Výpis usnesení z 22. schůze Rady města konané dne 25. 10. 2017 - anonymizovaný
číslo usnesení
2017/22/735
RM schvaluje program 22. schůze RM.
RM revokuje usnesení č. 2017/17/528 ze dne 30. 8. 2017, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy
o pachtu části pozemku parcelní číslo 1714/1 orná půda, označené dle zaměření č. ad197590/2017 jako pacht/C o výměře 1211 m2 a 1714/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2,
2017/22/736
vše 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
u orné půdy + 5 Kč/m2/rok u zastavěné plochy k zahrádkářskému účelu s .................................
Štětí od 1. 6. 2017 do 31. 12. 2027.
RM schvaluje záměr pachtu části pozemku parcelní číslo 1119/20 orná půda dle geometrického
2017/22/737
zaměření č. ad1299-563/2015 jako 1119/20 díl „b“ orná půda o výměře 305 m2 v obci Štětí,
katastrální území Štětí I.
2017/22/738

RM schvaluje záměr pachtu části pozemku parcelní číslo 976/3 zahrada, označené dle zaměření č.
ad 1291-639/2007 jako N/69 o výměře 268 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I.

2017/22/739

RM schvaluje záměr pachtu části pozemku parcelní číslo 1017 orná půda o výměře 3619 m2 v obci
Štětí, katastrální území Štětí I.

2017/22/740

RM schvaluje záměr pronájmu částí pozemku parcelní číslo 1032/1 orná půda označené dle
geometrického plánu č. 437-213/2002 jako 1032/5 o výměře 499 m2 a dále dle geometrického
plánu č. 1703-522/2017 označené jako 1032/10 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2, tzn.
o celkové výměře 516 m2 vše v obci Štětí, katastrální území Štětí I.

2017/22/741

RM schvaluje záměr bezúplatné výpůjčky k části pozemku parcelní číslo 1561/1 ostatní plocha,
zeleň o výměře 2089 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I.

2017/22/742

RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu části pozemku parcelní číslo 1714/1 orná půda, označené
dle zaměření č. ad197-590/2017 jako pacht/C o výměře 1211 m2 a 1714/4 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 18 m2, vše 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 u orné půdy + 5 Kč/m2/rok u zastavěné plochy k zahrádkářskému účelu s
.............................................., Štětí od 1. 5. 2018 do 31. 12. 2028.

termín

zodpovídá
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2017/22/743

RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu pozemku parcelní číslo 1032/7 orná půda o výměře 943
m2 a 1032/8 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m2, vše 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 u orné půdy + 5 Kč/m2/rok u zastavěné
plochy k zahrádkářskému účelu s ............................................., Štětí od 1. 11. 2017 do 31. 12.
2027.

2017/22/744

RM doporučuje ZM ke schválení uzavření kupní smlouvy na prodeje části pozemku parcelní číslo
1647/9 ostatní plocha, ostatní komunikace označené dle geometrického plánu č. 310-597/2017
jako 1647/17 o výměře 92 m2 v obci Štětí, katastrální území Radouň u Štětí za cenu dle
schválených Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí z majetku města Štětí a výkupu nemovitostí do
majetku města Štětí, tj. 200 Kč/m2 (území obytné určené pro nízkopodlažní zástavbu venkovského
typu) + ostatní náklady, tj. celkem 22 635 Kč s ......................................................, Štětí.

2017/22/745

RM doporučuje ZM ke schválení uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemků parcelní číslo
1741 ostatní plocha, manipulační plocha označenou dle geometrického plánu č. 306-555/2017 jako
díl „d“ o výměře 92 m2, 153/1 ostatní plocha, manipulační plocha označenou dle geometrického
plánu č. 306-555/2017 jako díl „a“ o výměře 5 m2, 153/2 zahrada označenou dle geometrického
plánu č. 306-555/2017 jako 153/3 o výměře 21 m2, 154/1 zahrada označenou dle geometrického
plánu č. 306-555/2017 jako 154/4 o výměře 3 m2 a 152/6 ostatní plocha, neplodní půda označenou
dle geometrického plánu č. 306-555/2017 jako díl „f“ o výměře 4 m2, vše v obci Štětí, katastrální
území Radouň u Štětí za cenu dle schválených Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí z majetku
města Štětí a výkupu nemovitostí do majetku města Štětí, tj. 200 Kč/m2 (území obytné určené pro
nízkopodlažní zástavbu venkovského typu) + ostatní náklady, tj. celkem 31 050 Kč s
.........................................................................

