Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne 23. 2. 2017 - anonymizovaný
Číslo
usnesení ZM

2017/15/366
2017/15/367
2017/15/368
2017/15/369
2017/15/370
2017/15/371
2017/15/372

Text usnesení

Zastupitelstvo Města Štětí ukládá Městskému úřadu Štětí zpracovat Projekt následného využití revitalizovaného
území v lokalitě Pivovarská ve Štětí ve smyslu zatravněné zelené plochy. Termín: 29. 6. 2017.
2017/15/374 ZM schvaluje Zprávu o Fóru Zdravého města a ověřovací anketě 2016.
2017/15/375 ZM schvaluje návrh plánu práce Finančního výboru pro I. pololetí r. 2017.
2017/15/376 ZM schvaluje zvolení druhého místostarosty.

2017/15/378
2017/15/379
2017/15/380
2017/15/381
2017/15/382
2017/15/383
2017/15/384
2017/15/385
2017/15/386

Zodpovídá

29.6.2017

MěÚ

ZM schvaluje vyjmout z programu jednání bod 19 – Plán odpadového hospodářství obce Štětí.
ZM schvaluje vyjmout z programu jednání bod 21 - Prezentace nové tělocvičny.
ZM schvaluje vyjmout z programu jednání bod 22 – Participativní rozpočet.
ZM schvaluje upravený program jednání.
ZM schvaluje pracovní předsednictvo, které tvoří členové Rady města.
ZM schvaluje návrhovou komisi ve složení: Novák L. (předseda), Linhartová a M. Rygl jako členové.
ZM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2016/14/339 do dubnového ZM.

