Výpis usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne 8. 12. 2016 - anonymizovaný
Číslo
usnesení ZM

Text usnesení

Uložený
termín plnění

Zodpovídá

2016/14/317 ZM schvaluje vyřadit z navrženého programu jednání bod č. 22 – Participativní rozpočet.
ZM schvaluje vyřadit z navrženého programu jednání bod č. 23 Prezentace – Nová tělocvična pro bojové a taneční
2016/14/318
sporty.
ZM schvaluje zařadit do programu jednání za bod 4 bod 5 – Dotazy občanů k záležitostem, které nejsou v programu
2016/14/319
jednání.
ZM schvaluje zařadit bod č. 24 - Spoluúčast Města Štětí na podporu výměny zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva
v rodinných domech, Kotlíková dotace před bod č. 11 - Návrh rozpočtu Města Štětí pro rok 2017.
2016/14/321 ZM schvaluje pracovní předsednictvo, které tvoří členové Rady města.
2016/14/322 ZM schvaluje návrhovou komisi ve složení: Novák L. (předseda), V. Nolč a J. Kinař jako členové.
ZM pověřuje RM schválením Zásad Města Štětí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s tím, že současné
2016/14/323
zásady pozbývají platnosti v den po schválení nových zásad.
2016/14/320

2016/14/324

2016/14/325

2016/14/326
2016/14/327
2016/14/328
2016/14/329
2016/14/330
2016/14/331
2016/14/332
2016/14/333

ZM určuje, že od 8. 12. 2016 pro výkon funkce místostarosty bude člen zastupitelstva města dlouhodobě neuvolněný.
Zastupitelstvo města Štětí po projednání schvaluje dle ustanovení § 72 a násl. zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytování měsíčních odměn
neuvolněným členům Zastupitelstva města Štětí, místostarostovi, členu Rady města Štětí, předsedovi výboru
Zastupitelstva města Štětí nebo komise Rady Města Štětí, členu výboru Zastupitelstva města Štětí, členu komise
Rady města Štětí nebo zvláštního orgánu, členu Zastupitelstva města Štětí v maximální výši dle Nařízení vlády č.
37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, a to od dne 9. 12.
2016. V případě souběhu výkonu několika funkcí náleží neuvolněnému členu Zastupitelstva Města Štětí měsíční
odměna podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna.
ZM určuje paní Kristýnu Andresovou členem Osadního výboru Počeplice.
ZM zřizuje osadní výbor Čakovice o počtu tří členů.
ZM volí předsedou Osadního výboru Čakovice pana Rostislava Müllera.
ZM určuje členy Osadního výboru Čakovice: Müller Rostislav, Petr Mleziva, Robert Lanc.
ZM zřizuje osadní výbor Stračí o počtu tří členů.
ZM volí předsedkyní Osadního výboru Stračí paní Michaelu Kubánkovou.
ZM určuje členy Osadního výboru Stračí: Michaela Kubánková, Barbora Vankeová, Vladimíra Božeková.
ZM schvaluje V. rozpočtové opatření k 8. 12. 2016.
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Číslo
usnesení ZM

Text usnesení

Uložený
termín plnění

ZM ukládá radě města připravit úpravu pravidel Fondu rozvoje bydlení tak, aby bylo umožněno čerpat z něj dotaci na
pořízení nového kotle (kotlíková dotace) pro úspěšné žadatele o dotaci z Ústeckého kraje.
ZM schvaluje zahrnout do rozpočtu města pro rok 2017 a vyčlenit do doplňkových závazných ukazatelů vířivou vanu
2016/14/335
na stadionu ve výši 130 tis. Kč.
ZM schvaluje do rozpočtu na rok 2017 v rámci odboru majetku a investic rozšíření investičních výdajů o 1600 tis Kč
2016/14/336
na dostavbu ateliéru ZUŠ.
2016/14/334

2016/14/337

2016/14/338

2016/14/339
2016/14/340
2016/14/341
2016/14/342
2016/14/343
2016/14/344
2016/14/345
2016/14/346
2016/14/347

