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číslo usnesení
2020/2/27
RM schvaluje program 2. schůze RM.
RM rozhodla o přidělení uvolněného startovacího bytu č. ................................ ve Štětí žadatelce
............................................ č. ž. 1/19 souladu s platnými pravidly. Nájem bude uzavřen na dobu
2020/2/28
určitou do 30. 4. 2020. Cena nájemného bude ve výši 30 Kč/m2 podlahové plochy. Celková doba
nájmu max. 6 let.
RM rozhodla o přidělení uvolněného bytu č. ………………………... ve Štětí žadateli
2020/2/29
…………………………. č. ž. 7/19 v souladu s platnými pravidly. Nájem bude uzavřen na dobu
určitou do 30. 4. 2020. Cena nájemného bude ve výši 30 Kč/m2 podlahové plochy.
RM rozhodla neprodloužit smlouvu o nájmu bytu č…………………... ve Štětí………………………….
2020/2/30
od 1. 1. 2020.
RM rozhodla neprodloužit smlouvu o nájmu bytu č. ………………… ve Štětí
2020/2/31
……………………………... od 1. 1. 2020.
RM schvaluje Mateřské škole Štětí, příspěvkové organizaci úpravu závazných ukazatelů pro rok
2020/2/32
2019.
RM schvaluje úpravu rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Štětí, příspěvková
2020/2/33
organizace k 31. 12. 2019.
RM schvaluje poskytnutí účelového příspěvku příspěvkové organizaci Mateřská škola Štětí,
2020/2/34
příspěvková organizace na realizaci akce „Plavání předškolních dětí“ ve výši 41 019 Kč.
RM schvaluje Základní škole Štětí, Ostrovní 300, okres Litoměřice přijetí účelového finančního daru
2020/2/35
od společnosti Women for Women o.p.s. ve výši 27 260 Kč na pokrytí nákladů za obědy pro děti
pocházející ze sociálně znevýhodněných podmínek.
RM schvaluje Základní škole Štětí Ostrovní 300, okres Litoměřice čerpání Rezervního fondu ve výši
2020/2/36
27 260 Kč na pokrytí nákladů za obědy pro děti pocházející ze sociálně znevýhodněných
podmínek.
2020/2/37
Rada města schvaluje VIII. Rozpočtové opatření k 31. 12. 2019.
RM rozhodla o uzavření dodatku č. 001 k Pojistné smlouvě č. 036605075 se společností Hasičská
vzájemná pojišťovna, a.s., IČO: 46973451. V předmětném dodatku se mění cena ročního
2020/2/38
pojistného na 18 112 Kč. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 001 se nemění a
zůstávají v platnosti.
RM rozhodla o zveřejnění záměru pachtu částí pozemků parcelní číslo 855 trvalý travní porost a
860 trvalý travní porost, označených dle geometrického zaměření ad 54-518/2011 jako nájem/B o
2020/2/39
celkové výměře 694 m2 a dále pozemku parcelní číslo st. 400 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 17 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Štětí II.

termín

zodpovídá
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2020/2/40

RM rozhodla o zveřejnění záměru pachtu částí pozemků parcelní číslo 855 trvalý travní porost a
860 trvalý travní porost, označených dle geometrického zaměření ad 54-518/2011 jako nájem/A o
celkové výměře 1 052 m2 a dále pozemku parcelní číslo st. 401 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 25 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Štětí II.

2020/2/41

RM doporučuje ZM rozhodnout o výjimce ze Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí z majetku
města Štětí a výkupu nemovitostí do majetku města Štětí, která se týká prodeje části pozemku
určeného jako plocha dopravního zařízení a služeb. Předmětná výjimka se vztahuje pouze převodu
věci nemovité, a to části pozemku parcelní číslo 1231/2 ostatní plocha, ostatní komunikace,
označené dle geometrického plánu č. 1800-622/2019 jako 1231/3 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 14 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I.

2020/2/42

RM doporučila ZM rozhodnout o převodu věci nemovité uzavřením kupní smlouvy, a to části
pozemku parcelní číslo 1231/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, označenou dle geometrického
plánu č. 1800-622/2019 jako pozemek parcelní číslo 1231/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 14 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, tzn. dle
znaleckého posudku za celkovou kupní cenu ve výši 7 370 Kč, která se skládá z částky ve výši 2
240 Kč za pozemkovou parcelu, dále z částky ve výši 1 500 Kč za znalecký posudek a z ceny ve
výši 3 630 Kč za geometrický plán s ........................................ Štětí.