2017/15/373

2017/15/377

Uložený
termín plnění

ZM určuje, že pro výkon funkce druhého místostarosty bude člen zastupitelstva města dlouhodobě neuvolněný.
ZM schvaluje složení volební komise J. Novák, J. Kinař, Z. Rulíšková.
ZM schvaluje volbu druhého místostarosty veřejným hlasováním.
ZM volí Vladimíra Freye do funkce druhého místostarosty města Štětí pro volební období 2014 – 2018.
ZM volí Tomáše Hase členem kontrolního výboru.
ZM schvaluje změnu Pravidel Grantového programu Města Štětí pro rok 2017 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 2017 Kč 5 300 tis.“
ZM rozhodlo o poskytnutí dotace organizaci SK Štětí, z.s. na realizaci projektu „Zajištění sportovní činnosti SK Štětí,
z.s. na rok 2017“ ve výši 3 800 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
ZM rozhodlo o poskytnutí dotace organizaci TJ KVS Štětí, z.s. na realizaci projektu „Štětí sportuje - TJ KVS Štětí,
z.s.“ ve výši 800 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
ZM rozhodlo o poskytnutí dotace organizaci Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Štětí na realizaci projektu
„Podpora dětí a mládeže v rybářském sportu“ ve výši 250 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
ZM rozhodlo o poskytnutí dotace organizaci Karatedó Steklý, z.s. na realizaci projektu
„Rozvoj bojových umění ve Štětí“ ve výši 49 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
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2017/15/387 ZM rozhodlo o poskytnutí dotace organizaci Římskokatolická farnost Chcebuz na realizaci projektu „Obnova kostela
sv. Petra a Pavla v Chcebuzi – V. Etapa“ ve výši 70 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
ZM rozhodlo o poskytnutí dotace organizaci SK Nephilim, z.s. na realizaci projektu „Jdi za svým snem“ ve výši 50 000
2017/15/388
Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
ZM rozhodlo o poskytnutí dotace organizaci Asociace TOM ČR, TOM 21202 TULÁCI na realizaci projektu „Celoroční
2017/15/389
oddílová činnost“ ve výši 41 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
ZM revokuje usnesení č. 2016/11/272 ze dne 23. 6. 2016, kterým ZM schválilo 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 811 606,- Kč
včetně DPH, s manžely ....................................................... Štětí. Kupní smlouva musí obsahovat ujednání:
2017/15/390 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.
ZM revokuje usnesení č. 2016/12/299 ze dne 15. 9. 2016, kterým ZM schválilo 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................................................................., Štětí. Kupní smlouva musí obsahovat ujednání:
2017/15/391 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.
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ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku parcelní číslo 965/2 orná půda, označené dle
geometrického plánu č. 1690-688/2016 novým parcelním číslem 965/14 orná půda o výměře 3046 m2 v obci Štětí,
2017/15/392 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 1 226 870,- Kč se společností
LIMPA s.r.o, Pracnerova 758, Roudnice nad Labem.
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej částí pozemků parcelní číslo 202 trvalý travní porost, 204/1 trvalý
travní porost a 1655/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, označených dle geometrického plánu č. 298-670/2016
2017/15/393 jako 202/4 trvalý travní porost o výměře 262 m2, 204/7 trvalý travní porost o výměře 14 m2 a 1655/7 ostatní plocha,
jiná plocha o výměře 3 m2 v obci Štětí, katastrální území Radouň u Štětí 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 tedy 60 035,- Kč s manžely .................................
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej částí pozemků parcelní číslo 1623/1 ostatní plocha, manipulační
plocha a 1624/9 ostatní plocha, manipulační plocha, označených dle geometrického plánu č. 1689-671/2016 jako
2017/15/394
1623/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 643 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. 250,Kč + ostatní náklady, celkem tedy 164 985,- Kč s manžely .......................................... Štětí.
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku parcelní číslo 1647/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 37 m2 v obci Štětí, katastrální území Radouň u Štětí za cenu dle schválených Zásad prodeje a pronájmu
2017/15/395 nemovitostí z majetku města Štětí a výkupu nemovitostí do majetku města Štětí, tj. dle znaleckého posudku a to:
• podíl o velikosti ½ vzhledem k celku s .......................... za cenu ve výši 6 125,- Kč
• podíl o velikosti ¼ vzhledem k celku s .......................... za cenu ve výši 3 062,- Kč
• podíl o velikosti ¼ vzhledem k celku s .......................... za cenu ve výši 3 062,- Kč.
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na výkup části pozemku parcelní číslo 1557/15 ostatní plocha, silnice,
označené dle geometrického plánu č. 1666-582/2016 jako 1557/20 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 272 m2 v
2017/15/396 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 11 149,- Kč s
.....................................
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ZM schvaluje přijetí daru nemovitých věcí dle Darovací smlouvy mezi Ústeckým krajem a Městem Štětí na pozemky
2017/15/397 parcelní číslo 302/7 o výměře 1766 m2, a 302/9 o výměře 84 m2, vše ostatní plocha, ostatní komunikace v obci Štětí,
katastrální území Hněvice.

