Výpis usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne 20. 4. 2017 - anonymizovaný
Číslo
usnesení ZM

Text usnesení

Uložený
termín plnění

Zodpovídá

ZM schvaluje navržený program jednání.
ZM schvaluje pracovní předsednictvo, které tvoří členové Rady města.
ZM schvaluje návrhovou komisi ve složení: R. Smoleňák (předseda), J. Novák a J. Lavko jako členové.
ZM schvaluje plán práce Kontrolního výboru na r. 2017.
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku parcelní číslo 686/9 ostatní plocha, ostatní
komunikace, označené dle geometrického plánu č. 1688-667/2016 novým parcelním číslem 686/13 zast. plocha o
2017/16/418 výměře 20 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, celkem tedy za 8 000,- Kč s
........................... Štětí.
2017/16/414
2017/16/415
2017/16/416
2017/16/417

2017/16/419

2017/16/420
2017/16/421
2017/16/422
2017/16/423
2017/16/424
2017/16/425
2017/16/426

ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na výkup části pozemku parcelní číslo 1557/9 ostatní plocha, jiná plocha
označené dle geometrického plánu č. 1666-582/2016 jako 1557/21 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 46 m2 v obci
Štětí, katastrální území Štětí I za cenu 100,- Kč/m2, celkem tedy za 4 600,- Kč, jejíž součástí bude zřízení
bezúplatného věcného břemene s právem vjezdu přes pozemek 1557/21 za účelem přístupu, obsluhy a užívání
nemovitostí – pozemků parcelní číslo 1575, 1574/1, 1557/3 a 1557/4 a stavby č.p. 120 na pozemku parcelní číslo
1575, vše v obci Štětí, katastrální území Štětí I se ..........................................., Štětí.
ZM schvaluje Darovací smlouvu mezi SK Štětí z.s. jako dárcem a Městem Štětí jako obdarovaným. Předmětem daru
jsou věci movité a nemovité v účetní hodnotě ke dni převodu 2 709 096,95 Kč, které se nacházejí v areálu Městského
stadionu v ul. Čs. armády 51, Štětí.
ZM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s panem ………………………..na celkovou dlužnou částku 16 839 Kč s
příslušenstvím za byt č………………….., Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 500 Kč.
ZM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s panem…………………. na celkovou dlužnou částku 32 195,- Kč s
příslušenstvím za byt č. …………………..., Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 1 500,- Kč.
ZM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s panem ………………………... na celkovou dlužnou částku 78 392,Kč s příslušenstvím za byt č. ………………..., Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 4 000,- Kč.
ZM schvaluje II. rozpočtové opatření k 20. 4. 2017 vč. navržených úprav.
ZM schvaluje další postup pořízení Územního plánu Štětí spočívající v tom, že bude uskutečněno společné jednání o
návrhu Územního plánu Štětí a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území ve smyslu ustanovení § 50
stavebního zákona s následným vyhodnocením výsledků projednání v souladu s ustanovením § 51 stavebního
zákona.
ZM schvaluje vystoupení p. Havla na dnešním jednání ZM – prezentace.
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2017/16/427 ZM schvaluje Plán odpadového hospodářství obce Štětí.
2017/16/428 ZM ukládá výboru pro životní prostředí zabývat se strategií odpadového hospodářství.

výbor pro
životní
prostředí

ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2014, o zákazu
kouření na území města Štětí.
ZM schvaluje nominaci místostarosty Města Štětí Mgr. Ing. Miroslava Andrta do volených orgánů Národní sítě
2017/16/430
Zdravých měst ČR.
ZM deleguje místostarostu Mgr. Ing. Miroslava Andrta jako zástupce města Štětí na jednání valné hromady
2017/16/431
společnosti SVS a.s.
ZM deleguje starostu Tomáše Ryšánka jako zástupce města Štětí na jednání valné hromady společnosti Regionální
2017/16/432
rozvojové agentury ÚK.
2017/16/429

nepřijato
nepřijato
nepřijato

nepřijato
nepřijato
nepřijato
nepřijato
nepřijato
nepřijato

nepřijatá usnesení:
ZM schvaluje záměr prodeje pozemků parcelní číslo 54/1 trvalý travní porost o výměře 10009 m2, 54/2 trvalý travní
porost o výměře 4648 m2, 788/17 vodní plocha o výměře 818 m2 a 789/9 vodní plocha o výměře 648 m2, vše v obci
Štětí, katastrální území Čakovice u Radouně.
ZM schvaluje záměr prodeje pozemků parcelní číslo 775/3 orná půda o výměře 1091 m2 a 775/4 trvalý travní porost
o výměře 267 m2 v obci Štětí, katastrální území Počeplice.
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parcelní číslo 920/3 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře
1428 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I.
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
1623/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 643 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I za cenu 63,- Kč/m2, celkem
tedy 40 509,- Kč s ............................... Štětí.
ZM schvaluje vyjmout z návrhu II. rozpočtového opatření částku 550 tis. na komunální elektrovysavač.
ZM schvaluje vyjmout z návrhu II. rozpočtového opatření částku 400 tis. na kontejnerový nosič.
ZM schvaluje v rámci II. rozpočtového opatření navýšení prostředků pro Městskou policii o 75 tis. Kč.
ZM schvaluje II. rozpočtové opatření k 20. 4. 2017.
ZM ukládá RM zřídit komisi pro odpadové hospodářství. Termín do příštího ZM.

RM
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