vlastnického práva k tomuto pozemku do katastru nemovitostí a dále, že
kupující je povinen smluvní pokutu zaplatit i v případě, že porušení této povinnosti nezavinil.
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2017/24/851

RM doporučuje ZM rozhodnout o uzavření kupní smlouvy na prodeje části pozemku parcelní číslo
1647/9 ostatní plocha, ostatní komunikace označené dle geometrického plánu č. 310-597/2017
jako 1647/17 o výměře 92 m2 v obci Štětí, katastrální území Radouň u Štětí za cenu dle
schválených Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí z majetku města Štětí a výkupu nemovitostí do
majetku města Štětí, tj. 100 Kč/m2 (plochy individuální rekreace – zahrádky a zahrady u objektů
RD) + ostatní náklady, tj. celkem 13 435 Kč s ........................................................, Štětí.

2017/24/852

RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s panem …………………………..na celkovou
dlužnou částku 6 435 Kč za nájem pozemku parcelní číslo 1997, 1998 a 1999 v obci Štětí,
katastrální území Štětí I, s měsíčními splátkami ve výši 500 Kč.

2017/24/853

RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s panem …………………………. na celkovou
dlužnou částku 7 736 Kč za byt č. ………………... ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 2 000 Kč.

2017/24/854

RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s panem …………………………... na celkovou
dlužnou částku 6 613 Kč za byt č. ………………… ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 1000 Kč.

2017/24/855

RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. ……………………... ve Štětí nájemkyni
………………………………. a to od 1. 11. 2017 do 31. 12. 2017.

2017/24/856

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 od 2. 1. 2018 za podmínky vrácení služebního bytu stávajícím nájemcem.

2017/24/857

RM schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatné výpůjčce prostoru sloužícího podnikání č. 114, U
tržnice 701 ve Štětí na dobu neurčitou od 1. 12. 2017 se Svazem tělesně postižených v České
republice z.s. místní organizací Štětí, IČ: 75003694.

2017/24/858

RM doporučuje ZM schválit v rozsahu spoluvlastnického podílu Města Štětí na společných částech
domu č.p. 495, ve Školní ulici, Štětí a pozemku parcelní číslo 427/1 zastavěná plocha a nádvoří, v
obci Štětí, katastrální území Štětí I, změnu prohlášení vlastníka s tím, že dojde k rozdělení původní
nebytové jednotky č. 28 na dvě samostatné jednotky označené jako nebytová jednotka č. 28 a
nebytová jednotka č. 29. Ke změně spoluvlastnických podílů na společných částech domu nedojde.
Po vkladu práv do katastru nemovitostí zůstanou spoluvlastnické podíly na společných částech
domu č.p. 495, Školní ulice, Štětí a pozemku parcelní číslo 427/1 zastavěná plocha a nádvoří, v
obci Štětí, katastrální území Štětí I, vyjádřeny tak, jak je uvedeno ve Změně prohlášení vlastníka ze
dne 20. 9. 2017, vypracované Ing. Petrem Bílkem.
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2017/24/859

RM doporučuje ZM rozhodnout o uzavření kupní smlouvy na prodej nebytové jednotky č. 495/28 o
výměře 53,2 m2 v domě č. p. 495 v obci Štětí, části obce Štětí, katastrální území Štětí I včetně
spoluvlastnického podílu na společných částech domu č. p. 495 v rozsahu 532/18100 vzhledem k
celku a spoluvlastnického podílu na pozemku parcelní č. 427/1 v rozsahu 532/18100 vzhledem k
celku společnosti R A T E s.r.o., IČ: 49904507 za cenu dle znaleckého posudku ve výši 145 370 Kč
+ ostatní náklady, tj. celkem 148 370 Kč se společností R A T E s.r.o., IČ: 49904507, jako
kupujícím.