2017/22/746

RM doporučuje ZM ke schválení uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parcelní číslo 177
zahrada označené dle geometrického plánu č. 236-614/2017 jako 177/1 o výměře 163 m2 v obci
Štětí, katastrální území Brocno, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 4 220 Kč + ostatní
náklady, tj. celkem 8 245 Kč s ................................................ Štětí.

2017/22/747

RM doporučuje ZM ke schválení uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parcelní číslo 822/5
zahrada o výměře 840 m2 v obci Štětí, katastrální území Chcebuz za cenu dle schválených Zásad
prodeje a pronájmu nemovitostí z majetku města Štětí a výkupu nemovitostí do majetku města
Štětí, tj. 100 Kč/m2 (u plochy individuální rekreace – zahrádky a zahrady u objektů RD) + ostatní
náklady, tj. celkem 84 000 Kč s..........................................................................
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2017/22/748

2017/22/749

2017/22/750

RM doporučuje ZM ke schválení uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parcelní číslo 1155/80
zahrada o výměře 1035 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I za cenu schválenou ZM dne 15.
12. 2011, tj. 754 Kč/m2 + ostatní náklady včetně DPH, a to za celkovou kupní cenu ve výši 811 606
Kč včetně DPH s ................................................, Štětí. Kupní smlouva musí obsahovat ujednání:
Prodávající a kupující se pro případ porušení níže uvedené povinnosti kupujícím dohodli na smluvní
pokutě podle § 2048 a násl. občanského zákoníku s tím, že v případě, kdy kupující nemovitost
popsanou v kupní smlouvě prodá nebo zcizí jiným způsobem dříve, než příslušnému stavebnímu
úřadu v souladu se stavebním zákonem oznámí užívání dokončené stavby rodinného domu na
tomto pozemku postaveném, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100 Kč/m2 do 14 dnů od
provedení vkladu vlastnického práva k tomuto pozemku do katastru nemovitostí a dále, že kupující
je povinen smluvní pokutu zaplatit i v případě, že porušení této povinnosti nezavinil.
RM doporučuje ZM ke schválení uzavření kupní smlouvy na prodeje pozemků v obci Štětí,
katastrální území Štětí I o celkové výměře 12024 m2 (seznam pozemků je součástí podkladů v
příloze č. 13b) za cenu dle znaleckého posudku tj. 115,56 Kč/m2 + ostatní náklady, tj. celkem 1
392 493 Kč se společností Družstvo garáží Štětí, IČ: 00227765.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností RYBÁŘ stavební s.r.o., IČ: 27131335 na akci
„Chodník v Počeplicích“ za cenu díla ve výši 4 388 726 Kč bez DPH, DPH 21% činí 921 632,46 Kč,
celkem 5 310 358,46 Kč včetně 21% DPH.

2017/22/751

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti se společností ČEZ
Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly pro stavbu
„LT, Štětí – NN, ppč. 1885, nové OM“ (IP-12-4006477/VB/001). Úhrada za zřízení věcného
břemene- služebnosti činí 1 785 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 374,85 Kč, celkem úhrada za zřízení
věcného břemene - služebnosti bude činit 2 159,85 Kč včetně DPH.

2017/22/752

RM ukládá odboru ekonomickému předložit přehled pohledávek za nájmy bytů a nebytové prostory
města a stavu jejich vymáhání včetně návrhu dalšího postupu v této věci. Termín 15. 2. 2018.

2017/22/753

2017/22/754

RM doporučuje ZM ke schválení uzavření splátkového kalendáře s …………………………. na
celkovou dlužnou částku 163 306 Kč za byt č. …………………….. ve Štětí, s měsíčními splátkami
ve výši 500 Kč.
RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní ……………………………... na celkovou
dlužnou částku 12 384 Kč za byt č. …………………... ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 700
Kč.

OE

15.2.2017
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2017/22/755

RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní …………………... na celkovou dlužnou částku
13 718 Kč za byt č. ……………………... ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 800 Kč.

2017/22/756

RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s………………………... na celkovou dlužnou částku
25 719 Kč za byt č……………………. ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 1 500 Kč.

2017/22/757

RM schvaluje zveřejnění záměru bezúplatné výpůjčky nebytového prostoru č. 114 v objektu
Obchodního centra, U tržnice 701, Štětí.

