Výpis usnesení z 1. schůze Rady města konané dne 8. 1. 2020 anonymizovaný
číslo usnesení
2020/1/1
RM schvaluje program 1. schůze RM.
2020/1/2

2020/1/3

2020/1/4

2020/1/5

RM schvaluje prodlužení termínu plnění usnesení č. 2019/15/514 a č. 2019/16/519 do 30. 9. 2020.
RM revokuje usnesení č. 2019/21/673, kterým doporučila ZM rozhodnout o uzavření smlouvy o
nájmu pozemků pro instalaci a provoz dobíjecích stanic pro elektromobily se společností ČEZ, a.s.
se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, IČO: 45274649. Součástí smlouvy je vypracování
projektové dokumentace a instalace dobíjecí stanice včetně dvou parkovacích míst pro
elektromobily na náklady společnosti ČEZ, a.s. Roční nájemné pozemku parcelní číslo 165/1 v obci
Štětí, katastrální území Štětí I. činí 1 000 Kč + DPH v zákonné výši. Délka nájmu 10 let s možností
prodloužení o dalších 5 let.
RM rozhodla o zveřejnění záměru pachtu pozemků parcelní číslo 2044 trvalý travní porost o
výměře 1164 m2 a 2045 trvalý travní porost o výměře 425 m2, vše v obci Štětí, katastrální území
Štětí I.
RM rozhodla o zveřejnění záměru pachtu části pozemku parcelní číslo 1431/3 zahrada, označené
dle geometrického zaměření č. ad 24-534/2012 jako nájem/46 o výměře 372 m2 a pozemku
parcelní číslo st. 356 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2, vše v obci Štětí, katastrální
území Štětí II.

2020/1/6

RM rozhodla o zveřejnění záměru převodu věci nemovité, a to části pozemku parcelní číslo 87
ostatní plocha, zeleň, označené dle geometrického plánu č. 133-212/2019 jako pozemek parcelní
číslo 87/2 zahrada o výměře 60 m2 v obci Štětí, katastrální území Čakovice u Radouně.

2020/1/7

RM rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu pozemků pro instalaci a provoz dobíjecích stanic pro
elektromobily, a to části pozemku parcelní číslo 165/1 ostatní plocha o výměře cca 30 m2 v obci
Štětí, katastrální území Štětí I se společností ČEZ, a.s. se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4,
IČO: 45274649. Součástí smlouvy je vypracování projektové dokumentace a instalace dobíjecí
stanice včetně dvou parkovacích míst pro elektromobily na náklady společnosti ČEZ, a.s. Roční
nájemné činí 1 000 Kč + DPH v zákonné výši. Délka nájmu 10 let s možností prodloužení o dalších
5 let.

termín

zodpovídá
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2020/1/8

RM rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemků číslo O800180095 ze dne 20.
9. 2018 s Povodím Labe, státní podnik, IČO: 70890005. V předmětném dodatku budou pronajaty
pouze části pozemků parcelní číslo 1572 vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo
upravené a 1598 ostatní plocha, neplodná půda o celkové výměře 24 m2, vše v obci Štětí,
katastrální území Štětí I za cenu ve výši 240 Kč/rok, dále 1 molo o délce 6 m ve výši 2 200 Kč/rok a
1 evidované plavidlo ve výši 200 Kč/rok. Celkové nájemné bude ve výši 2 640 Kč/rok s účinností od
1. 1. 2020. Dále se v předmětném dodatku upravuje využití mola ve vlastnictví Města Štětí, a to k
rekreačním účelům (původně provozování přívozu) a kontaktní osoby na straně pronajímatele i
nájemce. Ostatní ujednání nájemní smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají
v platnosti.

2020/1/9

RM rozhodla, že učiní Prohlášení o geometrickém a polohovém určení pozemků vyplývající z
geometrického plánu č. 321-126/2018, z něhož bylo zjištěno, že dosud bylo chybně evidováno a
nyní bude opraveno geometrické a polohové určení pozemků ve vlastnictví Města Štětí, a to u
pozemku parcelní číslo 3/7 trvalý travní porost dojde k navýšení výměry o 2 m2, tzn. po opravě
bude činit jeho výměra 562 m2 a pozemek parcelní číslo 1648/14 ostatní plocha, zeleň o výměře 35
m2 zcela zanikne, vše v obci Štětí, katastrální území Radouň u Štětí.