2017/24/860

RM doporučuje ZM schválit v rozsahu spoluvlastnického podílu Města Štětí na společných částech
domu č.p. 567, 568, v Jiráskově ulici, Štětí a pozemku parcelní číslo 902 zastavěná plocha a
nádvoří, v obci Štětí, katastrální území Štětí I, změnu prohlášení vlastníka s tím, že dojde k
rozdělení původní nebytové jednotky č. 19 na dvě samostatné jednotky označené jako nebytová
jednotka č. 19 a nebytová jednotka č. 20. Ke změně spoluvlastnických podílů na společných
částech domu nedojde. Po vkladu práv do katastru nemovitostí zůstanou spoluvlastnické podíly na
společných částech domu č.p. 567, 568, Jiráskova ulice, Štětí a pozemku parcelní číslo 902
zastavěná plocha a nádvoří, v obci Štětí, katastrální území Štětí I, vyjádřeny tak, jak je uvedeno ve
Změně prohlášení vlastníka ze dne 20. 9. 2017, vypracované Ing. Petrem Bílkem.

2017/24/861

2017/24/862

RM doporučuje ZM rozhodnout o uzavření kupní smlouvy na prodej nebytové jednotky č. 567/19 o
výměře 32,0 m2 v domě č. p. 567, 568 v obci Štětí, části obce Štětí, katastrální území Štětí I včetně
spoluvlastnického podílu na společných částech domu č. p. 567, 568 v rozsahu 320/11187
vzhledem k celku a spoluvlastnického podílu na pozemku parcelní č. 902 v rozsahu 320/11187
vzhledem k celku společnosti R A T E s.r.o., IČ: 49904507 za cenu dle znaleckého posudku ve výši
87 980 Kč + ostatní náklady, tj. celkem 90 980 Kč se společností R A T E s.r.o., IČ: 49904507, jako
kupujícím.
RM doporučuje ZM rozhodnout o uzavření kupní smlouvy na prodej nebytové jednotky č. 490/20 o
výměře 43,2 m2 v domě č. p. 490 v obci Štětí, části obce Štětí, katastrální území Štětí I včetně
spoluvlastnického podílu na společných částech domu č. p. 490 v rozsahu 432/15871 vzhledem k
celku a spoluvlastnického podílu na pozemku parcelní č. 418 v rozsahu 432/15871 vzhledem k
celku společnosti R A T E s.r.o., IČ: 49904507 za cenu dle znaleckého posudku ve výši 157 370 Kč
+ ostatní náklady, tj. celkem 160 370 Kč se společností R A T E s.r.o., IČ: 49904507, jako
kupujícím.
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2017/24/863

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a
smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-4016020/001 „LT-Štětí, Stračí st. p. 61, smyčka kNN“ se
společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV Podmokly. Výše náhrady bude vycházet z platného právního předpisu města.

2017/24/864

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti pro stavbu č. IE-124004592/VB1 „LT, Brocno - nn, stížnost - přem. ved. z č.p. 62“ se společností ČEZ Distribuce, a.s.,
IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly. Úhrada za zřízení
věcného břemene- služebnosti činí 500 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 105 Kč, celkem úhrada za
zřízení věcného břemene - služebnosti bude činit 605 Kč včetně DPH.

2017/24/865

RM revokuje usnesení č. 2017/22/750 ze dne 25. 10. 2017, kterým bylo schváleno uzavření
smlouvy o dílo se společností RYBÁŘ stavební s.r.o., IČ: 27131335 na akci „Chodník v
Počeplicích“ za cenu díla ve výši 4 388 726,- Kč bez DPH, DPH 21% činí 921 632,46 Kč, celkem 5
310 358,46 Kč včetně 21% DPH.

