Výpis usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne 23. 6. 2016 - anonymizovaný
Číslo
usnesení ZM

Text usnesení

2016/11/253 ZM schvaluje program jednání včetně navržené změny.
2016/11/254 ZM schvaluje pracovní předsednictvo, které tvoří členové Rady města.
2016/11/255 ZM schvaluje návrhovou komisi ve složení: L. Novák (předseda), R. Smoleňák a E. Gorol jako členové.
ZM ukládá starostovi připravit návrh usnesení a podmínky pro prodej podkrovních bytů ve vlastnictví města na Novém
2016/11/256
náměstí 702 – 706.
2016/11/257 ZM schvaluje plán činnosti FV na druhé pololetí r. 2016.
2016/11/258 ZM ukládá ŠKS vytvořit plán sekání trávy v katastru Města Štětí do 15. 9. 2016.
Zastupitelstvo Města Štětí schvaluje aktualizovaný Zásobník projektů pro plnění Strategického plánu města Štětí k
2016/11/259
23. 6. 2016.
2016/11/260 ZM schvaluje účetní závěrku Města Štětí za rok 2015.
2016/11/261
2016/11/262
2016/11/263
2016/11/264
2016/11/265
2016/11/266

Uložený
termín plnění

Zodpovídá

starosta

ZM po projednání Závěrečného účtu Města Štětí za rok 2015 souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
ZM schvaluje dotaci organizaci Hospic sv. Štěpána, z.s. na realizaci projektu „Hospicové služby pro Štětí“ ve výši 70
000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy
ZM schvaluje dotaci organizaci Základní škola T.G. Masaryka, Štětí, 9.května 444, okres Litoměřice na realizaci
projektu „Ozdravný pobyt“ ve výši 17 500 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
ZM schvaluje dotaci organizaci organizaci Asociace TOM ČR, TOM 21202 TULÁCI na realizaci projektu „Letní tábor
Lovci pokladů“ ve výši 23 800 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
ZM schvaluje III. rozpočtové opatření k 23. 6. 2016 včetně návrhů finančního výboru.
Zastupitelstvo města schvaluje směrnici pro sestavení rozpočtu.

ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej částí pozemků parcelní číslo 1600/1 a 1601,
2016/11/267 označených dle geometrického plánu č. 1631-1488/2015 jako pozemek parcelní číslo 1600/4 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 23 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I za cenu dle znaleckého posudku č. 2968-164-2015
s Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČ: 67981801.
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej částí pozemků parcelní číslo 909/1 a 920/3 ostatní plocha, ostatní
komunikace, označených dle geometrického plánu č. 240-541/2014 novým parcelním číslem 920/8 ostatní plocha,
2016/11/268 jiná plocha o výměře 47 m2 v obci Štětí, katastrální území Počeplice za cenu dle schválených Zásad prodeje a
pronájmu nemovitostí z majetku města Štětí a výkupu nemovitostí do majetku města Štětí, tj. 200,- Kč/m2 + ostatní
náklady, celkem ...,- Kč s manželi ... a ... , ....
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ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků parcelní číslo 912/2 trvalý travní porost o výměře 197 m2 a
parcelní číslo 912/3 trvalý travní porost o výměře 15 m2 v obci Štětí, katastrální území Počeplice za cenu dle
2016/11/269 schválených Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí z majetku města Štětí a výkupu nemovitostí do majetku města
Štětí, tj. dle znaleckého posudku včetně návrhu navýšení ve výši...,- Kč + ostatní náklady, celkem ...,- Kč s panem ...,
....
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej částí pozemků parcelní číslo 787/6, 798/1 a 798/8, označených dle
geometrických plánů č. 1570-677/2013, 1571-677/2013 a 1574-677/2013 novými parcelními čísly 798/8 ostatní
2016/11/270
plocha, silnice o výměře 25 m2, 798/1 ostatní plocha, silnice o výměře 644 m2 a 787/6 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 2263 m2 vše v obci Štětí, katastrální území Štětí I za cenu 40,-Kč/m2, tj. celkem 117 280,- Kč
s Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ: 70892156.
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parcelní číslo st. 176/1 zastavěná plocha a nádvoří o
2016/11/271 výměře 195 m2 v obci Štětí, katastrální území Chcebuz za cenu dle schválených Zásad prodeje a pronájmu
nemovitostí z majetku města Štětí a výkupu nemovitostí do majetku města Štětí, tj. 200,- Kč/m2 + ostatní náklady, tj.
celkem ...,- Kč s panem ..., ....
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parcelní číslo 1155/80 zahrada o výměře 1035 m2 v obci
Štětí, katastrální území Štětí I za cenu schválenou ZM dne 15. 12. 2011, tj. 754,- Kč/m2 + ostatní náklady včetně
DPH, a to za celkovou kupní cenu ve výši ...........,- Kč včetně DPH, manželům............, Štětí. Kupní smlouva musí
2016/11/272 obsahovat ujednání: Prodávající a kupující se pro případ porušení níže uvedené povinnosti kupujícím dohodli na
smluvní pokutě podle § 2048 a násl. občanského zákoníku s tím, že v případě, kdy kupující nemovitost popsanou v
kupní smlouvě prodá nebo zcizí jiným způsobem dříve, než příslušnému stavebnímu úřadu v souladu se stavebním
zákonem oznámí užívání dokončené stavby rodinného domu na tomto pozemku postaveném, je povinen zaplatit
smluvní pokutu ve výši 100,- Kč/m2 do 14 dnů od provedení vkladu vlastnického práva k tomuto pozemku do katastru
nemovitostí a dále, že kupující je povinen smluvní pokutu zaplatit i v případě, že porušení této povinnosti nezavinil.
2016/11/273

