Výpis usnesení z 12. schůze Rady města konané dne 6. 6. 2017 - anonymizovaný
číslo usnesení
2017/12/357
RM schvaluje program 12. schůze RM.
2017/12/358

RM schvaluje záměr pachtu části pozemku parcelní číslo 1530/2 zahrada, označené dle zaměření
ad 1052-611/2011 jako nájem/T o výměře 91 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I.

2017/12/359

RM schvaluje záměr pachtu části pozemku parcelní číslo 1431/3 orná půda, označené dle
zaměření ad 24-534/2012 jako nájem N/63 + podíl pozemku označeného jako cesta o celkové
výměře 441,7 m2 a pozemku parcelní číslo st. 361 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13 m2
vše v obci Štětí, katastrální území Štětí II.

2017/12/360

RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu částí pozemků parcelní číslo 1560/1 trvalý travní porost a
1431/10 orná půda, označených dle zaměření ad 24_02-536/2017 jako pacht/43 o celkové výměře
136 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí II 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. 6. 2017 do 31. 12. 2026.

2017/12/361

RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu části pozemku parcelní číslo 1552 trvalý travní porost,
označené dle zaměření ad 36-537/2017 jako pacht/B, o výměře 1199 m2 v obci Štětí, katastrální
území Štětí II 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. 6. 2017 do 31. 12. 2026.

2017/12/362

RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu části pozemku parcelní číslo 1085/34 orná půda,
označené dle zaměření ad 1171-16/2005 jako nájem/28, o výměře 378 m2, v obci Štětí, katastrální
území Štětí I k zahrádkářským účelům 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
s ..................................................., Štětí od 1. 6. 2017 do 31. 12. 2026.

2017/12/363

RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu pozemků parcelní číslo 1909/1 zahrada o výměře 1291
m2 a 1909/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I k
zahrádkářským účelům 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 u zahrady a 5,Kč/m2/rok u zastavěné plochy s .....................................................od 1. 6. 2017 do 31. 12. 2026.

termín

zodpovídá

Výpis usnesení z 12. schůze Rady města konané dne 6. 6. 2017 - anonymizovaný

2017/12/364

RM doporučuje ZM ke schválení uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parcelní číslo 21/2
ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 37 m2 v obci Štětí, katastrální území Počeplice za
cenu dle schválených Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí z majetku města Štětí a výkupu
nemovitostí do majetku města Štětí, tj. 200,- Kč/m2, celkem 7 400,- Kč.

2017/12/365

RM doporučuje ZM ke schválení přijetí daru nemovité věci dle Darovací smlouvy mezi Ústeckým
krajem a Městem Štětí na část pozemku parcelní číslo 1521, ostatní plocha, silnice, označené dle
geometrického plánu č. 263-617/2015 jako 1521/10, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
42 m2 v obci Štětí, katastrální území Chcebuz.

2017/12/366

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a
smlouvy o právu provést stavbu se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly pro stavbu č. IV-12-4014083/010 „LT_Štětí –
VN, TS, ppč. 318, zahr. kolonie“. Výše náhrady bude vycházet z platného právního předpisu města.

2017/12/367

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti se společností ČEZ
Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín, Děčín IV - Podmokly, PSČ 405 02
pro stavbu „LT Štětí - NN, ppč. 1909/1, nové OM“ (IP-12-4005690/VB001). Úhrada za zřízení
věcného břemene- služebnosti činí 6 627,- Kč bez DPH, DPH 21 % činí 1 391,67Kč, celkem úhrada
za zřízení věcného břemene - služebnosti bude činit 8 018,67 Kč včetně DPH.

2017/12/368

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti se společností ČEZ
Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín, Děčín IV - Podmokly, PSČ 405 02
pro stavbu „LT,Chcebuz - NN, stpč.48, nové OM“ (IP-12-4005675/VB/001). Úhrada za zřízení
věcného břemene - služebnosti činí 1 120,- Kč bez DPH, DPH 21 % činí 235,20 Kč, celkem úhrada
za zřízení věcného břemene - služebnosti bude činit 1 355,20 Kč včetně DPH.

2017/12/369
2017/12/370
2017/12/371
2017/12/372

RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor č. 110 a 117 v Obchodním centru, U
tržnice 701 ve Štětí.
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru č. 112 v Obchodním centru, U
tržnice 701 ve Štětí.
RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. ……………... ve Štětí nájemkyni …………..., a
to od 1. 5. 2017 do 31. 7. 2017.
RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní …………………………. na celkovou dlužnou
částku 8 561,- Kč s příslušenstvím za byt č. ……………………. ve Štětí, s měsíčními splátkami ve
výši 700,- Kč.
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2017/12/373
2017/12/374

2017/12/375

2017/12/376

2017/12/377
2017/12/378
2017/12/379

2017/12/380

2017/12/381
2017/12/382
2017/12/383
2017/12/384

RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. ………………….ve Štětí nájemci ……………..,
a to od 1. 4. 2017 do 31. 7. 2017.
RM schvaluje záměr prodeje části pozemku parcelní číslo 969/52 orná půda o výměře cca 4760 m2
v obci Štětí, katastrální území Štětí I.
RM schvaluje záměr prodeje pozemků parcelní číslo 211/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 116 m2, 648/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1041 m2, 667/3 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 109 m2, 787/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1349
m2, vše v obci Štětí, katastrální území Štětí I.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností JST plus s.r.o. IČ: 03478718, na akci
“Stavební úpravy WC v budově kina č.p. 516, Štětí“ za cenu díla ve výši 803 588,17 Kč bez DPH,
DPH 21% činí 168 753,52 Kč, celkem 972 341,69 Kč včetně 21% DPH.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 59/2017 se společností STAVEBNÍ FIRMA
NEUMANN s.r.o., IČ: 28177851, na vícepráce v hodnotě 12.984 Kč vč. DPH veřejné zakázky
malého rozsahu „Oprava chodníku v ulici Družstevní před č.p. 651-655“.
RM schvaluje změnu pravidel pro poskytování účelových příspěvků příspěvkovým organizacím
Města Štětí v roce 2017.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. LTA-V-61/2016 ze dne 22. 11. 2016 s Úřadem práce
ČR krajskou pobočkou v Ústí nad Labem.
RM schvaluje uzavření Kupní smlouvy s firmou HAITECO CZ, s. r.o. IČ: 25922190 na dodávku
„Komunálního vysavače v elektrické verzi pro Štětské komunální služby“ za cenu ve výši 454 000
Kč bez DPH, DPH 21% činí 95 340 Kč, celkem 549 340 Kč včetně 21% DPH.
RM schvaluje uzavření Prodejní smlouvy s panem …………………….…... bytem
………………………. na odkoupení vozidla Multicar 2513 za cenu 20 100 Kč.
RM schvaluje Základní škole T. G. Masaryka Štětí, 9. května 444, okres Litoměřice čerpání fondu
odměn ve výši 80 000 Kč.
RM schvaluje Domu dětí a mládeže Štětí, Horova 375, přijetí finančního daru od společnosti Mondi
Štětí a.s. ve výši 10 000 Kč, od společnosti Mondi Bags štětí a.s. ve výši 5 000 Kč a od společnosti
Mondi Coating Štětí a.s. ve výši 5 000 Kč.
RM schvaluje Domu dětí a mládeže Štětí, Horova 375, čerpání rezervního fondu v celkové výši 20
000 Kč na pořádání Dne dětí 1. 6. 2017.

