Výpis usnesení z 5. schůze Rady města konané dne 10. 3. 2021 - anonymizovaný
číslo usnesení
2021/5/129
RM schvaluje program 5. schůze RM.
RM schvaluje zveřejnění záměru změny Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání,
uzavřené dne 16. 12. 2019 na pronájem nebytového prostoru v Restauraci Klub, Mírové nám. čp.
2021/5/130
69 ve Štětí, kdy dojde k úpravě termínu na pokrytí nákladů vzniklých nájemci při opravě nebytových
prostor z důvodu prominutí nájemného za dva měsíce, kdy byla provozovna vzhledem k vládním
opatřením uzavřena.
RM rozhodla o zveřejnění záměru převodu věcí nemovitých, a to pozemků parcelní číslo 8/2
2021/5/131
zahrada o výměře 107 m2 a 1763 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 30 m2, vše v obci Štětí,
katastrální území Radouň u Štětí.
RM rozhodla o zveřejnění záměru pachtu části pozemku parcelní číslo 1567/2 orná půda o výměře
2021/5/132
211 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I.

2021/5/133

RM rozhodla o uzavření třístranného dodatku č. 2 k Závěrkovému listu (potvrzení o uzavření
burzovního obchodu na trhu PXE pro konečné zákazníky) uzavřeného formou burzovního obchodu
na trhu POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. dne 10. 8. 2020 a dodatku č. 1 ze dne 30.
12. 2020 mezi Městem Štětí, IČO: 00264466 (hlavní odběratel), Základní školou Štětí, Školní 559,
okres Litoměřice, IČO: 46773274 (ostatní odběratelé) a společností Pražská plynárenská, a.s.,
IČO: 60193492. Předmětem dodatku jsou dvě nově zřízená odběrná místa, a to „Dětské hřiště a
vybavenost na adrese Radouň, parc. č. 137/1, Radouň u Štětí“ se zahájením dodávky elektrické
energie ode dne 3. 3. 2021 a „Přístavba Základní školy Školní ve Štětí“ se zahájením dodávky
elektrické energie ode dne 1. 4. 2021.

2021/5/134

RM rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
č. IV-12-4018382/VB/01 se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035 pro stavbu „LT Brocno, p.č. 172/1 - kNN, R6, SD722, SS100“. Trasa zemního el. kabelu NN je vedena přes
pozemek, ve vlastnictví Města Štětí, parcelní číslo 1387/1, v obci Štětí, katastrální území Brocno.
Úhrada za zřízení věcného břemene činí 5 613,30 Kč bez DPH, DPH 21% činí 1 178,79 Kč, celkem
úhrada za zřízení věcného břemene - služebnosti činí 6 792,09 Kč včetně 21% DPH.

termín

zodpovídá
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2021/5/135

RM rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
č. IV-12-4018683/VB/01 se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035 pro stavbu „LT Štětí, Radouň, p.č. 137/1 - kNN, SS100“. Trasa zemního el. kabelu NN je vedena přes pozemky, ve
vlastnictví Města Štětí, parcelní číslo 137/1, 137/4 a 1648/4, vše v obci Štětí, katastrální území
Radouň u Štětí. Úhrada za zřízení věcného břemene činí 1 217 Kč bez DPH, DPH 21% činí 255,57
Kč, celkem úhrada za zřízení věcného břemene - služebnosti činí 1 472,57 Kč včetně 21% DPH.

2021/5/136

RM rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
č. IV-12-4018388/VB/01 se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035 pro stavbu „LT Štětí, Radouňská, p.č. 965/14 - kNN, SR422“. Trasa zemního el. kabelu NN je vedena přes
pozemky, ve vlastnictví Města Štětí, parcelní číslo 786/4, 787/19 a 787/20, vše v obci Štětí,
katastrální území Štětí I. Úhrada za zřízení věcného břemene činí 2 919 Kč bez DPH, DPH 21%
činí 612,99 Kč, celkem úhrada za zřízení věcného břemene - služebnosti činí 3 531,99 Kč včetně
21% DPH.

2021/5/137

RM rozhodla o uzavření splátkového kalendáře s paní …………………. a s panem
………………………... na celkovou dlužnou částku ve výši 15 486 Kč za byt č.
………………………., Štětí s měsíčními splátkami 1 500 Kč, počínaje měsícem březen 2021.

2021/5/138
2021/5/139
2021/5/140

RM rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. ………………………. ve Štětí s nájemcem
……………………………….. od 1. 3. 2021 do 30. 4. 2021.
RM rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. ………………………………... ve Štětí s paní
……………………………... a ………………………... od 1. 3. 2021 do 30. 4. 2021.
RM rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. …………………………….. ve Štětí s
paní……………………….. a …………………………... od 1. 3. 2021 do 30. 4. 2021.

2021/5/141

RM rozhodla o uzavření nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 106, U tržnice
701 ve Štětí se společností DecorEn s.r.o., IČO: 09950141. Výše nájemného 500 Kč/m2/rok.
Předpoklad zprovoznění prostoru sloužícího podnikání v období od 1. 4. 2021 do 31. 5. 2021.

2021/5/142

RM rozhodla o odpuštění nájemného za měsíc březen 2021 nájemci prostoru sloužícího podnikání
č. 51, Nové náměstí 705 ve Štětí. Tento nájemce je však povinen uhradit zálohy za služby spojené
s užíváním předmětného prostoru za měsíc březen 2021, a to nejpozději do 30. 6. 2021.

2021/5/143
2021/5/144

RM schvaluje Směrnici - Sociální fond.
RM schvaluje Směrnici o poskytování příspěvku na stravování.
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2021/5/145
2021/5/146

2021/5/147

2021/5/148

2021/5/149

nepřijato:

RM doporučuje ZM schválit Pravidla pro poskytování peněžitých plnění uvolněným členům
zastupitelstva města Štětí
RM potvrzuje současného ředitele příspěvkové organizace Základní umělecké školy Štětí, Horova
26 Bc. Jana Hrovatitsche v jeho dosavadní funkci ředitele s účinností
od 1. 10. 2021.
RM rozhodla o uzavření Smlouvy o provedení stavby na pozemku p. č. 869/2 v k. ú. Stračí,
zapsaném na LV č. 1331 (Dotčený pozemek je součástí komunikace č. III/26121), s vlastníkem
pozemku tj. Ústeckým krajem, zastoupeným Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje,
příspěvkovou organizací se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837, zastoupené
Ing. Liborem Tačnerem.
RM rozhodla o uzavření Smlouvy o provedení stavby na pozemku p. č. 1152/1 v k. ú. Štětí I,
zapsaném na LV č. 1552 ( Dotčený pozemek je součástí komunikace č. III/26125), s vlastníkem
pozemku tj. Ústeckým krajem, zastoupeným Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje,
příspěvkovou organizací se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837, zastoupené
Ing. Liborem Tačnerem.
RM rozhodla o přidělení bytu č. …… v Domě s chráněnými byty, U Cementárny 452, Štětí p.
…………………..., nar. ………….., trvale bytem Štětí, …………………..
nepřijatá usnesení:
RM rozhodla o prodloužení výpovědních lhůt prostor sloužících podnikání č. 103 a 104, Školní 700
ve Štětí, když tyto končí, dle uzavřených smluvních vztahů, ke dni 30. 4. 2021 o další 3 měsíce,
tzn. do 31. 7. 2021.