2020/2/43

RM rozhodla o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu
provést stavbu č. IV-12-4018365/VB/P004 - LT-Štětí, ppč.62/1, smyčka kVN - LIDL na pozemek
parcelní číslo 64/1, v obci Štětí, katastrální území Štětí I se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO:
24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly. Výše náhrady bude vycházet z
platného právního předpisu Města Štětí.

2020/2/44

RM rozhodla o uzavření splátkového kalendáře s panem ………………………... na celkovou
dlužnou částku ve výši 5 695 Kč za byt č. ……………………., Štětí s měsíčními splátkami 800 Kč.

2020/2/45
2020/2/46

RM rozhodla o uzavření splátkového kalendáře s paní ……………………………... na celkovou
dlužnou částku ve výši 8 400 Kč za byt č. ………………………….. Štětí s měsíčními splátkami 500
Kč.
Usnesení: RM rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. ………………….. ve Štětí s nájemkyní
……………………………. od 1. 1. 2020 do 29. 2. 2020.
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2020/2/47
2020/2/48
2020/2/49

2020/2/50

2020/2/51
2020/2/52

RM rozhodla o uzavření splátkového kalendáře s panem …………………………. na celkovou
dlužnou částku ve výši 2 400 Kč za byt č. …………………., Štětí s měsíčními splátkami 500 Kč.
RM rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. ……………………..ve Štětí s nájemcem
……………………….. od 1. 2. 2020 do 29. 2. 2020.
RM rozhodla o zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 102, Obchodní 686 ve
Štětí.
RM rozhodla o uzavření souhlasu vlastníka nemovité věci s provedením technického zhodnocení
nájemcem za účelem instalace a rozšíření kamerového systému - doplnění 1 ks kamery se
společností Česká pošta, s.p., IČO: 47114983, nájemcem prostoru sloužícího podnikání č. 22 (dle
evidence MěÚ č. 221), v ulici Obchodní, Štětí.
RM rozhodla o uzavření souhlasu vlastníka nemovité věci s provedením technického zhodnocení
nájemcem za účelem výměny přenosového zařízení a napojení do datové sítě se společností
Česká pošta, s.p., IČO: 47114983, nájemcem prostoru sloužícího podnikání č. 22 (dle evidence
MěÚ č. 221), v ulici Obchodní, Štětí.
RM schvaluje směrnici pro používání sociálního fondu.

2020/2/53

RM ukládá OSŽPD zapracovat připomínky do návrhu nové Obecně závazné vyhlášky, kterou se
stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území města Štětí. Termín: 31. 1. 2020.

2020/2/54

RM rozhodla o uzavření smlouvy s Ústeckým krajem v zastoupení Správou a údržbou Ústeckého
kraje, příspěvkovou organizací o provedení stavby na pozemku p.č. 1521/4 v k.ú. Chcebuz.

2020/2/55

RM rozhodla o uzavření smlouvy s Ústeckým krajem v zastoupení Správou a údržbou Ústeckého
kraje, příspěvkovou organizací o náhradě za omezení užívání nemovitosti za účelem zřízení stavby
a provozu zařízení rozvodu k provedení akce„ Štětí – obnova veřejného osvětlení“.

2020/2/56
2020/2/57

RM rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o provozování sběrného dvora odpadů Štětí, č.
smlouvy 62/2010.
RM rozhodla o uzavření Dodatku č. 2 smlouvy o provádění kontejnerového sběru odpadů
(druhotných surovin), č. smlouvy 32/2009.
nepřijatá usnesení:

31.1.2020

OSŽPD
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nepřijato:

RM rozhodla o zveřejnění záměru převodu věci nemovité, a to části pozemku parcelní číslo 920/2
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 60 m2 v obci Štětí, katastrální území Počeplice.

nepřijato:

RM ukládá OSŽPD zpracovat návrh nové Obecně závazné vyhlášky, která stanoví regulaci
používání zábavní pyrotechniky.

