ZÁPIS
ze 17. zasedání Zastupitelstva Města Štětí
konaného dne 29. 6. 2017
anonymizovaný
Přítomno zastupitelů:
Mgr. Ing. Miroslav Andrt, Ing. Jiří Dostálek, Vladimír Frey, Karel Holeček, Jiří Holinka,
Pavel Hoznédl,
Bc. Josef Kinař,
Mgr. Hana Klementová,
Mgr. Alena Kořínková,
Bc. Stanislava Linhartová, Ing. Vladimír Nolč, Mgr. Jiří Novák, Bc. Luboš Novák, Mgr. Václav
Pištora, Ing. Ivana Roubíčková, Ing. Zdeňka Rulíšková, Mgr. Tomáš Ryšánek, Ing. Roman
Smoleňák
Omluveni zastupitelé:
Ladislav Kubánek, MVDr. Milan Rygl, Jiří Lavko
Dále přítomni:
Ing. Ladislav Balatý – tajemník, vedoucí Odboru ekonomického
Bc. Gabriela Libertínová – vedoucí Odboru správy
Ing. Monika Tydrichová - vedoucí Odboru majetku a investic
Mgr. Pavla Lípová - vedoucí Odboru sociálních věcí
Bc. František Zwettler - vedoucí odboru stavebního, životního prostředí a dopravy
Jitka Vránová - vedoucí organizační složky Štětské komunální služby
Radomil Kulhánek – vedoucí organizační složky Kulturní a informační zařízení
Bc. Zdeněk Cuchý – strážník pověřený řízením Městské policie
Program:
1.
Zahájení
2.
Zpráva o ověření zápisu
3.
Připomínky k minulému zápisu
4.
Kontrola usnesení
5.
Informace o rozvoji společnosti Mondi Štětí a. s.
6.
Informace, zprávy starosty, místostarosty, radních a výborů zastupitelstva města
7.
Žádosti o dotace z Grantového programu Města Štětí
8.
Splátkové kalendáře - (byty - dluh na nájemném a vyúčtování)
9.
Půjčka z Fondu rozvoje bydlení
10. Rámcové výsledky hospodaření Města Štětí k 31. 5. 2017 – na vědomí
11. Účetní závěrka 2016 a Závěrečný účet Města Štětí za rok 2016
12. Strategie rozvoje města – akční plán – aktualizace
13. III. Rozpočtové opatření k 29. 6. 2017
14. Nemovitosti - změna vlastnictví (pozemky – záměr, prodeje, dar, bezúplatný převod,
smlouva o smlouvě budoucí kupní)
15. "Odkanalizování sídel města Štětí - Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz, Brocno DSP, IČ SP, DPS, TDW, ZŘ a DM" – schválení zadávacího řízení na služby
16. Postup prací na pořízení Územního plánu Štětí
17. Projekty sociálního začleňování
18. Zpráva o činnosti Městské policie za rok 2016
19. Informace o vývoji v Labe aréně
20. Diskuse a různé
21. Závěr
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1.

Zahájení

Sedmnácté zasedání Zastupitelstva města zahájil v 17:10 starosta města Mgr. T. Ryšánek a
dále ho řídil. Přivítal členy zastupitelstva a seznámil je s programem. Starosta konstatoval,
že zastupitelstvo města je usnášeníschopné. Dále starosta přítomným sdělil, že z jednání je
pořizován videozáznam určený ke zveřejnění ve zprávách KTV a na webu města. Přítomní
mají právo podat proti tomu námitku dle § 21 zákona o ochraně osobních údajů.
Jednání se bude řídit programem, který byl řádně vyvěšen.
usnesení č. 2017/17/433
ZM schvaluje navržený program jednání.
výsledek hlasování: Pro - 18, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
usnesení č. 2017/17/434
ZM schvaluje pracovní předsednictvo, které tvoří členové Rady města.
výsledek hlasování: Pro - 18, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
usnesení č. 2017/17/435
ZM schvaluje návrhovou komisi ve složení: L. Novák (předseda), J. Kinař a J. Holinka
jako členové.
výsledek hlasování: Pro - 16, Proti - 0, Zdržel se - 2, usnesení bylo přijato
Starosta určil jako ověřovatele zápisu I. Roubíčkovou a K. Holečka a oznámil, že zápis pořídí
asistentka starosty M. Huhuková.

2.

Zpráva o ověření zápisu

Ověřovatelé zápisu z 16. zasedání ZM dne 20. 4. 2017 V. Pištora a P. Hoznédl zápis ověřili
bez připomínek. Informaci o kontrole zápisu podal p. Pištora.

3.

Připomínky k minulému zápisu

bez připomínek

4.

Kontrola usnesení

1.
Informace o plnění usnesení č 2016/9/206
ZM ukládá starostovi jednat ve smyslu rozšíření přenesené působnosti a pravidelně
informovat zastupitelstvo o činnosti směřující k rozšíření přenesené působnosti města Štětí
na úroveň obce III. typu. Termín: trvalý.
Starosta informoval o zasedání řídícího výboru ministerstva, kde bylo konstatováno, že se
chystá věcný záměr zákona o územním členění státu. Ihned byla podána žádost, že chceme,
aby Štětí bylo zařazeno mezi Obce s rozšířenou působností.
2.
Informace o plnění usnesení č. 2016/12/290
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.
V případě jednání k EIA rada postupovala v tomto smyslu. Usnesení je splněno
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3.
Informace o plnění usnesení č. 2017/15/373
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
- místostarosta Andrt – záměr demolice se o rok posunul, stavební povolení bylo získáno na
jaře, pro letošní rok nebyla vypsána dodatečná výzva. Program se bude opět otevírat
v příštím roce
- starosta – projekt zatím zpracován nebyl z výše uvedených důvodů, žádost o prodloužení
termínu
usnesení č. 2017/17/436
ZM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2017/15/373 do 30. 11. 2017.
výsledek hlasování: Pro - 18, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
4.
Informace o plnění usnesení č. 2017/16/428
ZM ukládá výboru pro životní prostředí zabývat se strategií odpadového hospodářství.
- p. Linhartová – výbor se zabýval tím, aby se ve spolupráci s městem řešilo odpadové
hospodářství příspěvkových organizací
- místostarosta – Plán odpadového hospodářství, tak jak byl schvalován na minulém jednání
ZM, byl Ústeckým krajem akceptován
- v druhé polovině roku bude připravena obecně závazná vyhláška o systému sběru, třídění
a nakládání s odpadem

5.

Informace o rozvoji společnosti Mondi Štětí a. s.

Starosta přivítal generálního ředitele Mondi, pana Ing. Romana Seneckého. Informoval o
Memorandu o spolupráci mezi Městem Štětí a společností Mondi a.s., které bylo slavnostně
podepsáno dnešního dne. Starosta předal panu Seneckému slovo.
Pan ředitel Informoval o stabilizaci provozu po investicích do papírenského stroje č. 7, PS 5
a PS 6
Dále k projektu Eco-flex – je rozdělen na tři části:
- zcela nová část dřevoskladu – investice ve výši více než 1 mld. Kč, nyní je zhruba
v polovině a její dokončení se předpokládá v říjnu letošního roku
- druhou částí je postavení nového regeneračního kotle – dokončení do 11/2018
- výstavba nového papírenského stroje PS8 – najetí se předpokládá v 11/2019
- v souvislosti s Eco-flexem zmínil pan Senecký počty nově přijatých zaměstnanců do
společnosti Mondi – v loňském roce to bylo 152 zaměstnanců, v letošním roce je to už 100 a
dalších 100 zaměstnanců bude ještě přijato
- prostor pro dotazy
- místostarosta Frey – dotaz na řešení dopravy do Mondi v době rekonstrukce mostu
- p. Senecký – priorita bude kladena především na časovou náročnost rekonstrukce, snahou
Mondi bude podílet se na tom, aby byla provedena v co nejkratší době; variantní trasa
dopravy je přes Hoštku a Mělník
- místostarosta Andrt – dotaz na možnost využití vlečky u horního nádraží
- p. Senecký – vlečka od nádraží Štětí má nevyhovující sklon, o jejím využití není uvažováno
- p. Holeček – dotaz, jak to vypadá s pilou
- p. Senecký – byly osloveny firmy o podání nabídek na stavební práce, závěry budou v září
- p. Rulíšková – dotaz na silnicí 261, zda se jedná se Středočeským krajem o úsecích
z Liběchova, zda lze nějakým způsobem zajistit návaznost
- místostarosta Andrt – je snaha sesouladit návaznost rekonstrukčních prací, ale nelze v tuto
chvíli předjímat, do jaké míry je to reálné
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- p. Senecký – s Liběchovem je navázána spolupráce v otázce měření rychlosti, v úseku
omezení rychlosti na 30 km/h je radar, který zaznamenává rychlost projíždějících kamionů a
v případě překročení rychlosti jsou kamiony jedoucí do Mondi sankcionovány
- p. Kinař – podnět na řešení dopravní situace v místě příjezdu do Mondi v době začátku
pracovní směny, kolem šesté hodiny ráno, dochází zde k hromadění vozidel, která čekají na
vjezd do areálu
- p. Senecký – děkuji za podnět, toto bude prověřeno

6.