2017/24/866

RM v souladu s ustanovením čl. 4 bodu 7. Zásad Města Štětí pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu svěřuje pověřené osobě Bc. Zdeňku Cuchému, vedoucímu Městské policie Štětí
rozhodování o VZMR Kategorie I, včetně podepsání objednávky na dodávku Informačního systému
MIMIS pro Městskou policii Štětí od společnosti Milichovský s.r.o. se sídlem Údolní 970/13, 460 01
Liberec za cenu 150 000 Kč bez DPH, 181 500 Kč vč. DPH a současně svěřuje Mgr. Tomáši
Ryšánkovi, starostovi města (v době jeho nepřítomnosti místostarostovi Ing. Mgr. Miroslavu
Andrtovi nebo Vladimíru Freyovi) k realizaci VZMR Kategorie I uzavření a podepsání Smlouvy o
dílo s výše uvedenou společností Milichovský s.r.o.

2017/24/867

RM schvaluje odpuštění nájmu za jeden měsíc v nebytovém prostoru kina Štětí nájemci Petru
Kodlovi ve výši 3 000 Kč vč. DPH a při ročním vyúčtování záloh za vodu a elektřinu odečíst částku
za jeden měsíc (jednu dvanáctinu) z důvodů stavebních prací ve výše uvedeném nebytovém
prostoru.

2017/24/868

RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce se spolkem Brocno, Brocno 54, 411 08 Štětí, IČ
22850589 na zapůjčení movitého majetku – 10 ks pivních setů na dobu neurčitou od 1. 12. 2017.
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2017/24/869

2017/24/870

2017/24/871

2017/24/872

RM schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatné výpůjčce k pozemku parcelní číslo 359/4 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 651 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, objekt občanské
vybavenosti, pozemku parcelní číslo 436/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 422 m2, jejíž
součástí je stavba bez čp/če, objekt občanské vybavenosti, vše v obci Štětí, katastrální území Štětí
I, na dobu neurčitou od
1. 12. 2017 s příspěvkovou organizací Centrální školní jídelnou Štětí, Ostrovní 300,
IČ 46771956.
RM schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatné výpůjčce k pozemku parcelní číslo 837 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 134 m2, jehož součástí je stavba s číslem popisným 375, objekt
občanské vybavenosti, pozemku parcelní číslo 838/1 zahrada
o výměře 1033 m2, pozemku parcelní číslo 839 zahrada o výměře 521 m2, vše v obci Štětí,
katastrální území Štětí I, na dobu neurčitou od 1. 12. 2017 s příspěvkovou organizací Domem dětí
a mládeže Štětí, Horova 375, IČ 46768432.
RM schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatné výpůjčce k pozemku parcelní číslo 177 ostatní
plocha, zeleň o výměře 3249 m2, pozemku parcelní číslo 178 zastavěná plocha o výměře 243 m2,
jehož součástí je stavba bez čp/če, objekt občanské vybavenosti, pozemku parcelní číslo 179
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 302 m2, jehož součástí je stavba s číslem popisným 499,
objekt občanské vybavenosti, pozemku parcelní číslo 180 zastavěná plocha o výměře 242 m2,
jehož součástí je stavba bez čp/če, objekt občanské vybavenosti, části pozemku parcelní číslo
359/1 zastavěná plocha o výměře cca 145 m2, jehož součástí je stavba s číslem popisným 300,
objekt občanské vybavenosti (jedná se o část přízemí pavilonu I. stupně a družiny využívané
Mateřskou školou Pastelka), části pozemku parcelní číslo 359/2 ostatní plocha, jiná plocha o
výměře cca 83 m2 (oplocený vnitroblok školy – hřiště pro Mateřskou školu Pastelka), pozemku
parcelní číslo 422 zastavěná plocha o výměře 1047 m2, jehož součástí je stavba s číslem
popisným 491, objekt občanské vybavenosti, pozemku parcelní číslo 423 ostatní plocha, zeleň o
výměře 3138 m2, části pozemku parcelní číslo 893 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře
2660 m2, pozemku parcelní číslo 894 zastavěná plocha o výměře 316 m2, jehož součástí je stavba
s číslem popisným 561, objekt občanské vybavenosti, pozemku parcelní číslo 895 ostatní plocha,
manipulační plocha o výměře 1413 m2, pozemku parcelní číslo 896 zastavěná plocha o výměře
RM schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatné výpůjčce k části pozemku parcelní číslo 359/1
zastavěná plocha o výměře cca 4598 m2, jehož součástí je stavba s číslem popisným 300, objekt
občanské vybavenosti, části pozemku parcelní číslo 359/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca
14262 m2, pozemku parcelní číslo 359/6 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3649 m2, vše v obci
Štětí, katastrální území Štětí I, na dobu neurčitou od 1. 12. 2017 s příspěvkovou organizací
Základní školou Štětí, Ostrovní 300, okres Litoměřice, IČ 46773304.
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RM schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatné výpůjčce k pozemku parcelní číslo 433/1 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 1876 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, objekt občanské
vybavenosti, pozemku parcelní číslo 433/2 zastavěná plocha a nádvoří, společenský dvůr o výměře
204 m2, pozemku parcelní číslo 434/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1239 m2,
pozemku parcelní číslo 435/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 341 m2, jehož součástí je
stavba s číslem popisným 559, objekt občanské vybavenosti, pozemku parcelní číslo 437
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 507 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, objekt občanské
vybavenosti, pozemku parcelní číslo 438/1 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře
2326 m2, pozemku parcelní číslo 438/2 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře
650 m2 a část objektu č.p. 492 - objekt občanské vybavenosti o výměře 21,5 m2 umístěné na
pozemku parcelní číslo 430 zastavěná plocha a nádvoří, vše v obci Štětí, katastrální území Štětí I,
na dobu neurčitou od 1. 12. 2017 s příspěvkovou organizací Základní školou Štětí, Školní 559,
okres Litoměřice, IČ 46773274.