ZM souhlasí se zrušením uzavřené kupní smlouvy na prodej pozemku parcelní číslo 1155/41 zahrada o výměře 1035
m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I za cenu schválenou ZM dne 15. 12. 2011, tj. 754,- Kč/m2 + ostatní náklady
včetně DPH, a to za celkovou kupní cenu ve výši ...,- Kč včetně DPH, s manželi ..., ... a ..., ...
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ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parcelní číslo 1155/41 zahrada o výměře 1035 m2 v obci
Štětí, katastrální území Štětí I za cenu schválenou ZM dne 15. 12. 2011, tj. 754,- Kč/m2 + ostatní náklady včetně
DPH, a to za celkovou kupní cenu ve výši ... Kč včetně DPH, s manželi ..., .... Kupní smlouva musí obsahovat
ujednání: Prodávající a kupující se pro případ porušení níže uvedené povinnosti kupujícím dohodli na smluvní pokutě
2016/11/274
podle § 2048 a násl. občanského zákoníku s tím, že v případě, kdy kupující nemovitost popsanou v kupní smlouvě
prodá nebo zcizí jiným způsobem dříve, než příslušnému stavebnímu úřadu v souladu se stavebním zákonem oznámí
užívání dokončené stavby rodinného domu na tomto pozemku postaveném, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve
výši 100,- Kč/m2 do 14 dnů od provedení vkladu vlastnického práva k tomuto pozemku do katastru nemovitostí a
dále, že kupující je povinen smluvní pokutu zaplatit i v případě, že porušení této povinnosti nezavinil.
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku parcelní číslo 838/2 zahrada o výměře 21 m2 v obci Štětí,
2016/11/275 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. dle znaleckého posudku ve výši ... Kč od pana ..., ... podíl o velikosti
¾ vzhledem k celku pozemku a od ... , ... podíl o velikosti ¼ vzhledem k celku pozemku.
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na výkup částí pozemků parcelní číslo 148/2, st. 113/1 a st. 113/3, označených
2016/11/276 dle geometrických plánů číslo 254-681/2013 a 265-659/2016 novými parcelními čísly jako 148/3 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 215 m2 a 1635 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 135 m2 v obci Štětí, katastrální
území Chcebuz za nabídnutou cenu 200,- Kč/m2, tj. celkem ... Kč s manželi ..., ... .
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na výkup nemovitostí - pozemku parcelní číslo 620/1 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 716 m2, jehož součástí je stavba s č.p. 600, občanská vybavenost a pozemků parcelní číslo 621/1
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 639 m2 a 621/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 246 m2,
2016/11/277
vše v obci Štětí, katastrální území Štětí I za dohodnutou kupní cenu ve výši 800 000,- Kč se společností MONNEX
Praha, s.r.o., Korytná 1538/4, 100 00 Praha 10, IČ: 27198731. Dohodnutá cena za výkup předmětných nemovitostí je
v daném případě cenou obvyklou.
ZM uděluje výjimku ze Zásad Města Štětí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a schvaluje přidělení
veřejné zakázky na provedení měření TOL, sirných sloučenin a měření hluku podle nabídky Zdravotního ústavu se
2016/11/278
sídlem v Ústí nad Labem, IČO: 71009361, Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem, za celkovou cenu 325.768,- Kč
bez DPH, tedy 394.180,- Kč vč. DPH.
2016/11/279 ZM schvaluje sadu místně specifických indikátorů udržitelného rozvoje Města Štětí a postup další práce s nimi.
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2016/11/280 ZM schvaluje Výstrojní řád Městské policie Štětí.
2016/11/281 ZM schvaluje Výstrojní řád asistentů prevence kriminality zařazených v Městské policii Štětí.
ZM deleguje starostu Tomáše Ryšánka jako zástupce města Štětí na jednání valné hromady společnosti Hydrolabe
2016/11/282
s.r.o.
2016/11/283 ZM schvaluje prodeje vkladu Města Štětí do společnosti Hydrolabe s.r.o. za minimální cenu 100 000 Kč.

nepřijato
nepřijato
nepřijato
nepřijato

nepřijatá usnesení:
ZM revokuje usnesení č. 2015/3/88.
ZM schvaluje dotaci organizaci Hospic sv. Štěpána, z.s. na realizaci projektu „Hospicové služby pro Štětí“ ve výši 100
000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
ZM schvaluje záměr prodeje pozemků parcelní číslo 562/1 orná půda o výměře 4200 m2 a 562/2 orná půda o
výměře 594 m2 v obci Štětí, katastrální území Radouň u Štětí.
ZM pověřuje radu města k předložení Plánu odpadového hospodářství města Štětí a předložení zastupitelstvu města
k schválení v prosinci tohoto roku.
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