Informace, zprávy starosty, místostarosty, radních a výborů ZM

starosta:
1.
Starosta představil nové ředitele Základních škol ve Štětí paní PhDr. Gabrielu Hruškovou na
ZŠ T.G.M. a PhDr. Jiřího Šlégla na ZŠ Ostrovní
Dále starosta představil vedoucí odboru správy Bc. Gabrielu Libertínovou
2.
Starosta informoval o připravované rekonstrukci mostu. ÚK má stavební povolení, v září
bude hotova dokumentace k výběrovému řízení a nám zaslána k připomínkování. Dále by na
podzim mělo dojít k podepsání trojstranných smluv (ÚK, město, MONDI) o sdružené
zakázce. Výběrové řízení na jaře příštího roku, zahájení rekonstrukce 2019. Doba
rekonstrukce 18 měsíců. Za městem Štětí by měly jít náklady cca 15 miliónů (osvětlení,
chodníky, sítě). Podařilo se vyjednat, že současný sjezd na straně Štětí zrekonstruuje SÚS a
pak bude předán městu. Podstatnou věcí je skutečnost, že most bude minimálně půl roku
zavřen pro veškerou dopravu a to i pěší. Vedení města tedy v současnosti řeší náhradní
dopravu přes řeku.
Starosta informoval o otázce zřízení přívozu.
- p. Linhartová – návrh na posílení autobusové linky Štětí – Praha, resp. zřízení rychlíkové
linky
3.
Správa bytů a nemovitostí – jsou definitivně vykázány pohledávky města ve výši 364 000 Kč,
které ovlivní i závěrečnou ztrátu společnosti.
Varianta insolvence nepřipadá v úvahu, nejsou tři věřitelé. Doporučený postup je v září na
ZM schválit zrušení společnosti (bude pravděpodobně potřeba přítomnost notáře), povolat
likvidátora a zahájit likvidaci společnosti. Na likvidaci budou potřeba finanční prostředky –
odměna likvidátora, poplatky za zveřejnění v obchodním věstníku, úhrada soudních
poplatků, náklady s uzávěrkou.
4.
Starosta informoval o závěru posouzení akce PPO Hněvice na Ministerstvu zemědělství. Dle
sdělení není akce v souladu s programem „Podpora prevence před povodněmi III“ z důvodu
nízké ekonomické efektivity.
místostarosta Andrt:
- informoval o jednáních společností, ve kterých je Město Štětí účastno
- 15. 6. se konala valná hromada SVS, a.s.
- informoval o záměrech společnosti v oblasti majetkových vztahů
- v tuto chvíli není stanoveno, kdy bude další valná hromada, žádost o schválení níže
uvedeného usnesení
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usnesení č. 2017/17/437
Zastupitelstvo Města Štětí deleguje místostarostu Mgr. Ing. Miroslava Andrta jako
zástupce akcionáře – Města Štětí – k jednání na všech valných hromadách společnosti
Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO: 49099469, se sídlem Teplice,
Přítkovská 1689, PSČ 415 50, které se budou konat v roce 2017 a 2018.
výsledek hlasování: Pro - 17, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
(p. Rulíšková nepřítomna)
- dále informace o Regionální rozvojové agentuře
- dne 26. 5. 2017 proběhlo jednání valné hromady
- Místní akční skupina Podřipsko
- podařilo se schválit strategii
- chystá se schválit program rozvoje venkova
- alokované prostředky na chráněné území – týká se pouze našeho katastru – CHKO
Kokořínsko
- odpady
Na Litoměřicku víc než 20 let působí SONO (sdružení obcí pro nakládání s odpady),
sdružuje 91 obcí z Litoměřického okresu. Město Štětí zatím není členem. V září
nebo prosinci budou předloženy bližší podmínky a návrh na zvážení členství v tomto
sdružení.
- program RESTART – určeno pro Moravskoslezský, Karlovarský a Ústecký kraj
- vláda projednává akční plán, který by měl podpořit ekonomický rozvoj uvedených krajů
místostarosta Frey:
- žádost občanů Ostrovní ulice a tamních zahrádkářů o vyřazení záměru dokončení obchvatu
touto lokalitou z územního plánu
- starosta – toto rameno obchvatu je v územním plánu již od r. 1995, odborníci na dopravu
doporučují toto v plánu ponechat, nicméně z dlouhodobého hlediska se neuvažuje o
budování komunikace a zahrádkáři se nemusejí znepokojovat
- p. Zwettler – z hlediska procesního – pokud se napříč zastupitelstvem dohodne, že je
zájem toto z územního plánu vyjmout, bude to otázka pro zpracovatele, znovu by se musel
návrh projednávat
výbory:
Výbor pro životní prostředí
Předsedkyně výboru p. Linhartová informovala o jednání výboru dne 31. 5. 2017.
Kontrolní výbor:
p. Smoleňák
- KV se sešel 17. 5. 2017
- projednán zápis z kontroly věcného plnění smlouvy na nákup zahradní techniky
Finanční výbor:
- p. Dostálek informoval o jednání FV, projednáván byl návrh III. rozpočtového opatření,
požadavky finančního výboru budou předneseny při projednávání bodu rozpočtové opaření
- FV se zabýval vytvořením fondu rozvoje a oprav
- grantový program, aby byl financován přímo z rozpočtu
- předložen návrh statutu fondu
FV doporučuje schválit vytvoření fondu, návrh na uložení úkolu radě města
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- místostarosta Andrt – písemné připomínky byly předány minulý týden, vůbec nebyly
reflektovány
usnesení č. 2017/17/438
ZM schvaluje vytvoření Fondu rozvoje a oprav s dopadem na ostatní fondy k datu
1. 1. 2018 ve smyslu předloženého materiálu Finančního výboru.
výsledek hlasování: Pro - 17, Proti - 1, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
usnesení č. 2017/17/439
ZM ukládá radě města předložit finální verzi Fondu rozvoje a oprav na příštím jednání
zastupitelstva města dne 21. 9. 2017.
výsledek hlasování: Pro - 18, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
- FV projednal návrh plánu práce na II. pol. r. 2017
usnesení č. 2017/17/440
ZM schvaluje plán práce Finančního výboru na druhé pololetí r. 2017.
výsledek hlasování: Pro - 18, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
Osadní výbory:
OV Radouň
- p. Kratochvíl
- poděkování za uspořádání pouti
- žádost o opravu komunikace v uličce k p. Žákovi – propadlé
- místostarosta Andrt - prosba o trpělivost, v souvislostí s odkanalizováním v horizontu 2-3
roky budou tyto komunikace řešeny celkovou rekonstrukcí povrchu, do té doby by bylo
nejspíš vhodné řešit opravy provizorním způsobem
- starosta pozval přítomné na pouť ve Stračí a Brocně