2020/1/10

RM rozhodla o uzavření splátkového kalendáře s panem …………………………….. na celkovou
dlužnou částku ve výši 6 491 Kč za byt č………………………. Štětí s měsíčními splátkami 1000 Kč.

2020/1/11
2020/1/12
2020/1/13

2020/1/14

RM rozhodla o zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 101, U tržnice 701 ve
Štětí.
RM rozhodla o zveřejnění záměru nabytí věcí nemovitých, a to pozemku parcelní číslo 1557/15
ostatní plocha, silnice o výměře 1429 m2 a pozemku parcelní číslo 1565/6 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 86 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Štětí I.
RM rozhodla o uzavření Smlouvy na I. čtvrtletí 2020 na výkup pilařské kulatiny se společností HS
Timber Productions GmbH, Industriesstraße 1, D – 02923 Kodersdorf.
RM ukládá OSŽPD zajistit svislé DZ – B11(zákaz stání) s časovým omezením do po – pá 6:00 –
15:00 hodin (mimo zásobování) s tím, že před svislou DZ bude umístěna VDZ V12c (zákaz
zastavení), která bude umístěna od hranice vozovky vyústění až po hranici platnosti svislé DZ.
Termín: 30. 9. 2020.

30.9.2020

OSŽPD
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2020/1/15

2020/1/16
2020/1/17
2020/1/18
2020/1/19
2020/1/20
2020/1/21
2020/1/22
2020/1/23
2020/1/24
2020/1/25
2020/1/26

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě, uzavřené dne 11. 1. 2012 na pronájem
nebytového prostoru Úřadu práce ČR, ul. Dlouhá 689 ve Štětí, kdy dojde ke změně plochy
pronajatých prostor, k úpravě výše nájmu a zápočtu ceny za výrobu a montáž bezpečnostních
přepážek, dle rozpisu plateb.
RM schvaluje vyřazení tři tisíce kusů knih z knihovního fondu Městské knihovny Štětí a jejich
následný odprodej v ceně 5 Kč/ ks vč. DPH.
RM schvaluje užití znaku města Štětí Lezeckému klubu Mšeno z. s. v knihách Horolezecký
průvodce Kokořínsko – 1. díl a Horolezecký průvodce Kokořínsko – 2. díl.
RM schvaluje udělení výjimky z OZV 6/2014 na kulturně společenskou akci Masopust, která se
bude konat 8. 2. 2020 na Novém náměstí od 10.00 do 18.00 hodin
RM schvaluje udělení výjimky z OZV 6/2014 na kulturně společenskou akci FEDO 2020, která se
bude konat ve dnech 26. – 28. 6. 2020 na Husově náměstí, Novém náměstí, areálu věžových domů
od 9.00 do 24.00 hodin.
RM schvaluje udělení výjimky z OZV 6/2014 na kulturně společenskou akci FERODO 2020, která
se bude konat 27. 6. 2020 u Labe, u Labe arény od 13.00 do 24.00 hodin.
RM schvaluje udělení výjimky z OZV 6/2014 na kulturně společenskou akci Filmové léto kinematograf bratří Čadíků, která se bude konat ve dnech 4. – 8. 8. 2020 na Husově náměstí od
20.00 do 23.30 hodin.
RM schvaluje udělení výjimky z OZV 6/2014 na kulturně společenskou akci Tradiční štětský
jarmark, která se bude konat 12. 9. 2020 na Husově náměstí od 9.00 do 23.00.
RM schvaluje udělení výjimky z OZV 6/2014 na kulturně společenskou akci Rozsvícení vánočního
stromu, která se bude konat 1. 12. 2020 na Novém náměstí od 14.00 do 19.00 hodin.
RM schvaluje pro školní rok 2019/2020 udělení výjimky v počtu žáků přípravné třídy Základní školy
Štětí, Ostrovní 300, na 16 žáků na třídu.
RM rozhodla o přidělení bytu č………..v Domě s chráněnými byty, U Cementárny 452 ve Štětí panu
………………………., nar. ……., trvale bytem Štětí, ……………………..
RM schvaluje podání Žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na výkon sociální práce s výjimkou
agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2020.

