Výpis usnesení ze 7. schůze Rady města konané dne 21. 3. 2018 - anonymizovaný
číslo usnesení
2018/7/163
RM schvaluje program 7. schůze RM.
2018/7/164
RM zřizuje Stavební komisi.
2018/7/165
RM jmenuje Antonína Böhma předsedou Stavení komise.
RM jmenuje členy Stavení komise Martinu Myškovou, Jiřinu Zedníkovou, Petra Bílka, Karla Holečka
2018/7/166
a Zdeňka Brzka.
2018/7/167
RM schvaluje zprávu o provedené inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2017
2018/7/168
RM schvaluje Směrnici o finančním majetku Města Štětí s účinností od 26. 3. 2018.
RM schvaluje Základní škole T. G. Masaryka Štětí přijetí finančního daru od TRCZ s.r.o. ve výši 40
2018/7/169
000 Kč.
2018/7/170

RM schvaluje Základní škole T. G. Masaryka Štětí čerpání rezervního fondu ve výši 40 000 Kč na
nákup pomůcek a materiálu pro realizaci polytechnického projektu „Ruce s hlavou v akci“.

2018/7/171

RM schvaluje změnu závazných ukazatelů příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka
Štětí pro rok 2018.

2018/7/172

RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu části pozemku parcelní číslo 1027/1 orná půda o výměře
522 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. 5. 2018 do 31. 12. 2028.

2018/7/173

2018/7/174

2018/7/175

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku parcelní číslo 969/51 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 650 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I za cenu dle schválených Zásad
a prodeje a pronájmu nemovitostí z majetku města Štětí a výkupu nemovitostí do majetku města
Štětí tj. 1 Kč/m2/rok k užívání příjezdové komunikace ve vlastnictví společnosti AVE sběrné
suroviny a.s., Cvokařská 164/3, 301 00 Plzeň, IČ: 00671151 vybudované na předmětném pozemku
od 1. 4. 2018 na dobu neurčitou.
RM schvaluje uzavření Dohody o přičlenění honebních pozemků k honitbě s názvem Honební
společenstvo Račice, IČ: 75037866, na pozemky v obci Štětí, katastrální území Hněvice o celkové
výměře 6,2591 ha, tj. 7 ha (výpis z KN na předmětné pozemky je součástí podkladů v příloze č. 8)
za cenu 30 včetně 21%DPH/ha/rok, kdy celková roční cena činí 210 Kč včetně 21%DPH, a to na
dobu neurčitou.
RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu pozemku NS OSI/26/14 s Družstvem garáží Štětí
(původní název společnosti: Okresní družstvo pro výstavbu a správu garáží), IČ: 00227765
dohodou, a to ke dni, kdy nastanou právní účinky vlastnického práva do katastru nemovitostí ke
kupní smlouvě KS OMI/6/18.

termín

zodpovídá

Výpis usnesení ze 7. schůze Rady města konané dne 21. 3. 2018 - anonymizovaný

2018/7/176

RM doporučuje ZM schválit výjimku ze Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí z majetku města
Štětí a výkupu nemovitostí do majetku města Štětí, která se týká stanovené ceny ve výši 250
Kč/m2 za prodej pozemků určených jako plocha individuální rekreace - zahrádky v městské
zástavbě. Předmětná výjimka se vztahuje pouze na prodej 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 1624/15 ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře
83 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I za cenu ve výši 60 Kč/m2.

2018/7/177

RM doporučuje ZM rozhodnout o převodu věci nemovité uzavřením kupní smlouvy na části
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 1624/15 ostatní
plocha, jiná plocha o celkové výměře 83 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I za dohodnutou
cenu ve výši 60 Kč/m2, tj. celkem 4 980 Kč s ................................................................., Štětí.
Náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN a s poměrnou částí vynaloženou na vyhotovení
geometrického plánu uhradí Město Štětí.