7.

Žádosti o dotace z Grantového programu Města Štětí

V rámci třetího termínu pro odevzdání žádostí podle GPMŠ 2017 tj. od 15. 5. do 2. 6. 2017
do 12:00 hodin bylo předloženo celkem 8 žádostí o grant, z toho 3 žádosti jsou předmětem
jednání ZM.
Zůstatky v oblastech podpory GPMŠ:
196 000 Kč A – Sportovní aktivity a tělovýchova
316 500 Kč C – Sociální služby, prevence a zdraví
Přehled žadatelů – ke schválení Zastupitelstvu Města Štětí
Žadatel

Žádaná výše dotace v Kč

A. Sportovní aktivity a tělovýchova
SK Štětí, z.s.

42 685

TJ KVS Štětí, z.s.

300 000

C. Sociální služby, prevence a zdraví
Hospic sv. Štěpána, z.s.

100 000
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Oblast podpory A. SPORTOVNÍ AKTIVITY A TĚLOVÝCHOVA
1.
žádost SK Štětí, z.s. o dotaci na realizaci projektu „Podpora soutěžního družstva tenisu a
florbalu“ ve výši 45 685 Kč.
Komise pro sport a volný čas doporučuje schválit dotaci ve snížené výši 22 200 Kč.
RM doporučuje ZM schválit dotaci ve snížené výši 22 200 Kč na podporu florbalu.
FV doporučuje 0 Kč
- starosta – jako první se bude hlasovat o návrhu RM
usnesení č. 2017/17/441
ZM schvaluje poskytnutí dotace organizaci SK Štětí, z.s. na realizaci projektu
„Podpora soutěžního družstva florbalu“ ve výši 22 200 Kč a uzavření veřejnoprávní
smlouvy.
výsledek hlasování: Pro - 15, Proti - 2, Zdržel se - 1, usnesení bylo přijato
2.
žádost TJ KVS Štětí, z.s. o dotaci na realizaci projektu „Štětí sportuje 2 - TJ KVS Štětí, z.s.“
ve výši 300 000 Kč
Komise pro sport a volný čas doporučuje schválit dotaci ve snížené výši 250 000 Kč.
RM doporučuje ZM schválit dotaci ve snížené výši 100 000 Kč.
FV doporučuje 0 Kč
p. Janků – dotace v první vlně žádostí nebyla
- starosta – jako první se bude hlasovat o návrhu RM
usnesení č. 2017/17/442
ZM schvaluje poskytnutí dotace organizaci TJ KVS Štětí, z.s. na realizaci projektu
„Štětí sportuje 2 - TJ KVS Štětí, z.s.“ ve výši 100 000 Kč a uzavření veřejnoprávní
smlouvy.
výsledek hlasování: Pro - 14, Proti - 2, Zdržel se - 2, usnesení bylo přijato
Oblast podpory C. SOCIÁLNÍ SLUŽBY, PREVENCE A ZDRAVÍ
3.
žádost organizace Hospic sv. Štěpána, z.s. o dotaci na realizaci projektu „Péče pro občany
města Štětí v druhé polovině roku 2017“
- p. Mgr. Marková, ředitelka spolku, poděkovala za výši návrhu, informovala o počtu klientů
ze Štětí
KSSaB doporučuje ZM ke schválení přidělení dotace v žádané výši 100 000 Kč.
RM doporučuje ZM schválit dotaci v žádané výši 100 000 Kč.
FV doporučuje 100 000 Kč
usnesení č. 2017/17/443
ZM schvaluje poskytnutí dotace organizaci Hospic sv. Štěpána, z.s. na realizaci
projektu „Péče pro občany města Štětí v druhé polovině roku 2017“ ve výši 100 000 Kč
a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
výsledek hlasování: Pro - 18, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato

8.

