Výpis usnesení z 2. schůze Rady města konané dne 24. 1. 2018 - anonymizovaný
číslo usnesení
2018/2/22
RM schvaluje program 2. schůze RM.
RM revokuje usnesení č. 2018/1/6 ze dne 10. 1. 2018, kterým schválila uzavření splátkového
2018/2/23
kalendáře s paní ……………………………. na celkovou dlužnou částku 22 095 Kč za byt č.
………………... ve Štětí, s měsíčními splátkami 500 Kč.
RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích svěření pravomoci
Městskému úřadu - Odboru majetku a investic s účinností od 1. 2. 2018 rozhodovat o uzavírání
2018/2/24
pachtovních smluv s dosavadními uživateli pozemků na základě uzavřených nájemních smluv.
Pachtovní smlouvy bude podepisovat starosta.

2018/2/25

RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu částí pozemků parcelní číslo 1623/1 ostatní plocha,
manipulační plocha a 1624/9 ostatní plocha, manipulační plocha označených dle geometrického
plánu č. 1728-643/2017 jako 1624/16 ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 96 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. 2. 2018 do 31. 12. 2027.

2018/2/26

RM doporučuje ZM rozhodnout o převodu věci nemovité uzavřením kupní smlouvy na část
pozemku parcelní číslo 1624/9 ostatní plocha, manipulační plocha označené dle geometrického
plánu č. 1728-643/2017 jako 1624/9 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 18 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 ve výši 250 Kč/m2 + ostatní
náklady, tj. celkem 5 559 Kč s ...................................... Štětí.

2018/2/27
2018/2/28

RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. ……………………... ve Štětí
nájemcům………………………………., a to od 1. 12. 2017 do 28. 2. 2018.
RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. ……………………………. ve Štětí nájemci
……………………….., a to od 1. 1. 2018 do 28. 2. 2018.

2018/2/29

RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s panem ………………………... na celkovou dlužnou
částku 6 994 Kč za byt č. …………………………. ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 500 Kč.

2018/2/30

RM doporučuje ZM ke schválení uzavření splátkového kalendáře s paní …………………………….
na celkovou dlužnou částku 22 095 Kč za byt č. ………………………... ve Štětí, s měsíčními
splátkami ve výši 500 Kč.

termín

zodpovídá
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2018/2/31

RM doporučuje ZM ke schválení uzavření splátkového kalendáře s paní …………………... na
celkovou dlužnou částku 53 881 Kč za byt č. ……………………. ve Štětí, s měsíčními splátkami ve
výši 2 000 Kč.

2018/2/32

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a
smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-4007787/001 „LT-Chcebuz, p.č. 497/7 - vNN + p.b. +
SP100“ 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.

2018/2/33

RM schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce s ČSE - 07 Hifiklub Štětí, o. s., Dlouhá 689, 411 08
Štětí, IČO 68974655 nebytového prostoru v přízemí budovy KIZ Štětí, Dlouhá 689 k 30. 4. 2018.

2018/2/34

2018/2/35

2018/2/36

2018/2/37
2018/2/38

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky Evaluace pilotní lokální
koncepce sociálního bydlení ve Štětí s Asistenčním centrem, a.s., Sportovní 3302, 434 01 Most, IČ:
63144883, DIČ: CZ63144883 za cenu díla ve výši 148 680 Kč bez DPH, DPH 21% činí 31 222,80
Kč, celkem cena 179 902,80 Kč včetně 21 % DPH.
RM schvaluje přidělení bytu č. ……………….. v Domě s chráněnými byty, U Cementárny 452 ve
Štětí pí ……………..., nar. ………., bytem Štětí, …………....
RM jmenuje pro zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku „Štětí – oprava ploch u kina“
členy komise pro otevírání obálek s nabídkami a jejich hodnocení včetně náhradníků ve složení:
Členové komise:
Vladimír Frey,
Ing. Monika Tydrichová,
Ing. Josef Filip,
Bc. František Zwettler,
Bc. Miloslava Nováková.
Náhradníci:
Mgr. Tomáš Ryšánek,
Ing. Lucie Šarmanová,
Jiří Holinka,
Miroslav Dřevíkovský,
Mgr. Pavla Kurašová.
RM schvaluje znění vyjádření Města Štětí k dokumentaci vlivů záměru „Zařízení pro energetické
využití odpadu v lokalitě Mělník“ na životní prostředí.
RM odvolává Mgr. Alexandra Petrišče z členství v Komisi pro vzdělávání a školství.
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2018/2/39
2018/2/40
2018/2/41

2018/2/42

2018/2/43

2018/2/44

nepřijato:
nepřijato:
nepřijato:

nepřijato:

RM jmenuje členkou Komise pro vzdělávání a školství Ing. Vlastu Andrtovou, pedagogickou
pracovnici Základní školy Štětí, Školní 559.
RM schvaluje Základní škole T.G.M. Štětí, 9.května 444, okres Litoměřice čerpání rezervního fondu
ve výši 3 000 Kč na činnost školy.
RM doporučuje ZM schválit I. RO k 1. 2. 2018.
RM stanovuje plat paní PhDr. Gabriele Hruškové, ředitelce příspěvkové organizace Základní škola
T.G. Masaryka Štětí, 9. května 444, okres Litoměřice, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č.
222/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 2. 2018 dle předloženého návrhu.
RM schvaluje podání žádosti Městskému úřadu Štětí o vydání opatření obecné povahy dle § 33d
odst. 1 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 98/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších
předpisů, kterým se stanoví oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů na území
města Štětí a jeho místních částí, konkrétně oblast č. 1: Štětí, Radouň č. p. 90, 92, 120, a 125 a
oblast č. 2: Štětí, Cihelná 289.
RM schvaluje program jednání Zastupitelstva města Štětí dne 1. 2. 2018.
nepřijatá usnesení:
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. ……..……...ve Štětí nájemci ………………….. a to
od 1. 1. 2018 do 28. 2. 2018.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. ………………………….. ve Štětí s nájemkyní
………………..., a to od 1. 2. 2018 do 28. 2. 2018.
RM schvaluje poskytnutí ubytování na Ubytovně pro potřeby města, Palackého 599, Štětí p.
……………………….. nar. 1969, trvale bytem Štětí, Mírové nám. 163, do 28. 2. 2018.
RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu od 1. 2. 2018 do 28. 2. 2018 těmto nájemcům:
…………………………...
……………………………

