Výpis usnesení z 23. schůze Rady města konané dne 8. 11. 2017 - anonymizovaný
číslo usnesení
2017/23/798
RM schvaluje program 23. schůze RM.
RM upouští od vydání Územního opatření o stavební uzávěře, jehož řízení bylo zahájeno
2017/23/799
zveřejněním návrhu opatření obecné povahy na úřední desce dne 14. 9. 2017.
RM schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na “Opravu trhlin v nosném zdivu kaple sv. Jana
a Pavla ve Stračí“ s firmou Petr Voda, Školní 497, 411 08 Štětí, IČ 62775359, na práce nad rámec
2017/23/800
smlouvy o dílo ve výši 23 425 Kč bez DPH, DPH 21% činí 4 920 Kč, celkem 28 345 Kč včetně 21%
DPH.

2017/23/801

RM schvaluje záměr bezúplatného převodu částí pozemků parcelní číslo 393/21 ostatní plocha a
ostatní komunikace a 393/28 ostatní plocha, ostatní komunikace, označených dle geometrického
plánu č. 1544-677/2013 novým parcelním číslem 393/55 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 523 m2 a částí pozemku parcelní číslo 393/21 ostatní plocha a ostatní komunikace
označených dle geometrického plánu č. 1544-677/2013 novými parcelními čísly 393/56 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 196 m2, 393/57 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
141 m2, 393/58 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 59 m2 a 393/59 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 551 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I.

2017/23/802

RM schvaluje záměr bezúplatného převodu pozemku parcelní číslo 309/2 ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 314 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I.

2017/23/803

RM schvaluje záměr prodeje částí pozemků parcelní číslo 1624/9 ostatní plocha, manipulační
plocha a 1623/1 ostatní plocha, manipulační plocha, označených dle zaměření č. ad 316-541/2006
jako nájem/15 o celkové předpokládané výměře 81 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I.

2017/23/804

2017/23/805

RM schvaluje záměr prodeje části pozemku parcelní číslo 1624/9 ostatní plocha, manipulační
plocha označené dle zaměření č. ad 316-541/2006 jako nájem/17 o předpokládané výměře 68 m2
v obci Štětí, katastrální území Štětí I.
RM schvaluje záměr prodeje části pozemku parcelní číslo 872/3 ostatní plocha, ostatní komunikace
označené dle geometrického plánu č. 142-623/2015 jako 872/12 ostatní plocha, jiná plocha o
výměře 9 m2 v obci Štětí, katastrální území Stračí.

termín

zodpovídá
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2017/23/806

RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu části pozemku parcelní číslo 1718/1 zahrada, označenou
dle geometrického plánu č. 1181-501/2007 jako díl „b+c“ o celkové výměře 1272 m2 a pozemku
parcelní číslo 1718/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 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, tj. 1,50 Kč/m2/rok u orné půdy + 5 Kč/m2/rok u
zastavěné plochy k zahrádkářskému účelu s ............................................ od 1. 12. 2017 do 31. 12.
2027.

2017/23/807

RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu části pozemku parcelní číslo 2/1 orná půda o výměře 430
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. 1,50
Kč/m2/rok k zahrádkářskému účelu s........................................... od 1. 12. 2017 do 31. 12. 2027.

2017/23/808

2017/23/809

RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu části pozemku parcelní číslo 1623/1 ostatní plocha,
manipulační plocha označené dle geometrického plánu č. 1689-671/2016 jako 1623/3 díl „b“ o
výměře 625 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, tj. 1,50
Kč/m2/rok k zahrádkářskému účelu s ...........................................Štětí od 1. 12. 2017 do 31. 12.
2027.
RM doporučuje ZM ke schválení uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku parcelní číslo
177 zahrada označené dle geometrického plánu č. 236-614/2017 jako 177/2 o výměře 87 m2 v
obci Štětí, katastrální území Brocno, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 2 250 Kč + ostatní
náklady, tj. celkem 6 275 Kč se ................................... Štětí.

2017/23/810

RM doporučuje ZM ke schválení uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parcelní číslo 887
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 92 m2, jehož součástí je stavba s č.p. 347, rodinný dům,
886/1 zahrada o výměře 154 m2 a 886/2 zahrada o výměře 112 m2, vše v obci Štětí, katastrální
území Štětí I za celkovou cenu 350 000 Kč s ELINDA servis s.r.o. IČ: 04599730.

2017/23/811

RM doporučuje ZM ke schválení uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě s rozvazovací
doložkou na výkup pozemku parcelní číslo 118/141 orná půda o výměře 5400 m2, rozděleného dle
geometrického plánu č. 266-566/2017 jako 118/141 orná půda o výměře 4234 m2 a 118/144 orná
půda o výměře 1166 m2, z důvodu rozdílné výkupní ceny, v obci Štětí, katastrální území Počeplice
za cenu dle znaleckého posudku v celkové výši 200 650 Kč se ......................................... Štětí.
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2017/23/812

RM doporučuje ZM uzavření směnné smlouvy na pozemky parcelní číslo 956/5 trvalý travní porost
o výměře 913 m2, 956/33 trvalý travní porost o výměře 29 m2, 956/34 trvalý travní porost o výměře
70 m2, 956/35 trvalý travní porost o výměře 56 m2, 956/68 trvalý travní porost o výměře 1674 m2,
956/69 trvalý travní porost o výměře 57 m2 a 956/71 trvalý travní porost o výměře 35 m2, vše v
obci Štětí, katastrální území Radouň u Štětí z vlastnictví .................................., Štětí do vlastnictví
Města Štětí, za část pozemku parcelní číslo 1023/1, označenou dle geometrického plánu č. 290707/2015 novým parcelním číslem 1023/1 ovocný sad o výměře 2471 m2 a pozemku parcelní číslo
1687/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 269 m2, vše v obci Štětí, katastrální území
Radouň u Štětí z vlastnictví Města Štětí do vlastnictví ..............................., Štětí.