Splátkové kalendáře - (byty - dluh na nájemném a vyúčtování)

žádné návrhy
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9.

Půjčka z Fondu rozvoje bydlení

NÁVRH USNESENÍ
Žadatel:
………………………………, 411 08 Štětí
Spoluvlastník:
……………………….., 411 08 Štětí
Podání žádosti:
17. 5. 2017
Předmět žádosti:
rodinný dům č.p. ………….. – na st.p.č. ………….
Požadované částky a jejich účel:
01 Obnova střechy (krytina i konstrukce)
09 Výměna oken
CELKEM

Kč 150.000,Kč 50.000,Kč 200.000,-

Účel a odhad nákladů:
Nová střešní konstrukce
Výměna oken

Kč 260.000,Kč 186.000,-

Záruka:
Ručitelský závazek od paní …………………, 411 08 Štětí a od pana …………………., 411
08 Štětí
Informace k podané žádosti:
Podaná žádost splňuje kritéria dle platného znění pravidel Fondu rozvoje bydlení.
Byla ověřena bezdlužnost žadatele vůči městu Štětí.
OSŽPD a OE doporučují poskytnout půjčku v plné výši. RM na svém jednání dne 21. 6. 2017
taktéž doporučila půjčku poskytnout.
usnesení č. 2017/17/444
ZM schvaluje poskytnutí účelové návratné půjčky z Fondu rozvoje bydlení
…………………., nar. ……………., bytem ……………, 411 08 Štětí, a to na účely 01 Obnova střechy (krytina i konstrukce) ve výši 150 000 Kč a 09 - Výměna oken ve výši
50 000 Kč, tedy v celkové výši 200 000 Kč pro rodinný dům ……………..
výsledek hlasování: Pro - 17, Proti - 0, Zdržel se - 1, usnesení bylo přijato

10. Rámcové výsledky hospodaření Města Štětí k 31. 5. 2017 – na
vědomí
Zastupitelstvo města bere rámcové výsledky hospodaření města Štětí za období 15/2017 na vědomí.

11. Účetní závěrka 2016 a Závěrečný účet Města Štětí za rok 2016
V souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb. o požadavcích na schvalování účetních závěrek
některých vybraných účetních jednotek a současně se zákonem č. 250/2000 Sb. o
rozpočtových pravidlech územních celků, podle kterého je schvalován závěrečný účet Města,
předkládá odbor ekonomický podklady pro projednání:
a) Účetní závěrky
b) Závěrečného účtu
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Protože oba právní předpisy mají téměř shodnou strukturu příloh (Vyhláška č. 220/2013 Sb.
ukládá navíc schvalovat Zprávu o inventarizaci a Zprávy interního auditu) jsou předkládány
ZM k projednání společně.
Všechny přílohy jsou zaslány elektronicky. Závěrečný účet je dle zákona zveřejněn po dobu
15 dní před projednáním v ZM na úřední desce.
V rámci konečného přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 nebyly zjištěny chyby,
nedostatky a rizika.
usnesení č. 2017/17/445
ZM schvaluje účetní závěrku Města Štětí za rok 2016.
výsledek hlasování: Pro - 18, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
usnesení č. 2017/17/446
ZM po projednání Závěrečného účtu Města Štětí za rok 2016 souhlasí s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad.
výsledek hlasování: Pro - 18, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato

12. Strategie rozvoje města – akční plán – aktualizace
Předkládaný materiál představuje aktualizovaný Zásobník projektů vycházející ze
schváleného Strategického plánu města Štětí.
Aktualizovaný Zásobník projektů obsahuje jednak přehled splněných aktivit, zpřesňuje
dosavadní záměry a navrhuje nové. Stanovuje rovněž časové vymezení jednotlivých projektů
s rámcovým upřesněním stupně rozpracování.
V souladu se schvalovanou Směrnicí pro sestavení rozpočtu Města Štětí je třeba
aktualizovaný Zásobník projektů projednat a schválit do června příslušného kalendářního
roku tak, aby na něj mohla navázat aktualizace samotného Akčního plánu (soubor
projektových listů), který bude provázán s návrhem rozpočtového výhledu města (projednání
a schválení v září 2017) a návrhem rozpočtu na další kalendářní rok (projednání a schválení
v prosinci 2017).
- dotaz na zastupitele o názor k záměru s pozemky a objektem u traktorky
- p. Pištora – zjistit, zda pozemky nejsou zatíženy ekologickou zátěží, podnět na odborný
posudek
- dotazy zastupitelů na možnost využití území dle územního plánu
usnesení č. 2017/17/447
Zastupitelstvo Města Štětí schvaluje aktualizovaný Zásobník projektů pro plnění
Strategického plánu města Štětí k 29. 6. 2017.
výsledek hlasování: Pro - 17, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
(chyběl p. Dostálek)