ZM schvaluje bezúplatný převod od ČR – Státního pozemkového úřadu:
• části pozemku parcelní číslo 1331/1 ostatní plocha, silnice, označené dle geometrického plánu č. 219-684/2013 jako
1331/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1721 m2 v obci Štětí, katastrální území Brocno,
• částí pozemků parcelní číslo 772 a 776 ostatní plocha, ostatní komunikace, označené dle geometrického plánu č.
107-685/2013 jako 776/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1107 m2 v obci Štětí, katastrální území
Čakovice u Radouně,
• části pozemku parcelní číslo 778 ostatní plocha, ostatní komunikace, označené dle geometrického plánu č. 108685/2013 jako 778/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 614 m2 v obci Štětí, katastrální území Čakovice u
2017/15/398 Radouně,
• části pozemku parcelní číslo 1567/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, označené dle geometrického plánu č. 253681/2013 jako 1567/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1525 m2 v obci Štětí, katastrální území Chcebuz,
• části pozemku parcelní číslo 914/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, označené dle geometrického plánu č. 236683/2013 jako 914/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 652 m2 v obci Štětí, katastrální území Počeplice,
• části pozemku parcelní číslo 1203/3 ostatní plocha, neplodná půda, označené dle geometrického plánu č. 267682/2013 jako 1203/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 13 m2 v obci Štětí, katastrální území Radouň u
Štětí,
• pozemku parcelní číslo 1707/6 ostatní plocha, ostatní komunikace, části pozemku parcelní číslo 1203/1 ostatní
plocha, neplodná půda a části pozemku parcelní číslo 1707/5 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše označené dle
geometrického plánu č. 267-682/2013 jako 1707/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 874 m2 v obci Štětí,
katastrální území Radouň u Štětí,
• části pozemku parcelní číslo 78/12 ostatní plocha, ostatní komunikace, označené dle geometrického plánu č. 134687/2013 jako 78/12 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 64 m2 v obci Štětí, katastrální území Stračí.
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ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 702/11 o velikosti 3+1 (99,0 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 990/38236 vzhledem k celku a spoluvlastnického
2017/15/399 podílu na pozemku parcelní č. 291/2 v rozsahu 990/38236 vzhledem k celku paní ..............................., Štětí, za
celkovou kupní cenu ve výši 346 500,- Kč. Tato cena byla stanovena dle platných Pravidel a zásad Města Štětí pro
prodej bytových jednotek z vlastnictví Města Štětí jejich nájemcům, avšak snížena o 30% na základě usnesení
Zastupitelstva Města Štětí č. 2016/12/288 ze dne 15. 9. 2016.
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 703/18 o velikosti 2+kk (58,8 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 588/38236 vzhledem k celku a spoluvlastnického
2017/15/400 podílu na pozemku parcelní č. 291/2 v rozsahu 588/38236 vzhledem k celku paní........................................... Štětí, za
celkovou kupní cenu ve výši 205 800,- Kč. Tato cena byla stanovena dle platných Pravidel a zásad Města Štětí pro
prodej bytových jednotek z vlastnictví Města Štětí jejich nájemcům, avšak snížena o 30% na základě usnesení
Zastupitelstva Města Štětí č. 2016/12/288 ze dne 15. 9. 2016.
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 704/26 o velikosti 2+kk (83,9 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 839/38236 vzhledem k celku a spoluvlastnického
2017/15/401
podílu na pozemku parcelní č. 291/2 v rozsahu 839/38236 vzhledem k celku panu ..................................... Štětí, za
celkovou kupní cenu ve výši 293 650,- Kč. Tato cena byla stanovena dle platných Pravidel a zásad Města Štětí pro
prodej bytových jednotek z vlastnictví Města Štětí jejich nájemcům, avšak snížena o 30% na základě usnesení
Zastupitelstva Města Štětí č. 2016/12/288 ze dne 15. 9. 2016.
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 705/34 o velikosti 2+kk (59,9 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 599/38236 vzhledem k celku a spoluvlastnického
2017/15/402
podílu na pozemku parcelní č. 291/2 v rozsahu 599/38236 vzhledem k celku manželům.........................................,
Štětí, za celkovou kupní cenu ve výši 209 650,- Kč. Tato cena byla stanovena dle platných Pravidel a zásad Města
Štětí pro prodej bytových jednotek z vlastnictví Města Štětí jejich nájemcům, avšak snížena o 30% na základě
usnesení Zastupitelstva Města Štětí č. 2016/12/288 ze dne 15. 9. 2016.
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ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 705/35 o velikosti 2+kk (53,7 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 537/38236 vzhledem k celku a spoluvlastnického
2017/15/403
podílu na pozemku parcelní č. 291/2 v rozsahu 537/38236 vzhledem k celku manželům..............................................
Štětí, za celkovou kupní cenu ve výši 187 950,- Kč. Tato cena byla stanovena dle platných Pravidel a zásad Města
Štětí pro prodej bytových jednotek z vlastnictví Města Štětí jejich nájemcům, avšak snížena o 30% na základě
usnesení Zastupitelstva Města Štětí č. 2016/12/288 ze dne 15. 9. 2016.
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 706/43 o velikosti 2+kk (59,6 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 596/38236 vzhledem k celku a spoluvlastnického
2017/15/404
podílu na pozemku parcelní č. 291/2 v rozsahu 596/38236 vzhledem k celku panu ...............................................,
Štětí, za celkovou kupní cenu ve výši 208 600,- Kč. Tato cena byla stanovena dle platných Pravidel a zásad Města
Štětí pro prodej bytových jednotek z vlastnictví Města Štětí jejich nájemcům, avšak snížena o 30% na základě
usnesení Zastupitelstva Města Štětí č. 2016/12/288 ze dne 15. 9. 2016.
2017/15/405 ZM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní……………………………. na celkovou dlužnou částku 36 930,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 72 903,- Kč
2017/15/406
s příslušenstvím za byt č………………….. Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 1 000,- Kč.
ZM schvaluje výjimku ze Zásad zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo Města Štětí k věcem
nemovitým. Věcné břemeno – služebnost práva vjezdu – jízdy přes pozemek parcelní číslo 1557/9 v obci Štětí,
ostatní plocha, jiná plocha, označené dle geometrického plánu č. 1666-582/2016 jako 1557/21 ostatní plocha, jiná
2017/15/407
plocha o výměře 46 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I na nemovitosti - pozemky parcelní číslo 1575, 1574/1,
1557/3 a 1557/4 a stavby č. p. 120 na pozemku parcelní číslo 1575 v obci Štětí, katastrální území Štětí I zapsaných v
katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice na listu vlastnictví č. 76
za účelem přístupu, obsluhy a užívání nemovitosti budoucího oprávněného bude zřízeno bezúplatně.
ZM schvaluje doplnit rozpočtové opatření o navýšení výdajů v oblasti ŠKS o částku 90 tis. na nákup traktůrku na
2017/15/408
stadion v celkové výši 440 000 Kč.
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Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne 23. 2. 2017 - anonymizovaný
Číslo
usnesení ZM