2018/7/178

RM doporučuje ZM schválit výjimku ze Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí z majetku města
Štětí a výkupu nemovitostí do majetku města Štětí, která se týká stanovené ceny ve výši 250
Kč/m2 za prodej pozemků určených jako plocha individuální rekreace - zahrádky v městské
zástavbě. Předmětná výjimka se vztahuje pouze na prodej 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 ve výši 60 Kč/m2.

2018/7/179

RM doporučuje ZM rozhodnout o převodu věci nemovité uzavřením kupní smlouvy na části
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 dohodnutou
cenu ve výši 60 Kč/m2, tj. celkem 5 760 Kč s .................................................., Štětí. Náklady
spojené s podáním návrhu na vklad do KN a s poměrnou částí vynaloženou na vyhotovení
geometrického plánu uhradí Město Štětí.
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2018/7/180

RM doporučuje ZM schválit výjimku ze Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí z majetku města
Štětí a výkupu nemovitostí do majetku města Štětí, která se týká stanovené ceny ve výši 250
Kč/m2 za prodej pozemků určených jako plocha individuální rekreace - zahrádky v městské
zástavbě. Předmětná výjimka se vztahuje pouze na prodej části pozemku parcelní číslo 1624/9
ostatní plocha, manipulační plocha označenou dle geometrického plánu č. 1728-643/2017 jako
1624/17 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 70 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I za cenu
ve výši 60 Kč/m2.

2018/7/181

RM doporučuje ZM rozhodnout o převodu věci nemovité uzavřením kupní smlouvy na část
pozemku parcelní číslo 1624/9 ostatní plocha, manipulační plocha označenou dle geometrického
plánu č. 1728-643/2017 jako 1624/17 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 70 m2 v obci Štětí,
katastrální území Štětí I za dohodnutou cenu ve výši 60 Kč/m2, tj. celkem 4 200 Kč
s............................................, Štětí. Náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN a s
poměrnou částí vynaloženou na vyhotovení geometrického plánu uhradí Město Štětí.

2018/7/182

2018/7/183

2018/7/184

RM doporučuje ZM schválit výjimku ze Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí z majetku města
Štětí a výkupu nemovitostí do majetku města Štětí, která se týká stanovené ceny ve výši 250
Kč/m2 za prodej pozemků určených jako plocha individuální rekreace - zahrádky v městské
zástavbě. Předmětná výjimka se vztahuje pouze na prodej části 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 ve výši 60 Kč/m2.
RM doporučuje ZM rozhodnout o nabytí věcí nemovitých bezúplatným převodem od České
republiky - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 10036/7, Nové Město,
110 00 Praha 1, IČ: 70994234, a to pozemků parcelní číslo 1841/5 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 231 m2, 2091/18 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 85 m2,
2093/8 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 315 m2, vše v obci Štětí, katastrální území
Štětí I.
RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro vodovodní přípojku na pozemcích
parcelní číslo 1649/1 a 1728/5 v obci Štětí, katastrální území Radouň u Štětí, pro pozemek parcelní
číslo st. 64/1 jehož součástí je stavba č. p. 154 tamtéž, s ..................................................., Štětí, za
jednorázovou úhradu ve výši 85,55 Kč bez DPH, DPH 21% činí 17,97 Kč, celkem 103,52 Kč včetně
DPH, po zaokrouhlení 104 Kč. Platba bude provedena v hotovosti v pokladně MěÚ Štětí.
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2018/7/185

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti se společností ČEZ
Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly pro
stavbu č. IP-12-4006769/VB001 „LT_Štětí - NN, ppč. 958/1, nové OM“. Úhrada za zřízení věcného
břemene činí 189 Kč bez DPH, DPH 21% činí 39,69 Kč, celkem úhrada za zřízení věcného
břemene - služebnosti činí 228,69 Kč včetně DPH.