13. III. Rozpočtové opatření k 29. 6. 2017
V rámci III. rozpočtového opatření roku 2017 jsou navrženy úpravy týkající příjmové strany –
nedaňových příjmů a transferů - aktualizace projektu Sociálního bydlení.
K předkládanému návrhu III. rozpočtového opatření jsou zpracovány přehledové tabulky,
které zobrazují návrh změn. Navrhované změny jsou stručně okomentovány. Dále je doplněn
přehled o hospodaření s fondy města.
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- dle předběžných informací již nyní víme, že byly podpořeny tři žádosti o dotace ze SFDI na
investiční akce – chodník Počeplice, stezka Štětí – Stračí, chodník Hněvice - Račice
- starosta informoval o daru od Mondi ve výši 3,5 mil. Kč určeného na 4 akce
- rekonstrukce prostranství před kinem ve výši 3 mil. Kč a navíc ještě zafinancování opravy
vnějšího pláště budovy kina ze strany náměstí
- chodník Hněvice – Račice 100 tis. Kč
- dopravní terminál Hněvice 300 tis. Kč
- stezka Štětí - Stračí 100 tis. Kč
- p. Dostálek
- návrhy finanční výboru k rozpočtovému opatření
- doporučeno vyřadit 200 tis. na projektové přípravy, podnět na provedení revize, zda jsou
projekty připraveny
- vyřadit z III. RO a přesunout do návrhu rozpočtu r. 2018 požadavek ŠKS na kontejnerový
nosič
- místostarosta Andrt – revize projektů byla provedena, pokud máme záměry stihnout a
realizovat v r. 2018, je potřeba neotálet
- p. Vránová – informovala o možnosti využití kontejnerového nosiče a jeho celoročním
využití
- p. Novák L. – dotaz na investice pro ŠKS, které byly schváleny, zda jsou již zrealizovány
- p. Vránová – ramenový vyžínač zatím není zakoupen, měli jsme jej zapůjčený
k vyzkoušení, ale nefunguje dle očekávání, zatím nebyl pořízen
- p. Novák J. – připomínka k výši investic oproti původním částkám – rekonstrukce WC kino
- reagoval p. Kulhánek – v rozpočtu byla původně částka nižší, ovšem rozpočet se
nenavyšoval, došlo pouze k přesunu částky 100 tis. Kč z položky údržba
- dotaz na obnovu povrchu Pivovarská – zda vydrží při demolici objektu Pivovarská
- p. Zwettler – oprava povrchu by měla být provedena nástřikem s trvanlivostí asi 2 roky
- p. Dostálek – návrh vyřadit ramenový vysekávač ze závazných ukazatelů a ponechat
v návrhu III. RO kontejnerový nosič
- p. Novák L. – dotaz na opravy kanalizačních vpustí, o kolik se jich jedná a kde jsou
- p. Zwettler – oprava jedné vpusti je vyčíslena na zhruba 15 tis. Kč a jedná se o vpusti na
území města
usnesení č. 2017/17/448
ZM schvaluje vyřadit z rozpočtu doplňkový závazný ukazatel - částku 270 tis. Kč na
ramenový vysekávač.
výsledek hlasování: Pro - 17, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
(chyběl místostarosta Frey)
- p. Novák L.
- k návrhu FV na vyřazení částky 500 tis. Kč na projektovou přípravu – pokud bude
doplněno, o které projekty se jedná (bude v DZU), může toto v návrhu III. RO zůstat
- p. Balatý – bude doplněno 7 konkrétních projektů z aktualizovaného projektového
zásobníku do doplňkových závazných ukazatelů
- do návrhu rozpočtového opatření ještě doplněno 200 tis. Kč na opravy kanalizačních vpustí
usnesení č. 2017/17/449
ZM schvaluje III. rozpočtové opatření k 29. 6. 2017.
výsledek hlasování: Pro - 18, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
- odešli p. Klementová, p. Holinka

