Výpis usnesení z 23. schůze Rady města konané dne 15. 11. 2018 - anonymizovaný
číslo usnesení
2018/23/788
RM schvaluje program 23. schůze RM
RM schvaluje záměr pachtu části pozemku parcelní číslo 1530/2 zahrada, označené dle
2018/23/789
geometrického zaměření č. ad 1052-611/2011 jako nájem/J o výměře 132 m2 v obci Štětí,
katastrální území Štětí I.
2018/23/790

RM schvaluje záměr nabytí věci nemovité, a to spoluvlastnického podílu o velikosti 1852/7647
vzhledem k celku na společných částech domu U stadionu č. p. 483, Štětí na pozemku parcelní
číslo 414/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 451 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I.

2018/23/791

RM schvaluje záměr nabytí věci nemovité, a to spoluvlastnického podílu o velikosti 719/7819
vzhledem k celku na společných částech domu U stadionu č. p. 484, Štětí na pozemku parcelní
číslo 415 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 452 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I.

2018/23/792

RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu části pozemku parcelní číslo 976/3 zahrada, označenou
dle geometrického zaměření č. ad 1291-639/2007 jako N/74 o výměře 289 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. 12. 2018 do 31. 12. 2028.

2018/23/793

RM rozhodla o uzavření splátkového kalendáře s panem ……………………... na celkovou dlužnou
částku ve výši 3 500 Kč za byt č. …………………….., Štětí s měsíčními splátkami 1.000Kč.

2018/23/794

RM rozhodla o uzavření splátkového kalendáře s paní ……………………. na celkovou dlužnou
částku ve výši 8 554 Kč za byt č. ………………., Štětí s měsíčními splátkami 1 000 Kč.

2018/23/795

RM rozhodla o snížení jednoho měsíčního nájmu paní Olze Řezáčové - nájemkyni prostoru
sloužícího podnikání č. 34, Školní 496, Štětí o částku ve výši 717 Kč, a to z důvodu překážky
(plánovaná výměna stoupaček v bytovém domě) ze strany pronajímatele, respektive správce
Společenství vlastníků bytových jednotek. Měsíční nájem tedy bude činit částku ve výši 3.583Kč.

2018/23/796

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 101, Stračí č. p.
89, v obci Štětí, katastrální území Stračí na dobu neurčitou od 1. 1. 2019 s jediným žadatelem,
panem Matějem Dvořákem, IČO: 05413761. Výše nájemného 50 Kč/m2/rok + ceny sjednané
smluvně dle skutečných nákladů.

termín

zodpovídá
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2018/23/797

2018/23/798
2018/23/799
2018/23/800
2018/23/801

2018/23/802

RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 128/2018 se společností RYBÁŘ stavební
s.r.o., IČO: 27131335, se sídlem náměstí Míru 50, 276 01 Mělník na realizaci stavby „Chodník v
Počeplicích“. V dodatku č. 4 dojde ke změně předmětu díla, když bude doplněna chodníková vpust
včetně jejího zaústění do stávajícího odvodňovacího potrubí a štěrbinový žlab s čistícími kusy o
délce 6 m včetně odvodnění do stávajícího příkopu pro odvodnění silnice č. II/261. Dále dojde ke
zvýšení ceny díla o částku 156 466,97 Kč bez DPH. Konečná cena s vícepracemi bude činit částku
ve výši 5 072 362,03 Kč bez DPH, DPH 21% ve výši 1 065 196,03 Kč, celková cena včetně 21%
DPH ve výši 6 137 558,06 Kč. Zároveň dojde k prodloužení termínu plnění do 10. 12. 2018. Ostatní
ujednání smlouvy o dílo a dodatků č. 1, 2 a 3 nedotčená tímto dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají
v platnosti.
RM schvaluje složení Hlavní inventarizační komise pro rok 2018: předsedkyně Mgr. Alena
Kořínková, členové Ing. Jitka Vinklerová, Bc. Gabriela Libertínová.
RM schvaluje Mateřské škole Štětí, příspěvkové organizaci čerpání Fondu odměn ve výši 40000 Kč
na odměny pro zaměstnance.
RM schvaluje přidělení bytu č. .. v Domě s pečovatelskou službou, Školní 700 ve Štětí pí
……………………., trvale bytem …………..
RM schvaluje výměnu bytů mezi nájemci ……………………. a ………... takto: byt (2+1) č.
……………..., Štětí budou užívat manželé …………………….a byt (2+0) č. …………………..., Štětí,
bude užívat ……………………...
RM schvaluje přidělení bytu č. …………………...ve Štětí, žadatelce………………………..., č. ž.
14/18 v souladu s platnými pravidly. Nájem bude uzavřen na dobu určitou do 31. 1. 2019. Cena
nájemného bude ve výši 50 Kč/m2 podlahové plochy.

2018/23/803

RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu od 1. 12. 2018 do 28. 2. 2019 těmto nájemcům:
………………….

2018/23/804

RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu od 1. 12. 2018 do 31. 1. 2019 těmto nájemcům:
……………………….

2018/23/805

RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu od 1. 12. 2018 do 31. 12. 2018 těmto nájemcům:
…………………………….

2018/23/806

RM schvaluje neprodloužit smlouvu o nájmu bytu č. ……………………………….ve Štětí panu
……………..., od 1. 12. 2018.
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2018/23/807
2018/23/808

RM schvaluje předložený návrh na poskytnutí odměn z rozpočtu školy či školského zařízení
ředitelům příspěvkových organizací Města Štětí.
RM schvaluje přidělení mimořádné odměny ředitelce Centrální školní jídelny Štětí, Ostrovní 300, z
doplňkové činnosti dle předloženého návrhu.
nepřijatá usnesení:

nepřijato:

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 26/2018 se společností RYBÁŘ stavební
s.r.o., IČO: 27131335, se sídlem náměstí Míru 50, 276 01 Mělník na realizaci stavby „Školní hřiště
ZŠ TGM, Štětí“. V dodatku č. 2 dojde ke změně termínu plnění do 30. 11. 2018. Ostatní ujednání
smlouvy o dílo a dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti

