Výpis usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne 18. 2. 2016 - anonymizovaný
Číslo
usnesení ZM

2016/9/201
2016/9/202
2016/9/203
2016/9/204
2016/9/205

Text usnesení

Zodpovídá

trvalý

starosta

ZM schvaluje navržený program jednání.
ZM schvaluje pracovní předsednictvo, které tvoří členové Rady města.
ZM schvaluje návrhovou komisi ve složení: R. Smoleňák (předseda), Z. Rulíšková a M. Rygl jako členové.
ZM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2015/3/93 do 31. 12. 2016.
ZM revokuje usnesení č. 2015/6/139.

ZM ukládá starostovi jednat ve smyslu rozšíření přenesené působnosti a pravidelně informovat zastupitelstvo o
činnosti směřující k rozšíření přenesené působnosti města Štětí na úroveň obce III. typu. Termín: trvalý.
2016/9/207 ZM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2015/6/140 do 30. 6. 2016.
2016/9/208 ZM schvaluje plán práce FV pro rok 2016.
ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) výslednou verzi návrhu zadání Územního
2016/9/209
plánu Štětí.

2016/9/206

2016/9/210

Uložený
termín plnění

ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parcelní číslo ........... ostatní plocha o výměře 74 m2 v obci
Štětí, katastrální území Brocno za cenu dle schválených Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí z majetku města
Štětí, tj. 200,- Kč/m2 + ostatní náklady, celkem tedy 15 392,- Kč s panem ...............................

ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na výkup pozemků parcelní číslo .......... trvalý travní porost o výměře 79 m2 a
2016/9/211 parcelní číslo.......... ostatní plocha o výměře 223 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Chcebuz za navrženou cenu
150,- Kč/m2, tj. celkem 45 300,- Kč od.........................
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku parcelní číslo ............ostatní plocha o výměře 40 m2 v obci
Štětí, katastrální území Štětí I za cenu dle schválených Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí z majetku města Štětí
2016/9/212 a výkupu nemovitostí do majetku města Štětí, tj. dle znaleckého posudku, který činí 11 350,- Kč od pana ..................
podíl o velikosti 1/2 vzhledem k celku pozemku a pana ............................ podíl o velikosti 1/2 vzhledem k celku
pozemku.
ZM schvaluje účast Města Štětí na dražebním jednání dne 17. 3. 2016 v Děčíně, kdy předmětem dražby je
2016/9/213 spoluvlastnický podíl o velikosti 7/10 vzhledem k celku k následujícím nemovitostem: pozemek parcelní číslo 887
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba s číslem popisným č.p. 347, rodinný dům a pozemek parcelní
číslo 886/1 zahrada, vše v obci Štětí, katastrální území Štětí I zapsaných na listu vlastnictví č. 653.
ZM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní …………………. na celkovou dlužnou částku 207.716,- Kč s
2016/9/214
příslušenstvím za byt č. ……………... ve Štětí s měsíčními splátkami ve výši 2 000,- Kč.
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Číslo
usnesení ZM

Text usnesení

2016/9/215 ZM schvaluje VI. rozpočtové opatření k 31. 12. 2015.
ZM ukládá tajemnici aktualizovat směrnici o rozpočtovém procesu ve smyslu návrhu finančního výboru. Termín 23. 6.
2016/9/216
2016.
ZM schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 178 tis. Kč TJ KVS Štětí, z.s., za účelem finančního
2016/9/217 překlenutí provozu oddílů TJ KVS Štětí, z.s. v prvních měsících roku 2016, nejdéle však do 31.5.2016, a uzavření
veřejnoprávní smlouvy.
2016/9/218 ZM schvaluje I. rozpočtové opatření k 18. 2. 2016.
ZM schvaluje měsíční odměny neuvolněným členům ZM ve výši: člen RM 2 036,- Kč/měsíc, předseda výboru ZM
2016/9/219 nebo komise RM 1 663,- Kč/měsíc, člen výboru ZM, komise RM nebo zvláštního orgánu 1 471,- Kč/měsíc, člen ZM
703,- Kč/měsíc dle předloženého návrhu s účinností od 1. 3. 2016.
2016/9/220 ZM stanoví Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům ZM pro rok 2016.
2016/9/221 ZM schvaluje zřízení Výboru pro životní prostředí.
2016/9/222 ZM volí jako předsedu Výboru pro životní prostředí paní Bc. Stanislavu Linhartovou.
ZM volí členy Výboru pro životní prostředí: Bc. František Zwettler, Mgr. Jan Koubský, Ing. Vladimír Buk, Ing. Miloslav
2016/9/223
Černý, Ing. Michal Kurfirst, Ing. Michaela Tymichová.
2016/9/224 ZM schvaluje zařadit do jednání ZM Štětí hlasování o návrhu usnesení paní Rulíškové.
ZM ukládá vedoucí organizační složky Štětské komunální služby paní Vránové zajistit opravu oplocení dětského
2016/9/225
hřiště u hotelu Sport. Termín do 30. 4. 2016.

nepřijato

nepřijato

Uložený
termín plnění

Zodpovídá

23.6.2016

tajemnice

30.4.2016

p. Vránová

nepřijatá usnesení:
ZM ukládá RM připravit návrh obecně závazné vyhlášky o úplném zákazu provozování sázkových her a loterií a
jiných podobných her uvedených v §2 písm. e), g), i), j), l), m) a n) a § 50, odst. 3, zákona o loteriích, tj., zejména
výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů, lokálních i centrálních loteijních systémů a
jiných obdobných přístrojů na celém území města Štětí s přechodným ustanovením do 1.1.2017 a s účinností
patnáctým dnem po dni vyhlášení. Termín: 14. 4. 2016.
ZM podporuje možnost přednášek na téma hazard, které by mohly proběhnout na školách v územním obvodě města
Štětí po dohodě s pedagogickými pracovníky jednotlivých škol.
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