10

14. Nemovitosti - změna vlastnictví (pozemky – záměr, prodeje, dar,
bezúplatný převod, smlouva o smlouvě budoucí kupní)
NÁVRHY USNESENÍ
1.
Dne 11. 6. 2017 byla podána nabídka pana …………., …………….., k prodeji podílu o
velikosti 1/24 vzhledem k celku pozemků na listu vlastnictví č. 376 za cenu ve výši 29,- Kč/m2.
Jedná se o pozemky parcelní číslo 935/114 orná půda o výměře 1150 m2, 935/144 orná
půda o výměře 4283 m2, 935/147 orná půda o výměře 2336 m2, 935/150 orná půda o výměře
6733 m2, 935/155 orná půda o výměře 3244 m2, 935/156 orná půda o výměře 4352 m2,
935/160 orná půda o výměře 1710 m2, 935/163 orná půda o výměře 1911 m2, 935/202 orná
půda o výměře 2397 m2, 935/205 orná půda o výměře 667 m2, 935/206 orná půda o výměře
2258 m2, 935/212 orná půda o výměře 5568 m2, 935/216 orná půda o výměře 4640 m2,
935/224 orná půda o výměře 840 m2, 935/228 orná půda o výměře 1290 m2, 935/230 orná
půda o výměře 4235 m2, 935/244 orná půda o výměře 1540 m2, 935/270 orná půda o výměře
30 m2, 935/272 orná půda o výměře 2108 m2, 935/294 orná půda o výměře 193 m2, vše
v obci Štětí, katastrální území Počeplice. Pro představu uvádíme, že v případě výkupu
předmětného podílu výše uvedených pozemků o celkové výměře 51485 m2 by požadovaná
cena činila 62 211,- Kč, když shodné pozemky o stejném podílu byly vykoupeny od paní
………….. v 1/2017 za 100 000,- Kč, a to včetně stejného podílu pozemku parcelní číslo
935/20, tzn. pozemku pod plánovanou cyklostezkou.
OSŽPD nedoporučuje odkup předmětných pozemků. Dle platného i návrhu nového
územního plánu pozemky spadají do nezastavěného území a z hlediska rozvoje obce jsou
nepotřebné.
Odbor MI nedoporučuje schválit záměr výkupu podílu o velikosti 1/24 vzhledem k celku
pozemků parcelní číslo, 935/114, 935/144, 935/147, 935/150, 935/155, 935/156, 935/160,
935/163, 935/202, 935/205, 935/206, 935/212, 935/216, 935/224, 935/228, 935/230,
935/244, 935/270, 935/272 a 935/294 v obci Štětí, katastrální území Počeplice, neboť Město
Štětí je v daném případě podílovým vlastníkem o velikosti 1/24 spolu s dalšími šesti
spoluvlastníky, kdy výkup od ostatních spoluvlastníků by byl poměrně komplikovaný, zároveň
předmětné pozemky Město Štětí nepotřebuje. Viz příloha č. 1.
RM dne 21. 6. 2017 nepřijala usnesení ke schválení záměru výkupu podílu o velikosti
1
/24 vzhledem k celku předmětných pozemků.
návrh usnesení:
ZM schvaluje záměr výkupu podílu o velikosti 1/24 vzhledem k celku pozemků parcelní číslo
935/114, 935/144, 935/147, 935/150, 935/155, 935/156, 935/160, 935/163, 935/202,
935/205, 935/206, 935/212, 935/216, 935/224, 935/228, 935/230, 935/244, 935/270, 935/272
a 935/294 v obci Štětí, katastrální území Počeplice od pana ……………………… za
požadovanou cenu 29,- Kč/m2.
výsledek hlasování: Pro - 0, Proti - 16, Zdržel se - 0, usnesení nebylo přijato
2.
Dne 9. 2. 2017 byla podána žádost manželů ………………………………………, Štětí o
prodej pozemku parcelní číslo 1026/6 trvalý travní porost o výměře 62 m2 v obci Štětí,
katastrální území Štětí I za účelem scelení s pozemky v jejich vlastnictví. OSŽPD nemá
námitek, dle platného územního plánu se předmětný pozemek nachází v nezastavěném
území, v ploše – veřejná a doprovodná izolační zeleň. RM dne 15. 3. 2017 schválila záměr
prodeje. Zveřejněno od 22. 3. do 7. 4. 2017. Viz příloha č. 2.
RM dne 26. 4. 2017 usnesením č. 2017/9/275 doporučila ZM ke schválení uzavření
kupní smlouvy na prodej předmětného pozemku.
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usnesení č. 2017/17/450
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parcelní číslo 1026/6 trvalý
travní porost o výměře 62 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I za cenu dle
znaleckého posudku ve výši 370 Kč + ostatní náklady, tj. celkem 1 370 Kč
s ……………………………………, Štětí.
výsledek hlasování: Pro - 16, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
3.
Dne 15. 2. 2017 byla podána žádost zplnomocněným zástupcem společnosti ČEZ
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV, tzn. společností ES PROJEKT s.r.o., Školní 2641,
440 01 Louny, o prodej části pozemku parcelní číslo 287/2 ostatní plocha, ostatní
komunikace, označené dle geometrického plánu č. 263-46/2016 jako st. 182 zast. plocha
o výměře 12 m2 v obci Štětí, katastrální území Hněvice. Na pozemku byla na základě
stavebního povolení postavena trafostanice, která je součástí distribuční soustavy ve
vlastnictví ČEZ Distribuce. OSŽPD nemá námitek, dle platného územního plánu spadá
předmětný pozemek do zast. území, plochy místní komunikace. RM dne 15. 3. 2017
schválila záměr prodeje. Zveřejněno od 22. 3. do 7. 4. 2017. Viz příloha č. 3.
RM dne 26. 4. 2017 usnesením č. 2017/9/276 doporučila ZM ke schválení uzavření
kupní smlouvy na prodej části předmětného pozemku.
- p. Holinka zpět
usnesení č. 2017/17/451
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku parcelní číslo
287/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, označené dle geometrického plánu č. 26346/2016 jako st. 182 zast. plocha o výměře 12 m2 v obci Štětí, katastrální území
Hněvice za cenu dle znaleckého posudku ve výši 5 030 Kč + ostatní náklady, tj. celkem
6 030 Kč se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly,
IČ: 24729035.
výsledek hlasování: Pro - 16, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
(chyběl p. Novák J.)
4.
Dne 12. 4. 2017 byla podána žádost pana ………………………………, Štětí o prodej
pozemku parcelní číslo 21/2 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 37 m2 v obci Štětí,
katastrální území Počeplice z důvodu přístupu k objektu ve vlastnictví žadatele spolu
s předzahrádkou. OSŽPD nemá námitek k prodeji předmětné pozemkové parcely, ačkoliv se
dle platného územního plánu nachází v ploše místní komunikace, kde tvoří mezeru mezi již
oplocenými předzahrádkami, a tudíž neplní dopravní funkci. Osadní výbor Počeplice též
nemá námitek k prodeji, požaduje však vybudování oplocení v linii plotů sousedních
pozemků, a dále aby pohledově nerušilo historickou architekturu Solnice. RM dne
10. 5. 2017 schválila záměr prodeje. Zveřejněno od 11. 5. do 29. 5. 2017. Viz příloha č. 4.
RM dne 6. 6. 2017 usnesením č. 2017/12/364 doporučila ZM ke schválení uzavření
kupní smlouvy na prodej předmětného pozemku.
usnesení č. 2017/17/452
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parcelní číslo 21/2 ostatní
plocha, manipulační plocha o výměře 37 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, celkem 7 400 Kč
s panem………………………..
výsledek hlasování: Pro - 17, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
5.
Dne 10. 3. 2017 bylo Město Štětí osloveno Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2, zda má zájem
12

