Výpis usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne 15. 9. 2016 - anonymizovaný
Číslo
usnesení ZM

Text usnesení

2016/12/284 ZM schvaluje program jednání.
2016/12/285 ZM schvaluje pracovní předsednictvo, které tvoří členové Rady města.
2016/12/286 ZM schvaluje návrhovou komisi ve složení: Novák J. (předseda), Z. Rulíšková a M. Rygl a jako členové.
ZM schvaluje výjimku z usnesení č. 2015/3/88 schváleného ZM dne 19. 2. 2015, kterým byl pozastaven prodej
bytových jednotek z vlastnictví Města Štětí s tím, že se budou případní zájemci o koupi obecního bytu pouze evidovat
2016/12/287 na Městském úřadu Štětí. Výjimka se bude vztahovat pouze na prodej bytů na Novém náměstí v domě č.p. 702 –
706, a to konkrétně na prodej těchto bytových jednotek: 702/10, 702/11, 703/18, 703/19, 704/26, 704/27, 705/34,
705/35, 706/42 a 706/43.
ZM ukládá radě města zveřejnit záměr prodeje bytových jednotek v domě 702 – 706 a to bytových jednotek: 702/10,
702/11, 703/18, 703/19, 704/26, 704/27, 705/34, 705/35, 706/42 a 706/43 a připravit zastupitelstvu města schválení
2016/12/288
prodeje těchto bytových jednotek dle současných Pravidel a zásad Města Štětí pro prodej bytových jednotek z
vlastnictví Města Štětí s cenou sníženou o 30%. Termín do 8. 12. 2016.
2016/12/289 ZM schvaluje ,,Plán sekání trávy v katastru Města Štětí‘‘.
2016/12/290
2016/12/291
2016/12/292
2016/12/293

2016/12/294
2016/12/295

2016/12/296

ZM ukládá radě města, aby při dalších jednáních o realizaci záměru „EcoFlex – Mondi Štětí a.s.“ postupovala v
souladu s vyjádřením, které je přílohou zápisu č. 3 Výboru pro životní prostředí. Termín do 30. 6. 2017.
ZM schvaluje IV. rozpočtové opatření k 15. 9. 2016.
ZM schvaluje dotaci organizaci Základní škola Štětí, Školní 559, okres Litoměřice na realizaci projektu „Ozdravný
pobyt“ ve výši 37 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
ZM schvaluje změnu Pravidel Grantového programu Města Štětí pro rok 2016 v článku 2. Oblast grantového
programu, odst. 1., písmeno A) Sportovní aktivity a tělovýchova. Poslední věta zní: „Objem finančních prostředků na
oblast A) je pro rok 2016 Kč 5 008 tis.“.
ZM schvaluje změnu Pravidel Grantového programu Města Štětí pro rok 2016 v článku 2. Oblast grantového
programu, odst. 1., písmeno E) Celostátní nebo místní osvětové kampaně. Poslední věta zní: „Objem finančních
prostředků na oblast E) je pro rok 2016 Kč 42 tis.“.
ZM schvaluje aktualizaci Akčního plánu.
ZM revokuje usnesení č. 2016/11/275 ze dne 23. 6. 2016, kterým schválilo uzavření kupní smlouvy na výkup
pozemku parcelní číslo 838/2 zahrada o výměře 21 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, tj. dle
znaleckého posudku ve výši........... Kč od .................., podíl o velikosti ¾ vzhledem k celku pozemku a
od.....................podíl o velikosti ¼ vzhledem k celku pozemku.

Uložený
termín plnění

Zodpovídá

8.12.2016

RM

30.6.2016

RM

1

Výpis usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne 15. 9. 2016 - anonymizovaný
Číslo
usnesení ZM

Text usnesení

Uložený
termín plnění

Zodpovídá

ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na výkup části pozemku parcelní číslo 118/35 orná půda,
označené dle geometrického plánu č. 261-630/2016 novým parcelním číslem 118/143 orná půda o výměře 1914 m2 v
2016/12/297
obci Štětí, katastrální území Počeplice za cenu dle znaleckého posudku, tj. 78,37 Kč/m2, celkem 150 000,- Kč od
společnosti FP majetková a.s., Podvinný mlýn 2283/18, 190 00 Praha 9.
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku parcelní číslo ……... lesní pozemek o výměře 4453 m2 v
obci Štětí, katastrální území Stračí za cenu dle znaleckého posudku ve výši ……... Kč od…………....
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parcelní číslo 1155/81 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 811 606,- Kč včetně DPH, s manžely ...................., ................... Kupní
smlouva musí 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
2016/12/299
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.
2016/12/298

ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej částí pozemků parcelní číslo 896/2 a 921/1 ostatní plocha, ostatní
komunikace, označených dle geometrického plánu č. 259-304/2016 jako parcelní čísla st. 151 zastavěná plocha o
2016/12/300 výměře 19 m2, č. 896/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 20 m2, č. 921/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 24
m2 a č. 921/5 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 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, tj. celkem 13 520,- Kč s manžely ..........................
ZM schvaluje přijetí daru nemovitých věcí dle Darovací smlouvy mezi Ústeckým krajem a Městem Štětí na pozemky
parcelní číslo 60/2 o výměře 178 m2, 60/3 o výměře 121 m2, 60/4 o výměře 16 m2, 60/5 o výměře 5 m2, 474/5 o
2016/12/301
výměře 4006 m2, 790/7 o výměře 1525 m2, 790/8 o výměře 18 m2, 798/17 o výměře 100 m2 a 798/18 o výměře 92
m2, vše ostatní plocha, ostatní komunikace v obci Štětí, katastrální území Štětí I.
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MP

ZM schvaluje úhradu daně z nabytí nemovitých věcí - pozemku parcelní číslo 620/1 zastavěná plocha a nádvoří o
2016/12/302 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, vše v
obci Štětí, katastrální území Štětí I ve výši 32 000,- Kč stranou kupující, tzn. Městem Štětí.

2016/12/303

2016/12/304
2016/12/305
2016/12/306
2016/12/307
2016/12/308
2016/12/309

nepřijato:
nepřijato:

nepřijato:

ZM schvaluje zaplacení jistoty ve výši 67 000,- Kč k dražbě nemovitostí - bytová jednotka č. 63/1 o velikosti 2+1 (60,4
m2) v domě č. p. 63 v obci Štětí, katastrální území Chcebuz včetně spoluvlastnického podílu na společných částech
domu č. p. 63 v rozsahu 604/2629 vzhledem k celku a spoluvlastnického podílu na pozemcích st. 45 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 581 m2, 22/1 zahrada o výměře 423 m2 a 22/5 zahrada o výměře 226 m2 v rozsahu
604/2629 vzhledem k celku, vše v obci Štětí, katastrální území Chcebuz, zapsaných na listu vlastnictví č. 421.
ZM schvaluje účast Města Štětí na elektronické dražbě dne 5. 10. 2016. Pověřenou osobou při dražebním jednání
bude starosta Města Štětí.
ZM schvaluje dražební cenu do maximální výše ceny dražených nemovitostí uvedených v dražební vyhlášce EU
Plzeň - město se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň ze dne 30. 8. 2016.
ZM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní ……………. na celkovou dlužnou částku ……….. Kč s
příslušenstvím za byt č…………... Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 500,- Kč.
ZM schvaluje Zprávu o činnosti Městské policie Štětí za rok 2015, kterou je dokládáno plnění cílů Koncepce Městské
policie Štětí pro období let 2013-2016.
ZM ukládá strážníkovi pověřeného řízením MP předložit koncepci Městské policie Štětí pro období let 2017 – 2019.
Termín: 8. 12. 2016.
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, o regulaci hlučných činností a o výjimečném zkrácení doby
nočního klidu.
nepřijatá usnesení:
ZM schvaluje rozpočtový výhled na roky 2018 - 2020.
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parcelní číslo 1749 orná půda o výměře cca 880 m2 v obci Štětí,
katastrální území Štětí II.
ZM schvaluje ručitelský závazek města k úvěru Labe aréna z. s. u ČS, tedy Smlouvu o úpravě vzájemných vztahů
mezi ručitelem a bankou č. RD/0421046429/LCD mezi ČS a.s. a Městem Štětí do výše investičních výdajů projektu
Labská akademie veslování č. 100270029 maximálně však 8 773 218 Kč s tím, že úvěr bude čerpán po uhrazení
10% ze soukromých zdrojů.
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