Výpis usnesení z 26. schůze Rady města konané dne 20. 12. 2017 - anonymizovaný
číslo usnesení
2017/26/941
RM schvaluje program 26. schůze RM
RM revokuje usnesení č. 2017/24/887 ze dne 22. 11. 2017, kterým schválila přidělení startovacího
bytu č. .......... Zahradní 748 ve Štětí, žadatelům .............................., č. ž. 9/17 v souladu s platnými
2017/26/942
pravidly. Nájem bude uzavřen na dobu určitou 1 rok. Cena nájemného bude ve výši 30 Kč/m2
podlahové plochy. Celková dobu nájmu max. 6 let.
RM schvaluje záměr pachtu částí pozemků parcelní číslo 1623/1 ostatní plocha, manipulační
plocha a 1624/9 ostatní plocha, manipulační plocha označených dle geometrického plánu č. 17282017/26/943
643/2017 jako 1624/16 ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 96 m2 v obci Štětí, katastrální
území Štětí I.
RM schvaluje záměr prodeje části pozemku parcelní číslo 1624/9 ostatní plocha, manipulační
2017/26/944
plocha označené dle geometrického plánu č. 1728-643/2017 jako 1624/9 ostatní plocha,
manipulační plocha o výměře 18 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I.
RM schvaluje záměr prodeje části pozemku parcelní číslo 497/2 orná půda o výměře cca 452 m2 v
2017/26/945
obci Štětí, katastrální území Chcebuz.
RM schvaluje uzavření smlouvy o 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
2017/26/946
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. 1. 2018 do 31. 12. 2027.

2017/26/947

RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu pozemků parcelní číslo 1923/2 ostatní plocha, neplodná
půda o výměře 44 m2, 1924/1 trvalý travní porost o výměře 432 m2, 1926 ostatní plocha, neplodná
půda o výměře 41 m2 a 1927 trvalý travní porost o výměře 360 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 k zahrádkářskému účelu s
........................................ od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2027.

2017/26/948

RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu části pozemku parcelní číslo 27/1 zahrada, označené dle
zaměření ad 66-520/2007 jako nájem/7 o výměře 352 m2 + podíl pozemku označeného dle výše
uvedeného zaměření jako 27/1 (přístupová cesta) o výměře 36 m2 a pozemku parcelní číslo St.
162 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Stračí 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. 1. 2018 do 31. 12. 2027.

termín

zodpovídá
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2017/26/949

2017/26/950

2017/26/951

RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu pozemků parcelní číslo 2062/1 orná půda o výměře 9998
m2, 2062/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2, 2062/3 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 16 m2, 2062/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2, 2062/5 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 22 m2, 2062/6 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2, 2062/7 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 16 m2, 2062/8 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2, 2062/9
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2, 2062/10 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2,
2062/11 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2, 2062/12 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 16 m2, 2062/13 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2, 2062/14 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 16 m2 a 2062/15 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 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 se Základní organizací Českého
zahrádkářského svazu Štětí, IČ: 62768395 od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2027.
RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu pozemků parcelní číslo 1033/1 orná půda o výměře 2830
m2, 1033/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13 m2, 1033/3 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 11 m2, 1033/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m2, 1033/5 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 14 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 se
Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Štětí, IČ: 62768395 od 1. 1. 2018 do 31. 12.
2027.
RM doporučuje ZM rozhodnout o převodu věci nemovité uzavřením kupní smlouvy na části
pozemků parcelní číslo 1623/1 ostatní plocha, manipulační plocha a 1624/9 ostatní plocha,
manipulační plocha označených dle geometrického plánu č. 1728-643/2017 jako 1624/15 ostatní
plocha, jiná plocha o celkové výměře 83 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 ve výši 250 Kč/m2 + ostatní náklady, tj. celkem 21 809 Kč s
................................................, Štětí.
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2017/26/952

RM doporučuje ZM rozhodnout o převodu věci nemovité uzavřením kupní smlouvy na část
pozemku parcelní číslo 1624/9 ostatní plocha, manipulační plocha označené dle geometrického
plánu č. 1728-643/2017 jako 1624/17 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 70 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 ve výši 250 Kč/m2 + ostatní náklady, tj.
celkem 18 559 Kč s..........................................................., Štětí.

2017/26/953

RM doporučuje ZM nabytí nemovitých věcí včetně pseudorománské kaple, která není zapsaná v
katastru nemovitostí a stojí na části pozemku parcelní číslo st. 137 zastavěná plocha a nádvoří a
na části pozemku parcelní číslo 875 zahrada, označených dle geometrického plánu č. 278695/2016 jako pozemek parcelní číslo st. 137/2 zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 3 m2
v obci Štětí, katastrální území Chcebuz, a to na základě Darovací smlouvy od dárců ....................................... obdarovanému Městu Štětí, dále části pozemku parcelní číslo st. 137
zastavěná plocha a nádvoří a části pozemku parcelní číslo 875 zahrada, označených dle
geometrického plánu č. 278-695/2016 jako pozemek parcelní číslo st. 137/2 zastavěná plocha a
nádvoří o celkové výměře 3 m2 v obci Štětí, katastrální území Chcebuz.

2017/26/954

RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti a
smlouvy o právu provést stavbu se společností Česká republika - Ředitelství vodních cest, IČ:
67981801, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1- Nové Město pro stavbu
„Přístaviště Štětí - přípojka NN“. Výše náhrady bude vycházet z platného právního předpisu Města
Štětí.

2017/26/955

RM schvaluje uzavření smlouvy o náhradě za užívání nemovitosti - části silnice č. II/261 na
pozemku parcelní číslo 1557/12 v obci Štětí, katastrální území Štětí I s Ústeckým krajem, IČ:
70892156, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem v zastoupení Správou a
údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, 417
03 Dubí 3, pro stavbu „Přechod pro chodce - Štětí, Litoměřická ul.“.