2017/23/813

RM uděluje souhlas vlastníka pozemku se stavbou „Výstavba komunikací, inženýrských sítí a
rodinných domů Radouň“ na pozemku parcelní číslo 1661 ostatní plocha, ostatní komunikace v
obci Štětí, katastrální území Radouň u Štětí zplnomocněnému zástupci - společnosti LABRON
s.r.o., IČ: 25670590 pro účely vydání územního rozhodnutí.

2017/23/814

RM uděluje souhlas vlastníka pozemku se stavbou „LT-Chcebuz, p.č. 497/7-vNN+p.b.+SP100(IP12-4007787)“ na pozemcích parcelní číslo 501/1 ostatní plocha, neplodná půda a 119 ostatní
plocha, ostatní komunikace v obci Štětí, katastrální území Chcebuz zplnomocněnému zástupci společnosti ELMO Schoř, s.r.o., IČ: 25445421 pro účely vydání stavebního povolení.

2017/23/815

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. ……………….ve Štětí nájemci ………………….., a
to od 1. 11. 2017 do 31. 12. 2017.

2017/23/816

RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní ……………... na celkovou dlužnou částku 3
000 Kč za byt č. ………………….. ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 500 Kč.

2017/23/817

RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní ……………….. na celkovou dlužnou částku 4
800 Kč za byt č. …………………... ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 500 Kč.

2017/23/818

RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s panem……………………... na celkovou dlužnou
částku 9 000 Kč za byt č. …………………..ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 1000 Kč.

2017/23/819

RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s panem …………………... na celkovou dlužnou
částku 8 357 Kč za byt č. ………………………. ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 1000 Kč.
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2017/23/820

RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s panem …………………... na celkovou dlužnou
částku 4 900 Kč za byt č. ……………………. ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 1000 Kč.

2017/23/821

RM schvaluje užití znaku města Štětí v propagačních materiálech, místních propozicích, ročence
nebo i v centrální dekoraci soutěže Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu České federaci
mažoretkového sportu, se sídlem U Výstavby 492/5, Praha 10 – Dolní Měcholupy, IČ: 65914031.

2017/23/822
2017/23/823
2017/23/824
2017/23/825

2017/23/826

2017/23/827

2017/23/828
2017/23/829
2017/23/830
2017/23/831

RM schvaluje Příkaz k řádné inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2017, Plán inventur pro rok
2017, Přehled majetku a závazků podléhajících inventarizaci a složení DIK.
RM schvaluje přidělení dotace Ing. Aleně Linhartové na realizaci projektu „Dračí stezkou“ ve výši 7
500 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM schvaluje přidělení dotace Ing. Aleně Linhartové na realizaci projektu „Letní putování s
angličtinou“ ve výši 6 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy
RM schvaluje přidělení dotace organizaci Junák – český skaut, středisko Štětí, z.s. na realizaci
projektu „ Letní tábor Harry Potter a vězeň z Askabanu“ ve výši 7 000 Kč
a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM schvaluje Domu dětí a mládeže Štětí, Horova 375, přijetí dvou finančních darů a to od
společnosti VMJ s.r.o. ve výši 3 000 Kč určeného jako příspěvek pro děti na LTD Sloup v Čechách
a od společnosti Mondi Štětí a.s. ve výši 5 000 Kč určeného jako příspěvek na prezentaci ZÚ Disco
Dance při akci „Den malých papíráků“.
RM schvaluje Domu dětí a mládeže Štětí, Horova 375, čerpání rezervního fondu ve výši 14 000 Kč
na činnost školy, 6 000 Kč na LTD Sloup v Čechách, 8 000 Kč na LTD Jiřetín pod Jedlovou, 5 000
Kč na prezentaci ZÚ Disco dance při akci „Den malých papíráků“ a 100 000 Kč na rozšíření herních
prvků na školní zahradě DDM.
RM schvaluje Základní škole T.G.Masaryka Štětí, 9.května 444, okres Litoměřice přijetí finančního
daru od společnosti SOZOL servis spol. s r.o. ve výši 5 000 Kč určených na vzdělávací pomůcky
žáků.
RM schvaluje Základní škole T.G.Masaryka Štětí, 9. května 444, okres Litoměřice čerpání
rezervního fondu ve výši 5 000 Kč určených na vzdělávací pomůcky žáků.
RM schvaluje Základní škole T.G.Masaryka Štětí, 9.května 444, okres Litoměřice přijetí finančního
daru od společnosti Jan Potoma – Frapo servis, ve výši 2 000 Kč určených na vzdělávací pomůcky
žáků.
RM schvaluje Základní škole T.G.Masaryka Štětí, 9. května 444, okres Litoměřice čerpání
rezervního fondu ve výši 2 000 Kč určených na vzdělávací pomůcky žáků.
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2017/23/832
2017/23/833

2017/23/834

RM schvaluje Základní škole Štětí, Ostrovní 300, okres Litoměřice čerpání rezervního fondu ve výši
320 000 Kč na nákup sportovních trenažerů.
RM stanovuje platy ředitelů příspěvkových organizací zřízených městem Štětí dle písemného
návrhu s účinností od 1. 11. 2017.
RM schvaluje poskytovat zdarma palivové dřevo osadním výborům a spolkům, které jsou výpůjčiteli
spolkových místností města vytápěných kamny na dřevo, v maximálním množství 6 prostorových
metrů ročně (prm/rok) pro každý objekt, a dále organizátorům společenských a kulturních akcí na
území města Štětí a jeho místních částí (zejm. pálení čarodějnic, dětské dny, pochody apod.) v
nezbytném množství.