2018/7/186

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti se společností ČEZ
Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly pro
stavbu č. IE-12-4003330/VB002 „LT, Brocno - podpětí od R6 - č. p. 70“. Úhrada za zřízení věcného
břemene činí 70 981,40 Kč bez DPH, DPH 21% činí 14 906,09 Kč, celkem úhrada za zřízení
věcného břemene - služebnosti činí 85 887,49 Kč včetně DPH.

2018/7/187

2018/7/188
2018/7/189
2018/7/190
2018/7/191
2018/7/192

2018/7/193

2018/7/194

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Raamar, s.r.o., IČ: 26024705 na veřejnou
zakázku „Úklid vybraných objektů ve vlastnictví Města Štětí“ za cenu díla ve výši 8 582,77 Kč/měsíc
bez DPH, DPH 21% činí 1 802,38 Kč/měsíc, celková cena včetně 21% DPH činí 10 385,15
Kč/měsíc.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č…………………….. ve Štětí nájemci
…………………..., a to na dobu určitou od 1. 3. 2018 do 30. 4. 2018.
RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. ………………….. ve Štětí nájemci
………………………….., a to na dobu určitou od 1. 3. 2018 do 30. 4. 2018.
RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. ……………………….. ve Štětí nájemci
…………………………………. a to na dobu určitou od 1. 3. 2018 do 30. 4. 2018.
RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. …………………….. ve Štětí nájemci
………………………………., a to na dobu určitou od 1. 3. 2018 do 30. 4. 2018.
RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s panem ……………………... na celkovou dlužnou
částku 4 900 Kč za byt č. ……………………...ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 1000 Kč.
RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s panem ……………………………….. na celkovou
dlužnou částku 2 153 Kč za byt č. …………………………. ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši
500 Kč, splatnými od června 2018.
RM schvaluje uzavření deklarace o spolupráci s Českým rozhlasem, se sídlem Vinohradská 12,
120 99 Praha 2, IČ 45245053, stanice Rozhlasové studio Sever, Na schodech 10, 400 01 Ústí nad
Labem s platností od 1. 4. 2018 do 31. 12. 2018.
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2018/7/195

RM schvaluje uzavření smlouvy o reklamě a propagaci s firmou Projekce dopravní Filip s.r.o.,
Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ 27814792 na propagační služby v rámci 29.
ročníku Národního festivalu dechových orchestrů FEDO 2018. Celkově poskytnutá částka za
propagační služby je 12 100 Kč vč. DPH.

2018/7/196

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku od Nadace SYNOT, Jaktáře
1475, 686 01 Uherské Hradiště – Jaktáře, IČ 26218330 na 29. ročník Národního festivalu
dechových orchestrů FEDO 2018. Celkově poskytnutá částka je 30 000 Kč vč. DPH.

2018/7/197
2018/7/198
2018/7/199
2018/7/200
2018/7/201
2018/7/202
2018/7/203

2018/7/204

2018/7/205

RM schvaluje přidělení bytu č. ………... v Domě s chráněnými byty, U Cementárny 452 ve Štětí
………….., nar. ………..., trv. bytem Štětí, ……………………..
RM schvaluje přidělení bytu č. ……. v Domě s chráněnými byty, U Cementárny 452 ve Štětí
……………………., nar……….., bytem Štětí,…………..
RM schvaluje přidělení bytu č… v Domě s chráněnými byty, U Cementárny 452 ve Štětí
…………………….., nar. ……….. trv. bytem …………………..
RM schvaluje II. pracovní verzi Koncepce sociálního bydlení ve Štětí, zpracovanou v rámci
realizovaného projektu „Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v
obci Štětí“
RM schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu bytu č. ………………..., Štětí, mezi ………………….. a
……………………….od 1. 3. 2018 do 28. 2. 2019.
RM schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu bytu č. ………………..., Štětí, mezi…………………... a
……………………………. od 1. 3. 2018 do 28. 2. 2019.
RM schvaluje přidělení bytu č. …………….. ve Štětí, žadateli ………………………….., č. ž. 1/18 v
souladu s platnými pravidly. Nájem bude uzavřen na dobu určitou 1 rok. Cena nájemného bude ve
výši 20 Kč/m2 podlahové plochy.
RM schvaluje vyčlenění bytu č. 9, 1. máje 597 ve Štětí pro realizaci projektu projektu Pilotní ověření
implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v obci Štětí - registrační číslo projektu
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006199.
RM schvaluje zveřejnění bytu č. 9, 1. máje 597 ve Štětí na úřední desku Města Štětí v rámci
operačního programu zaměstnanost a realizace projektu Pilotní ověření implementace systému
sociálního bydlení na lokální úrovni v obci Štětí - registrační číslo projektu
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006199.
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2018/7/206