2017/26/956
2017/26/957
2017/26/958

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.
RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. …………………………. ve Štětí nájemkyni
………………………….., a to od 1. 10. 2017 do 31. 1. 2018.
RM schvaluje zveřejnění záměru bezúplatné výpůjčky části nebytového prostoru č. 102 v objektu
č.p. 492, ul. Školní ve Štětí o velikosti 53 m2.
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2017/26/959
2017/26/960
2017/26/961
2017/26/962
2017/26/963
2017/26/964
2017/26/965
2017/26/966
2017/26/967
2017/26/968
2017/26/969
2017/26/970
2017/26/971
2017/26/972
2017/26/973
2017/26/974
2017/26/975

RM schvaluje Základní umělecké škole Štětí, Horova 26, čerpání rezervního fondu ve výši 34 000
Kč.
RM schvaluje Základní umělecké škole Štětí, Horova 26, upravený rozpočet pro rok 2017.
RM schvaluje rozpočet příspěvkové organizaci „Mateřská škola Štětí, příspěvková organizace“ pro
rok 2018.
RM schvaluje rozpočet příspěvkové organizaci „Základní škola T. G. Masaryka Štětí, 9. května 444,
okres Litoměřice“ pro rok 2018.
RM schvaluje rozpočet příspěvkové organizaci „Základní škola Štětí, Školní 559, okres Litoměřice“
pro rok 2018.
RM schvaluje rozpočet příspěvkové organizaci „Základní škola Štětí, Ostrovní 300, okres
Litoměřice“ pro rok 2018.
RM schvaluje rozpočet příspěvkové organizaci „Základní umělecká škola Štětí, Horova 26“ pro rok
2018.
RM schvaluje rozpočet příspěvkové organizaci „Dům dětí a mládeže Štětí, Horova 375“ pro rok
2018.
RM schvaluje rozpočet příspěvkové organizaci „Centrální školní jídelna Štětí, Ostrovní 300“ pro rok
2018.
RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizaci „Mateřská škola Štětí,
příspěvková organizace“ pro období 2019-2020.
RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizaci „Základní škola T. G. Masaryka
Štětí, 9. května 444, okres Litoměřice“ proobdobí 2019-2020.
RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizaci „Základní škola Štětí, Školní
559, okres Litoměřice“ proobdobí 2019-2020.
RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizaci „Základní škola Štětí, Ostrovní
300, okres Litoměřice“ pro období 2019-2020.
RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizaci „Základní umělecká škola Štětí,
Horova 26“ pro období 2019-2020.
RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizaci „Dům dětí a mládeže Štětí,
Horova 375“ proobdobí 2019-2020.
RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizaci „Centrální školní jídelna Štětí,
Ostrovní 300“ pro období 2019-2020.
RM schvaluje přidělení bytu č. …………………...ve Štětí pí ………….., nar……………..., bytem
Štětí, ……………..
Náhradníkem pí ……………..., nar. ………., bytem Štětí, ………………....
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2017/26/976
2017/26/977
2017/26/978
2017/26/979

2017/26/980

2017/26/981

RM schvaluje přidělení bezbariérového bytu č. …………….v Zahradní ul. 748 ve Štětí p.
……………..., nar. ………... bytem Štětí, ……………….
RM schvaluje I. pracovní verzi Koncepce sociálního bydlení ve Štětí, zpracovanou v rámci
realizovaného projektu „Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v
obci Štětí“.
RM schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu bytu č. …………….. ve Štětí, mezi …………………. a
…………………..od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.
RM schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu bytu č. ……………., …………….., Štětí, mezi
…………………….a …………………. od 1. 1. 2018 do 28. 2. 2018.
RM schvaluje přidělení startovacího bytu č. ................................ ve Štětí, žadatelům
................................, č. ž. 1/17 v souladu s platnými pravidly. Nájem bude uzavřen na dobu určitou
1 rok. Cena nájemného bude ve výši 30 Kč/m2 podlahové plochy. Celková doba nájmu max. 6 let.
Náhradník: ...........................
RM schvaluje přidělení startovacího bytu ......................... ve Štětí, žadatelce .........................., č. ž.
4/17 v souladu s platnými pravidly. Nájem bude uzavřen na dobu určitou 1 rok. Cena nájemného
bude ve výši 30 Kč/m2 podlahové plochy. Celková doba nájmu max. 6 let.
Náhradník:................................

2017/26/982

RM schvaluje přidělení sociálního bytu č............................ ve Štětí, žadateli .............................., č.
ž. 1/17 v souladu s platnými pravidly. Nájem bude uzavřen na dobu určitou do 31. 3. 2018 v rámci
operačního programu zaměstnanost a realizace projektu Pilotní ověření implementace systému
sociálního bydlení na lokální úrovni v obci Štětí - registrační číslo projektu
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006199. Cena nájemného ve výši 30 Kč/m2 podlahové plochy.

2017/26/983

RM pověřuje s účinností od 1. 1. 2018 Ing. Ladislava Balatého řízením odboru ekonomického.

nepřijato:
nepřijato:
nepřijato:

nepřijatá usnesení:
RM schvaluje záměr prodeje částí pozemků parcelní číslo 501/1 ostatní plocha, neplodná půda, o
výměře cca 461 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Chcebuz.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. …………………….. ve Štětí s nájemkyní
…………………..., a to od 1. 1. 2018 do 31. 1. 2018.
RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č……………………... ve Štětí nájemci
V………………………….., a to od 1. 12. 2017 do 31. 1. 2018.
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nepřijato:

RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu od 1. 1. 2018 do 31. 1. 2018 těmto nájemcům:
…………………………………..
………………………………….

