Výpis usnesení z 3. schůze Rady města konané dne 6. 2. 2019 - anonymizovaný
číslo usnesení
2019/3/76
RM schvaluje program 3. schůze RM.
2019/3/77

2019/3/78

2019/3/79

2019/3/80

RM ukládá Odboru majetku a investic zadat zpracování hydrotechnického posudku na stavbu
rodinného domu na stavebních parcelách p.p.č. 3/1, 2/8, 1760/2. Termín 31. 5. 2019.
RM schvaluje záměr pachtu části pozemku parcelní číslo 976/3 zahrada, označené dle
geometrického zaměření č. ad 1291-639/2007 jako N/67 o výměře 259 m2, v obci Štětí, katastrální
území Štětí I.
RM schvaluje záměr převodu věci nemovité, a to části pozemku parcelní číslo 425/4 ostatní plocha,
ostatní komunikace, označené dle geometrického plánu č. 84-561/2018 jako st. 36 o výměře 41
m2, v obci Štětí, katastrální území Újezd u Chcebuze.
RM schvaluje záměr nabytí a převodu věcí nemovitých uzavřením směnné smlouvy, a to nabytím
pozemku parcelní číslo 488/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 126 m2 a pozemku parcelní číslo
488/2 ostatní plocha, zeleň o výměře 145 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Počeplice z
vlastnictví ..................................................., Štětí do vlastnictví Města Štětí a převodem částí
pozemků parcelní číslo 476/3 lesní pozemek, 477 lesní pozemek a 897/1 lesní pozemek,
označených dle geometrického plánu č. 207-726/2011 jako 476/5 o celkové výměře 241 m2, vše v
obci Štětí, katastrální území Počeplice z vlastnictví Města Štětí do
vlastnictví............................................., Štětí.

2019/3/81

RM schvaluje záměr nabytí věcí nemovitých bezúplatným převodem, a to pozemku parcelní číslo
393/52 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 268 m2 a pozemku parcelní číslo 393/53
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 155 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I.

2019/3/82

RM doporučuje ZM rozhodnout o nabytí věci nemovité, a to části pozemku parcelní číslo 402/47
orná půda, označené dle geometrického plánu č. 75-434/2017 jako pozemek parcelní číslo 402/80
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 63 m2 v obci Štětí, katastrální území Újezd u
Chcebuze za cenu dle schválených Zásad prodeje a pronájmu nemovitosti z majetku města Štětí a
výkupu nemovitosti do majetku města Štětí, tzn. dle znaleckého posudku za cenu 7 199,60 Kč, po
zaokrouhlení 7 200 Kč s ...................................................., Štětí.

2019/3/83

RM rozhodla o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti se
společností Česká republika - Ředitelství vodních cest, IČ: 67981801, se sídlem nábřeží Ludvíka
Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 pro stavbu NN přípojky „Přístaviště Štětí“. Výše náhrady bude
vycházet z platného právního předpisu Města Štětí.

termín

zodpovídá

31.5.2019

OMI
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2019/3/84

RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru č. 111, U tržnice 701 ve Štětí.

2019/3/85

RM rozhodla o zpětvzetí žaloby na vyklizení bytu č. .................................. za podmínky uzavření:
- splátkového kalendáře na dosavadní náklady soudního řízení ve výši 7 534 Kč s měsíčními
splátkami 500 Kč,
- splátkového kalendáře na celkovou dlužnou částku ve výši 2 800 Kč za byt č. ........................... ve
Štětí s měsíčními splátkami ve výši 500 Kč,
- dohody o přistoupení k dluhu ............. paní ........................., nájemnice bytu č. ............ na
celkovou dlužnou částku ve výši 16 033 Kč s měsíčními splátkami 500 Kč,
a to s panem ................................, Štětí.

2019/3/86

RM ukládá OSŽPD zajistit úpravu stávajícího VDZ V12c – zákaz zastavení v Ostrovní ul. v souladu
s doporučením Komise dopravy. Termín: 15. 4. 2019.

15.4.2019

OSŽPD

2019/3/87

RM ukládá OSŽPD zajistit provedení VDZ V12a – zákaz stání v místě vjezdů do garáží bytových
domů č.p. 569-574 v ul. Jiráskova v souladu s doporučením Komise dopravy. Termín: 15. 6. 2019.

15.6.2019

OSŽPD

15.6.2019

OSŽPD

2019/3/88
2019/3/89
2019/3/90

RM ukládá OSŽPD zajistit provedení VDZ V12c – zákaz zastavení v ul. U stadionu u bytového
domu č.p. 485 v souladu s doporučením Komise dopravy. Termín: 15. 6. 2019.
RM schvaluje odpisové plány příspěvkových organizací pro rok 2019.
RM schvaluje poskytnutí účelového příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola Štětí, Školní
559, okres Litoměřice na realizaci akce „Lyžařský výcvik“ ve výši 37 000 Kč.