2018/7/207

2018/7/208
2018/7/209
2018/7/210
2018/7/211

nepřijato:

nepřijato:

RM schvaluje přidělení sociálního bytu č............... ve Štětí, žadateli ..............................., č. ž. 2/18
v souladu s platnými pravidly. Nájem bude uzavřen na dobu určitou do 30. 6. 2018 v rámci
operačního programu zaměstnanost a realizace projektu Pilotní ověření implementace systému
sociálního bydlení na lokální úrovni v obci Štětí - registrační číslo projektu
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006199. Cena nájemného ve výši 20 Kč/m2 podlahové plochy.
RM schvaluje přidělení sociálního ............ bytu č. ...................... ve Štětí, žadateli ......................., č.
ž. 2/18 v souladu s platnými pravidly. Nájem bude uzavřen na dobu určitou do 30. 6. 2018 v rámci
operačního programu zaměstnanost a realizace projektu Pilotní ověření implementace systému
sociálního bydlení na lokální úrovni v obci Štětí - registrační číslo projektu
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006199. Cena nájemného ve výši 30 Kč/m2 podlahové plochy.
Celková doba nájmu je max. 6 let.
RM schvaluje výměnu bytů mezi nájemci ……………………..u a ………………….. takto: byt (2+1)
č. ………………..., Štětí budou užívat ……………………….. a byt (2+0) č. …………………. Štětí,
bude užívat …………………………….
RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu od 1. 4. 2018 do 30. 6. 2018 těmto nájemcům:
………..
RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu od 1. 4. 2018 do 31. 5. 2018 těmto nájemcům:
………..
RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu od 1. 4. 2018 do 30. 4. 2018 těmto nájemcům:
………..
nepřijatá usnesení:
RM schvaluje záměr směny, a to následujícím způsobem: pozemky parcelní číslo 195/8 o výměře
231 m2, ostatní plocha, neplodná půda, 223 o výměře 1057 m2, lesní pozemek, 224 o výměře 155
m2, lesní pozemek, 228/2 o výměře 989 m2, lesní pozemek a 1581 o výměře 198 m2 ostatní
plocha, ostatní komunikace vše v obci Štětí, katastrální území Chcebuz z vlastnictví
.................................................do vlastnictví Města Štětí za pozemek parcelní číslo 150/2 orná
půda o výměře 1455 m2 v obci Štětí, katastrální území Chcebuz z vlastnictví Města Štětí do
vlastnictví ..........................................
RM schvaluje záměr prodeje pozemku parcelní číslo 150/2 orná půda o výměře 1455 m2 v obci
Štětí, katastrální území Chcebuz.
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nepřijato:

RM schvaluje přidělení bytu č. ........................ ve Štětí žadateli .............................. č. ž. 1/18 v
souladu s platnými pravidly. Nájem bude uzavřen na dobu určitou do 30. 6. 2018. Cena nájemného
bude ve výši 20 Kč/m2 podlahové plochy. Uzavření smlouvy o nájmu předmětného bytu je
podmíněno sepsáním splátkového kalendáře na dlužnou částku za odpady ve výši 1 517 Kč.