2017/24/874

RM schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatné výpůjčce k pozemku parcelní číslo 212/1 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 1541m2, jehož součástí je stavba s číslem popisným 444, objekt
občanské vybavenosti, pozemku parcelní číslo 212/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 249
m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, objekt občanské vybavenosti, pozemku parcelní číslo 213
zahrada o výměře 1492 m2, pozemku parcelní číslo 214 ostatní plocha, sportoviště a rekreační
plocha o výměře 1679 m2, pozemku parcelní číslo 215 zahrada o výměře 1156 m2, vše v obci
Štětí, katastrální území Štětí I, na dobu neurčitou od 1. 12. 2017 s příspěvkovou organizací
Základní školou T. G. Masaryka Štětí, 9. května 444, okres Litoměřice, IČ 46773291.

2017/24/875

RM schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatné výpůjčce k pozemku parcelní číslo 484/1 zahrada o
výměře 585 m2, pozemku parcelní číslo 484/2 zahrada o výměře 12 m2, pozemku parcelní číslo
484/3 zahrada o výměře 217 m2, pozemku parcelní číslo 485 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
71 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, pozemku parcelní číslo 487 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 830 m2, jehož součástí je stavba s číslem popisným 26, objekt
občanské vybavenosti, vše v obci Štětí, katastrální území Štětí I, na dobu neurčitou od 1. 12. 2017
s příspěvkovou organizací Základní uměleckou školou Štětí, Horova 26, IČ 46773452.

2017/24/876

RM schvaluje odměny ředitelům příspěvkových organizací z Fondu odměn organizace takto: CŠJ:
10 300 Kč, ZUŠ: 15 000 Kč.
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2017/24/880
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2017/24/882
2017/24/883
2017/24/884

2017/24/885

2017/24/886

RM schvaluje čerpání fondu odměn příspěvkovým organizacím: CŠJ: 10 300 Kč, ZUŠ: 15 000 Kč.
RM schvaluje předložený návrh na poskytnutí odměn z rozpočtu školy či školského zařízení
ředitelům příspěvkových organizací Města Štětí.
RM schvaluje Základní škole T.G.M. Štětí, 9.května 444, okres Litoměřice převod pěněz ve výši
176 000 Kč z fondu rezerv na posílení investičního fondu a zároveň schvaluje čerpání investičního
fondu ve výši 176 000 Kč na opravy a údržbu počítačové sítě na Základní škole T.G.Masaryka
Štětí, 9.května 444, okres Litoměřice.
RM schvaluje Základní škole Štětí, Ostrovní 300, okres Litoměřice, čerpání rezervního fondu ve
výši 18 765 Kč na vybavení školy, 6 664 Kč na obědy pro dvě děti a 12 688 Kč na obědy pro čtyři
děti.
RM doporučuje ZM schválit V. rozpočtové opatření k 22. 11. 2017.
RM schvaluje přidělení bytu č. …………………….. ve Štětí pí ……………., nar. …………., trvale
bytem Štětí,………………..
RM schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu bytu č. ……………………. ve Štětí, mezi ……………...
a ………………….. od 1. 11. 2017 do 30. 11. 2018.
RM schvaluje přidělení bytu č. …………………. ve Štětí, žadatelce …………………., č. ž. 6/17 v
souladu s platnými pravidly. Nájem bude uzavřen na dobu určitou do 31. 3. 2018. Cena nájemného
ve výši 30 Kč/m2 podlahové plochy.
RM schvaluje přidělení bytu č. …………………... ve Štětí, žadatelům …………. a ……………., č. ž.
5/17 v souladu s platnými pravidly. Nájem bude uzavřen na dobu určitou do 31. 1. 2018. Cena
nájemného ve výši 30 Kč/m2 podlahové plochy.
RM schvaluje přidělení bytu č. ………………... ve Štětí, žadateli ………………..., č. ž. 1/17 v
souladu s platnými pravidly. Nájem bude uzavřen na dobu určitou do 31. 1. 2018. Cena nájemného
ve výši 20 Kč/m2 podlahové plochy.

2017/24/887

RM schvaluje přidělení startovacího bytu č. ......................... ve Štětí, žadatelům ..........................a
.............................. č. ž. 9/17 v souladu s platnými pravidly. Nájem bude uzavřen na dobu určitou 1
rok. Cena nájemného bude ve výši 30 Kč/m2 podlahové plochy. Celková doba nájmu max. 6 let.

2017/24/888

RM schvaluje výpověď smlouvy o nájmu bytu č. ………………………. ve Štětí nájemkyni
………………....

2017/24/889

Rada města souhlasí s umístěním sídla spolku „Dobro-volně“ na adrese U Tržnice 701, Štětí.
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nepřijato:
nepřijato:
nepřijato:

nepřijato:

Rada Města Štětí doporučuje Zastupitelstvu Města Štětí rozhodnout v souladu s ustanovením § 84
odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o
účasti Města Štětí v již založené právnické osobě, a to ve společnosti J.P.Sport, s.r.o., IČ: 250 39
270, se sídlem Štětí, Družstevní 400, PSČ 411 08, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 14163, a to nabytím podílu podle § 207 a
násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), ve znění pozdějších předpisů, za cenu 25 000 000 Kč od jediného společníka Jana
Pokorného, bytem 547 01 Náchod-Staré Město nad Metují, Václavická 1712, a o uzavření smlouvy
o převodu podílu ve výši 100 % do termínu 30.12.2017.
nepřijatá usnesení:
RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. …………………. ve Štětí nájemci
…………………………………..., a to od 1. 11. 2017 do 31. 12. 2017.
RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. ………………………….. ve Štětí nájemkyni
…………………………….. a to od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017.
RM schvaluje přidělení bytu č. ………………………….. ve Štětí, žadatelce ……………………., č. ž.
4/17 v souladu s platnými pravidly. Nájem bude uzavřen na dobu určitou do 31. 1. 2018. Cena
nájemného ve výši 20 Kč/m2 podlahové plochy.
RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu od 1. 12. 2017 do 31. 12. 2017 těmto nájemcům:
…………………………….
…………………………….

