Výpis usnesení z 2. schůze Rady města konané dne 27. 1. 2021 - anonymizovaný
číslo usnesení
2021/2/42
RM schvaluje program 2. schůze RM.
RM schvaluje Základní škole T. G. Masaryka Štětí, 9. května 444, okres Litoměřice přijetí daru (230
x respirátor FFP2), Základní škole Štětí, školní 559, okres Litoměřice přijetí daru (400 x respirátor
FFP2) Základní škole Štětí, Ostrovní 300, okres Litoměřice přijetí daru (370 x respirátor FFP2),
Mateřské škole Štětí, příspěvkové organizaci přijetí daru (580 x respirátor FFP2), Základní
2021/2/43
umělecké škole Štětí, Horova 26 přijetí daru (120 x respirátor FFP2), Domu dětí a mládeže Štětí,
Horova 375 přijetí daru (100 x respirátor FFP2), Centrální školní jídelně Štětí, Ostrovní 300 přijetí
daru (190 x respirátor FFP2), od České republiky – Ministerstva vnitra. na základě usnesení vlády
ČR č. 991, ze dne 5. 10. 2020.
2021/2/44
RM schvaluje XIII. Rozpočtové opatření k 31. 12. 2020.
RM rozhodla o uzavření Smlouvy na I. čtvrtletí 2021 na výkup borové vlákniny se společností Wood
2021/2/45
& Paper a.s., Hlína 138, 664 91 Ivančice, IČO 26229854.
2021/2/46
RM schvaluje Hodnotící zprávu Zdravého města a místní Agendy 21 za rok 2020.
RM schvaluje pro školní rok 2020/2021 udělení výjimky v počtu žáků přípravné třídy Základní školy
2021/2/47
Štětí, Ostrovní 300, na 16 žáků na třídu.
RM rozhodla o možnosti využít Senior dopravu v období 1. 2. 2021 – 31. 12. 2021 pro dopravu
občanů, kteří jsou držiteli průkazu ZTP, nebo ZTP/P, nebo kteří jsou starší 70 let, s trvalým
2021/2/48
bydlištěm ve městě Štětí a jeho místních částí do očkovacích center v Roudnici nad Labem,
Litoměřicích nebo Mělníku za účelem očkování proti covid-19 za částku 100 Kč, která zahrnuje
cestu tam a zpět, včetně čekací doby.
RM rozhodla o uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb
2021/2/49
mezi Městem Štětí, Mírové nám. 163, Štětí, IČ 00264466, DIČ CZ00264466 a Ústeckým krajem,
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, IČ 70892156, DIČ CZ70892156.
RM rozhodla o přidělení bytu zvláštního určení č. .. v ul. Zahradní …., Štětí p. …………………….,
2021/2/50
nar. 1956, trvale bytem Štětí, ………………....
RM rozhodla o přidělení bytu č. ... v Domě s chráněnými byty, U Cementárny 452, Štětí p.
2021/2/51
……………….., nar. 1929, trvale bytem Štětí, …………………....
2021/2/52

RM rozhodla o uzavření smlouvy o podnájmu bytu č. …………………………….. ve Štětí, mezi
……………………………… a paní ……………………………... od 1. 2. 2021 do 30. 11. 2021.

2021/2/53

RM rozhodla o zveřejnění záměru pronájmu uvolněného bytu č. 25, 1. máje 597 ve Štětí.

termín

zodpovídá
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2021/2/54

RM rozhodla o přidělení uvolněného sociálního bytu č. ……………………………………... ve Štětí
žadatelce …………………………..., č. ž. 1/20 v souladu s platnými pravidly. Nájem bude uzavřen
na dobu určitou do 31. 3. 2021. Cena nájemného bude ve výši 24 Kč/m2 podlahové plochy.

2021/2/55

RM rozhodla o přidělení uvolněného sociálního bytu č. ………………………………... ve Štětí
žadatelce…………………………., č. ž. 5/20 v souladu s platnými pravidly. Nájem bude uzavřen na
dobu určitou do 31. 3. 2021. Cena nájemného bude ve výši 24 Kč/m2 podlahové plochy.