ZM schvaluje vyčlenit do doplňkových závazných ukazatelů opravu plotu na koupališti ve výši 280 tis. Kč svépomocí.
ZM schvaluje vyjmout z návrhu rozpočtu Štětských komunálních služeb všechny investice (komunální elektrovysavač,
návěs kontejnerů a 3x kontejner, rameno na vysekávání příkopů a svahů, traktůrek se sběracím košem s
hydraulickým vyklápěním do výšky – stadion) a zařadit je formou rozpočtového opatření až po předložení využití
techniky ve městě, spolu s plánem ročních provozních výdajů, nároků na obsluhu atd.
ZM ukládá vedoucí Štětských komunálních služeb zpracovat stav současné techniky, jejího využití a plánu její obnovy
pro příští 3 roky. Termín: 23. 2. 2017.
ZM schvaluje rozpočet Města Štětí pro rok 2017 jako schodkový ve výši 37,6 mil. Kč včetně zahrnutí schválených
upravujících návrhů s tím, že schodek bude uhrazen přebytkem minulých let ve výši 29,22 mil. Kč a za použití fondů
města v celkové výši 8,38 mil. Kč.
ZM ukládá tajemnici zpracovat rozbor zvýšení výdajů na platy zaměstnanců pro rok 2017- navýšení proti upravenému
rozpočtu 2016. Termín 23. 2. 2017.
ZM ukládá radě města na příštím jednání zastupitelstva města předložit záměr využití plochy po demolici objektu
Pivovarská 600.
ZM schvaluje rozpočtový výhled na roky 2018 - 2020.
ZM schvaluje dotaci organizaci SK Štětí, z.s. na realizaci projektu „Gymnastické soustředění“ ve výši 3 000 Kč a
uzavření veřejnoprávní smlouvy.
ZM schvaluje Grantový program Města Štětí – pravidla pro rok 2017 vč. doplnění finančního výboru.
ZM schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci organizaci SK Štětí, z.s. k zabezpečení financování sportovní
činnosti oddílů SK Štětí, z.s. ve výši 600 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
ZM schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci organizaci TJ KVS Štětí, z.s. k financování provozu oddílů TJ
KVS Štětí, z.s. ve výši 400 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Zodpovídá

RM

23.2.2017

vedoucí
ŠKS

23.2.2017

tajemnice

23.2.2017

RM
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2016/14/348

2016/14/349

2016/14/350

2016/14/351

2016/14/352

2016/14/353

Text usnesení

Uložený
termín plnění

Zodpovídá

ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku parcelní číslo 686/3 ostatní plocha, manipulační
plocha, označené dle geometrického plánu č. 1676-151/2016 novým parcelním číslem 686/11 ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 91 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I za cenu dle schválených Zásad prodeje a pronájmu
nemovitostí z majetku města Štětí, tj. 400,- Kč/m2 + ostatní náklady, tj. celkem 40 635,- Kč se společností RATE
s.r.o., Dlouhá 670, Štětí.
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku parcelní číslo ............ ......., označené dle
geometrického plánu č. 119-150/2016 novým parcelním číslem .......... o výměře ....... m2 v obci Štětí, katastrální
území .............. za cenu dle znaleckého posudku č. 3509/68/16, tj. ........... Kč + ostatní náklady, celkem tedy ............,Kč se ................
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parcelní číslo ............ ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře..........m2 obci Štětí, katastrální území ........... za cenu dle schválených Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí
z majetku města Štětí a výkupu nemovitostí do majetku města Štětí, tj. 200,- Kč/m2, a to podílu o velikosti ½
vzhledem k celku, tj. .......... Kč s ............ a podílu o velikosti ½ vzhledem k celku, tj.........- Kč s ..............., oba bytem
.............
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parcelní číslo St. .......... zastavěná plocha a nádvoří o
výměře ...... m2 v obci Štětí, katastrální území .......... za cenu dle schválených Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí
z majetku města Štětí a výkupu nemovitostí do majetku města Štětí, tj. 200,- Kč/m2 tj. celkem ..........,- Kč s manžely
........................
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku parcelní číslo........... ostatní plocha, manipulační
plocha, označené dle geometrického plánu č. 1676-151/2016 novým parcelním číslem.............. ostatní plocha, jiná
plocha o výměře........ 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. 400,- Kč/m2 + ostatní náklady,
celkem ................. Kč s .....................
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na výkup podílu o velikosti 1/24 vzhledem k celku pozemků parcelní
číslo…………………………………………………………………….. katastrální území ……….. od paní ……….., Sídliště
………... za požadovanou kupní cenu ………..- Kč.
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Zodpovídá

ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na výkupu pozemku parcelní číslo St..... o výměře ........ m2, zastavěná plocha
a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, pozemku parcelní číslo St. ........o výměře ...........m2,
2016/14/354 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. ...... rod. dům v obci Štětí, katastrální území........., jejichž
vlastníkem je ...................., ................, Štětí za dohodnutou cenu ..........,- Kč a pozemku parcelní číslo St. .......... o
výměře ..........m2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, zemědělská stavba v obci Štětí,
katastrální území .........., jehož vlastníkem je.................... Štětí za dohodnutou cenu ...............- Kč.
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku parcelní číslo …………. orná půda o výměře ………. m2 v
2016/14/355 obci Štětí, katastrální území Štětí I od …………….,……………..., ………. za nabídnutou cenu ……….Kč/m2, tj.
celkem …………….,- Kč.
2016/14/356 ZM schvaluje souhlasné vyjádření k vydání pozemku parcelní číslo 1119/19 orná půda v obci Štětí, katastrální území
Štětí I a pozemků parcelní číslo 1567/1, 1567/2 lesní pozemky v obci Štětí, katastrální území Štětí II.
ZM schvaluje zvýšení ceny za pronájem/pacht pozemků k zemědělské činnosti a to z 0,10 Kč/m2/rok na 0,20
2016/14/357
Kč/m2/rok s účinností od 1. 1. 2017 a uzavření dodatků ke stávajícím smlouvám.

2016/14/358

2016/14/359
2016/14/360
2016/14/361
2016/14/362
2016/14/363

ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej nebytové jednotky č. 703/47 o výměře 46,00 m2 v domě č.p. 702,
703, 704, 705 a 706 v obci Štětí, části obce Štětí, katastrální území Štětí I včetně spoluvlastnického podílu na
společných částech domu č. p. 702, 703, 704, 705 a 706 v rozsahu 460/38236 vzhledem k celku a spoluvlastnického
podílu na pozemku parcelní č. 291/2 v rozsahu 460/38236 vzhledem k celku paní Lence Hanouskové, Družstevní
525, Štětí, za cenu dle schválených pravidel ve výši 827 400,- Kč.
ZM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s panem …………. na celkovou dlužnou částku 30 584,- Kč s
příslušenstvím za byt ……………., Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 1 000,- Kč.
ZM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s panem………………. na celkovou dlužnou částku 21 104,- Kč s
příslušenstvím za byt č………………., Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 1 000,- Kč.
ZM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní ………………... na celkovou dlužnou částku ………….- Kč s
příslušenstvím za byt č. …………...ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 1 000,- Kč.
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016, kterou se stanoví školské obvody spádových základních škol
zřizovaných městem Štětí.
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016 o omezení provozování některých hazardních her
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Číslo
usnesení ZM

Text usnesení

ZM ukládá strážníkovi pověřenému řízením Městské policie dopracovat koncepci Městské policie Štětí pro období
2017 – 2019 se zacílením na pochůzkovou činnost, na využití služebních kol, na služební kynologii, dodržování
pravidel silničního provozu se zaměřením na chodce a cyklisty a rozvoj kamerového systému. Termín: 23. 2. 2017.
ZM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi městem Štětí a městem Hoštka k výkonu agendy obecní policie
při podílení se na prevenci kriminality spočívající v provádění orientačního vyšetření za užití analyzátoru drog nebo
2016/14/365
digitálního analyzátoru alkoholu v případě podezření, že žák základní školy je v průběhu vyučování pod vlivem
alkoholu nebo jiné návykové látky než alkoholu (omamné a psychotropní).
2016/14/364

nepřijato:
nepřijato:
nepřijato:
nepřijato:
nepřijato:

Uložený
termín plnění

Zodpovídá

23.2.2017

stážník
pověřený
řízením MP

nepřijatá usnesení:
ZM schvaluje vyřadit z navrženého programu jednání bod č. 21 - Ručení města na úvěr Labe arény.
ZM schvaluje vyřadit z navrženého programu jednání bod č. 24 - Spoluúčast Města Štětí na podporu výměny
zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech, Kotlíková dotace.
ZM schvaluje vyjmout z návrhu rozpočtu Štětských komunálních služeb opravu manipulační plochy v areálu ŠKS ve
výši 1mil. Kč a opravu plochy zatím řešit lokálními opravami.
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parcelní ……………... m2 v obci Štětí, katastrální území ………..
ZM schvaluje ručení Města Štětí na úvěr Labe arény - projekt labská akademie veslování.
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