2017/22/758

RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje nebytové jednotky č. 490/20 o výměře 43,2 m2 v domě
č.p. 490, U stadionu ve Štětí, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem domu a
pozemku parcelní č. 418 v obci Štětí, katastrální území Štětí I za cenu dle znaleckého posudku.

2017/22/759

RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje nebytové jednotky č. 495/28 o výměře 53,2 m2 v domě
č.p. 495, Školní ve Štětí, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem domu a pozemku
parcelní č. 427/1 v obci Štětí, katastrální území Štětí I za cenu dle znaleckého posudku.

2017/22/760

RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje nebytové jednotky č. 567/19 o výměře 32,0 m2 v domě
č.p. 567, Jiráskova ve Štětí, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem domu a
pozemku parcelní č. 902 v obci Štětí, katastrální území Štětí I za cenu dle znaleckého posudku.

2017/22/761

2017/22/762

2017/22/763
2017/22/764
2017/22/765

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 110, U tržnice
701 ve Štětí na dobu neurčitou od 1. 11. 2017 s jediným žadatelem společností BusLine a.s., IČ:
28360010. Výše nájemného 500 Kč/m2/rok.
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 117, U tržnice
701 ve Štětí na dobu neurčitou od 1. 11. 2017 s jediným žadatelem panem Václavem Kadlecem,
IČ: 13941071. Výše nájemného 500 Kč/m2/rok.
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 118, U tržnice
701 ve Štětí na dobu neurčitou od 1. 11. 2017 s jediným žadatelem panem Václavem Kadlecem,
IČ: 13941071. Výše nájemného 500 Kč/m2/rok.
RM schvaluje uzavření písemné Dohody o poskytnutí a využití psa pro potřeby Městské policie
Štětí s p. Martinem Burianem.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu
sociálních služeb s Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, IČ 70892156, DIČ
CZ70892156.
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2017/22/766

RM schvaluje podání Žádosti poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci v rozpočtu kraje v
dotačním programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2018“.

2017/22/767

RM schvaluje přidělení bytu č. ………………...ve Štětí p. ………….., trvale bytem Štětí, …………...

2017/22/768

2017/22/769
2017/22/770
2017/22/771
2017/22/772
2017/22/773

2017/22/774
2017/22/775
2017/22/776

2017/22/777

2017/22/778

RM schvaluje pro letošní rok u příležitosti Vánoc nákup poukázek a balíčků ve výši Kč 300 na
osobu prostřednictvím firmy Penny Market s.r.o., pro seniory 70-ti a víceleté ze Štětí a jeho
místních částí a občany (i bývalé) ze Štětí a místních částí, žijících v domovech pro seniory a jiných
pobytových zařízeních sociální péče.
RM schvaluje vyčlenění bytu č. …………….... Štětí pro realizaci projektu „Pilotní ověření
implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v obci Štětí“.
RM schvaluje vyčlenění bytu č. ……………..., Štětí pro realizaci projektu „Pilotní ověření
implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v obci Štětí“.
RM schvaluje vyčlenění bytu č. ………………..., Štětí pro realizaci projektu „Pilotní ověření
implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v obci Štětí“.
RM schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu bytu č. ……………….., Štětí, mezi
……………………….. od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017.
RM schvaluje přidělení bytu č. ……………….. ve Štětí, žadateli …………………., č. ž. 4/17 v
souladu s platnými pravidly. Nájem bude uzavřen na dobu určitou do 31. 1. 2018. Cena nájemného
ve výši 20 Kč/m2 podlahové plochy.
RM schvaluje přidělení bytu č……………….ve Štětí, žadatelce …………….., č. ž. 1/17 v souladu s
platnými pravidly. Nájem bude uzavřen na dobu určitou do 31. 12. 2017. Cena nájemného ve výši
30 Kč/m2 podlahové plochy.
RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. ………………... ve Štětí
nájemkyni………………….., a to od 1. 11. 2017 do 30. 11. 2017.
RM schvaluje výpověď smlouvy o nájmu bytu č. ……………..ve Štětí nájemkyni ……………...
RM podle čl. 6 odst. 22 Zásad Města Štětí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
schvaluje výjimku z těchto Zásad a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností EUROVIA CS,
a.s., IČ: 45274924, se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1, na veřejnou zakázku na stavební
práce nazvanou „Štětí – 1. máje, oprava vozovky“ za celkovou cenu ve výši 274 153,04 Kč bez
DPH, DPH 21% činí 57 572, 14 Kč, cena celkem 331 725,18 Kč včetně DPH 21%, bez zadávacího
řízení.
RM odvolává Mgr. Dagmar Tesařovou a Mgr. Miladu Hladíkovou z členství v Komisi pro vzdělávání
a školství.
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2017/22/779