Text usnesení

2017/15/409
2017/15/410
2017/15/411
2017/15/412

ZM schvaluje navýšit výdaje v oblasti ŠKS o 270 000 Kč na ramena na vysekávání příkopů a svahů.
ZM schvaluje I. rozpočtové opatření k 23. 2. 2017.
ZM stanoví Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům ZM pro rok 2017.
ZM schvaluje dopracovanou Koncepci Městské policie Štětí pro období let 2017 - 2019.

2017/15/413

ZM schvaluje úpravu pravidel Fondu rozvoje bydlení dle návrhu Odboru stavebního, životního prostředí a dopravy.

nepřijato
nepřijato

nepřijatá usnesení:
ZM schvaluje změnu Pravidel Grantového programu Města Štětí pro rok 2017 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 2017 Kč 6 000 tis.“
ZM rozhodlo o poskytnutí dotace organizaci Asociace TOM ČR, TOM 21202 TULÁCI na realizaci projektu „Celoroční
oddílová činnost“ ve výši 69 100 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy .
ZM schvaluje navýšit výdaje rozpočtu v oblasti ŠKS o 550 000 Kč na nákup komunálního vysavače.

nepřijato

ZM schvaluje navýšit výdaje rozpočtu v oblasti ŠKS o 400 000 Kč na nákup jednonápravového nosiče kontejnerů

nepřijato

ZM ukládá radě města zpracovat ve spolupráci s městským úřadem pravidla poskytnutí dotace po té, až budou
známa pravidla krajských dotací na r. 2017 a tento dokument předložit zastupitelstvu města ke schválení na jeho
dalším řádném zasedání s tím, že příspěvek Města Štětí by byl ve výši 10% uznaných výdajů žadatele.

nepřijato

Uložený
termín plnění

Zodpovídá

7