2021/2/56

RM rozhodla o přidělení uvolněného bytu č. ……………………………………... ve Štětí žadateli
………………………………….., č. ž. 2/20 v souladu s platnými pravidly. Nájem bude uzavřen na
dobu určitou do 31. 3. 2021. Cena nájemného bude ve výši 24 Kč/m2 podlahové plochy.

2021/2/57

RM rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě s panem
.............................., bytem ................................, 411 08 Štětí a panem.....................................,
bytem .......................................................... jako investorem stavby a společností Severočeská
vodárenská společnosti a. s., IČO: 49099469, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice jako
oprávněným z věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě. Trasa vodovodního řadu je vedena
přes pozemky parcelní číslo 557/6 a 1661 v obci Štětí, katastrální území Radouň u Štětí. Úhrada za
zřízení věcného břemene činí 1 084,50 Kč bez DPH, DPH 21% činí 227,75 Kč, celkem úhrada za
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě činí 1 312,25 Kč včetně 21% DPH.

2021/2/58

RM rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě pro
vodovodní přípojku na pozemku parcelní číslo 1028/2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I, pro
stavbu pro rodinnou rekreaci č. ev. ....... stojící na pozemku parcelní číslo 1032/3, tamtéž, s panem
......................................, č. ev.........., 411 08 Štětí, za jednorázovou úhradu dle schválených Zásad
zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo Města Štětí k věcem nemovitým, tzn. ve
výši 3 644 Kč bez DPH, DPH ve výši 21% činí 765,24 Kč, celkem 4 409,24 Kč včetně 21% DPH, po
zaokrouhlení 4 409 Kč. Platba bude provedena v hotovosti v pokladně MěÚ Štětí.

2021/2/59

2021/2/60

RM rozhodla o uzavření splátkového kalendáře s panem …………………... a paní
…………………………….. na celkovou dlužnou částku ve výši 14 586 Kč za byt č. 13, 1. máje 598,
Štětí s měsíčními splátkami 850 Kč, počínaje měsícem únor 2021.
RM rozhodla o uzavření splátkového kalendáře s paní …………………………….. na celkovou
dlužnou částku ve výši 5 229 Kč za byt č. …………………………..., Štětí s měsíčními splátkami 500
Kč, počínaje měsícem únor 2021.
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2021/2/61

2021/2/62
2021/2/63
2021/2/64
2021/2/65
2021/2/66

2021/2/67

nepřijato:

RM rozhodla o uzavření splátkového kalendáře s paní ……………………….. na celkovou dlužnou
částku ve výši 5 300 Kč za byt č……………………., Štětí s měsíčními splátkami 300 Kč, počínaje
měsícem únor 2021.
RM rozhodla o uzavření splátkového kalendáře s paní …………………………..na celkovou dlužnou
částku ve výši 7 602 Kč za byt č. ……………………….., Štětí s měsíčními splátkami 2 000 Kč,
počínaje měsícem únor 2021.
RM rozhodla o uzavření smlouvu o nájmu bytu č. ……………………….ve Štětí s nájemkyní
……………………….. od 1. 2. 2021 do 31. 3. 2021.
RM rozhodla o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. ………………………., Štětí s paní
………………………….. ke dni 31. 1. 2021.
RM rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. ……………………., Štětí s panem
…………………………. od 1. 2. 2021 do 31. 1. 2022.
RM rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. …………………………..., Štětí s nájemcem
…………………………………. od 1. 2. 2021 do 31. 3. 2021.
RM schvaluje uzavření kupní smlouvy se společností AMBY s.r.o., Nad vodojemem 1526/49, Praha
10 – Strašnice, IČ: 04198841, v rámci veřejné zakázky malého rozsahu nazvané „Dodávka
samojízdného vřetenového žacího stroje“za cenu 825 200 Kč bez DPH, DPH 21% 173 292 Kč,
celková cena dodávky včetně DPH 998 492 Kč.
nepřijatá usnesení:
RM schvaluje Plán zlepšování Zdravého města a místní Agendy 21 na rok 2021.