2017/22/780

2017/22/781

2017/22/782

2017/22/783

RM jmenuje členy Komise pro vzdělávání a školství Mgr. Zuzanu Drožovou, zástupkyni ředitelky ZŠ
T. G. Masaryka, 9. května 444, Štětí, Mgr. Ilonu Stierankovou, zástupkyni ředitele Základní školy
Ostrovní 300, Štětí a Bc. Gabrielu Libertínovou, vedoucí Odboru správy.
RM schvaluje záměr výpůjčky dosavadnímu výpůjčiteli pozemku parcelní číslo 359/4 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 651 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, objekt občanské
vybavenosti, pozemku parcelní číslo 436/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 422 m2, jejíž
součástí je stavba bez čp/če, objekt občanské vybavenosti, vše v obci Štětí, katastrální území Štětí
I, na dobu neurčitou.
RM schvaluje záměr výpůjčky dosavadnímu výpůjčiteli pozemku parcelní číslo 837 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 134 m2, jehož součástí je stavba s číslem popisným 375, objekt
občanské vybavenosti, pozemku parcelní číslo 838/1 zahrada
o výměře 1033 m2, pozemku parcelní číslo 839 zahrada o výměře 521 m2, vše v obci Štětí,
katastrální území Štětí I, na dobu neurčitou.
RM schvaluje záměr výpůjčky dosavadnímu výpůjčiteli pozemku parcelní číslo 177 ostatní plocha,
zeleň o výměře 3249 m2, pozemku parcelní číslo 178 zastavěná plocha o výměře 243 m2, jehož
součástí je stavba bez čp/če, objekt občanské vybavenosti, pozemku parcelní číslo 179 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 302 m2, jehož součástí je stavba s číslem popisným 499, objekt
občanské vybavenosti, pozemku parcelní číslo 180 zastavěná plocha o výměře 242 m2, jehož
součástí je stavba bez čp/če, objekt občanské vybavenosti, části pozemku parcelní číslo 359/1
zastavěná plocha o výměře cca 145 m2, jehož součástí je stavba s číslem popisným 300, objekt
občanské vybavenosti (jedná se o část přízemí pavilonu I. stupně a družiny využívané Mateřskou
školou Pastelka), části pozemku parcelní číslo 359/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 83
m2 (oplocený vnitroblok školy – hřiště pro Mateřskou školu Pastelka), pozemku parcelní číslo 422
zastavěná plocha o výměře 1047 m2, jehož součástí je stavba s číslem popisným 491, objekt
občanské vybavenosti, pozemku parcelní číslo 423 ostatní plocha, zeleň o výměře 3138 m2, části
pozemku parcelní číslo 893 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 2660 m2, pozemku
parcelní číslo 894 zastavěná plocha o výměře 316 m2, jehož součástí je stavba s číslem popisným
561,schvaluje
objekt občanské
vybavenosti,
pozemkuvýpůjčiteli
parcelní číslo
ostatníparcelní
plocha, číslo
manipulační
RM
záměr výpůjčky
dosavadnímu
části895
pozemku
359/1 plocha
zastavěná plocha o výměře cca 4598 m2, jehož součástí je stavba s číslem popisným 300, objekt
občanské vybavenosti, části pozemku parcelní číslo 359/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca
14262 m2, pozemku parcelní číslo 359/6 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3649 m2, vše v obci
Štětí, katastrální území Štětí I, na dobu neurčitou.
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2017/22/784

RM schvaluje záměr výpůjčky dosavadnímu výpůjčiteli pozemku parcelní číslo 433/1 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 1876 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, objekt občanské
vybavenosti, pozemku parcelní číslo 433/2 zastavěná plocha a nádvoří, společenský dvůr o výměře
204 m2, pozemku parcelní číslo 434/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1239 m2,
pozemku parcelní číslo 435/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 341 m2, jehož součástí je
stavba s číslem popisným 559, objekt občanské vybavenosti, pozemku parcelní číslo 437
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 507 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, objekt občanské
vybavenosti, pozemku parcelní číslo 438/1 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře
2326 m2, pozemku parcelní číslo 438/2 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře
650 m2 a část objektu č.p. 492 - objekt občanské vybavenosti o výměře 21,5 m2 umístěné na
pozemku parcelní číslo 430 zastavěná plocha a nádvoří, vše v obci Štětí, katastrální území Štětí I,
na dobu neurčitou.

2017/22/785

RM schvaluje záměr výpůjčky dosavadnímu výpůjčiteli pozemku parcelní číslo 212/1 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 1541m2, jehož součástí je stavba s číslem popisným 444, objekt
občanské vybavenosti, pozemku parcelní číslo 212/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 249
m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, objekt občanské vybavenosti, pozemku parcelní číslo 213
zahrada o výměře 1492 m2, pozemku parcelní číslo 214 ostatní plocha, sportoviště a rekreační
plocha o výměře 1679 m2, pozemku parcelní číslo 215 zahrada o výměře 1156 m2, vše v obci
Štětí, katastrální území Štětí I, na dobu neurčitou.

2017/22/786

RM schvaluje záměr výpůjčky dosavadnímu výpůjčiteli pozemku parcelní číslo 484/1 zahrada o
výměře 585 m2, pozemku parcelní číslo 484/2 zahrada o výměře 12 m2, pozemku parcelní číslo
484/3 zahrada o výměře 217 m2, pozemku parcelní číslo 485 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
71 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, pozemku parcelní číslo 487 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 830 m2, jehož součástí je stavba s číslem popisným 26, objekt
občanské vybavenosti, vše v obci Štětí, katastrální území Štětí I, na dobu neurčitou.

2017/22/787
2017/22/788
2017/22/789

RM schvaluje složení Hlavní inventarizační komise pro rok 2017: předsedkyně Mgr. Alena
Kořínková, členové Ing. Ladislav Balatý, Bc. Gabriela Libertínová.
RM souhlasí s vyřazením a likvidací movitého majetku, jak je uvedeno v zápise z jednání likvidační
komise č.3, ze dne 12. 10. 2017.
RM souhlasí s nabídnutím nepotřebného movitého majetku neziskovým organizacím a s případným
prodejem tohoto majetku obálkovou metodou, jak je uvedeno v zápise z jednání likvidační komise
č.3, ze dne 12. 10. 2017.
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2017/22/790

2017/22/791
2017/22/792
2017/22/793
2017/22/794
2017/22/795
2017/22/796
2017/22/797

nepřijato:
nepřijato:
nepřijato:

nepřijato:

RM souhlasí s odpisem pohledávky za vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu za roky 2015 a
2016 paní Miloslavy Křížové ve výši 406 Kč, z důvodu zastavení dědického řízení po zemřelé.
RM doporučuje ZM odepsat pohledávku za společností PERISTAV Group a.s., IČ 24306070 ve
výši 41 748,63 Kč za nezaplacenou fakturu z titulu odstranění vad třetí osobou na přístavbě a
zateplení DDM, z důvodu nedobytnosti.
RM schvaluje Základní škole Štětí, Ostrovní 300, okres Litoměřice čerpání rezervního fondu ve výši
10 000 Kč za ubytování dětí na školním výletě.
RM schvaluje Základní škole Štětí, Ostrovní 300, okres Litoměřice, přijetí finančního daru od
společnosti WOMEN FOR WOMEN o.p.s. Praha ve výši 12 688 Kč určeného na obědy pro čtyři
děti.
RM schvaluje Mateřské škole Štětí, příspěvkové organizaci změnu závazného ukazatele na herní
prvek pro MŠ Pastelka z původních 30 000 Kč na 39 000 Kč.
RM schvaluje Mateřské škole Štětí, příspěvkové organizaci změnu závazného ukazatele na opravu
telefonů pro MŠ Klubíčko a MŠ Beruška z původních 200 000 Kč na 216 000 Kč.
RM schvaluje Mateřské škole Štětí, příspěvkové organizaci čerpání rezervního fondu ve výši 35
000 Kč na nákup herního prvku pro MŠ Poupě.
RM schvaluje Základní škole T. G. Masaryka Štětí, 9. května 444, okres Litoměřice povolení
čerpání fondu odměn ve výši 20 500 Kč.
nepřijatá usnesení:
RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. ………... ve Štětí nájemci ………………….…...,
a to od 1. 10. 2017 do 30. 11. 2017.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. ……………….ve Štětí nájemcům
…………………..., a to od 1. 11. 2017 do 30. 11. 2017.
RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. ………………... ve Štětí nájemkyni
………………., a to od 1. 10. 2017 do 30. 11. 2017.
RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu od 1. 11. 2017 do 30. 11. 2017 těmto nájemcům:
……………………….
……………………….