o bezúplatný převod pozemků parcelní číslo 1791/10 ostatní plocha, neplodná půda
o výměře 239 m2 a 1733/6 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 70 m2 vše v obci
Štětí, katastrální území Štětí I. Podmínkou bezúplatného převodu je skutečnost, že se jedná
o veřejnou zeleň, o kterou Město pečuje a provede roční vyčíslení nákladů na jejich údržbu.
RM dne 11. 4. 2017 schválila záměr bezúplatného převodu pozemků. Viz příloha č. 5.
RM dne 26. 4. 2017 usnesením č. 2017/9/277 doporučila ZM ke schválení uzavření
kupní smlouvy na prodej předmětného pozemku.
usnesení č. 2017/17/453
ZM schvaluje bezúplatný převod od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 pozemků parcelní
číslo 1791/10 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 239 m2 a 1733/6 ostatní plocha,
manipulační plocha o výměře 70 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Štětí I.
výsledek hlasování: Pro - 16, Proti - 0, Zdržel se - 1, usnesení bylo přijato
6.
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem daruje Městu Štětí, dle darovací
smlouvy, část pozemku parcelní číslo 1521, ostatní plocha, silnice, označené dle
geometrického plánu č. 263-617/2015 jako 1521/10, ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 42 m2, části pozemku parcelní číslo 1521, ostatní plocha, silnice, označené dle
geometrického plánu č. 254-681/2013 jako 1521/5, ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 91 m2, jako 1521/6, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1066 m2, jako
1521/7, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 142 m2 a jako 1521/8, ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 342 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Chcebuz a dále
část pozemku parcelní číslo 1653 ostatní plocha, silnice, označenou dle geometrického
plánu 265-682/2013 jako 1653/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 82 m2 a část
1707/4 ostatní plocha, ostatní komunikace, označenou dle geometrického plánu č. 267682/2013 jako 1707/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 96 m2 v obci Štětí,
katastrální území Radouň u Štětí dle darovací smlouvy. Jedná se o pozemky pod chodníky.
Viz příloha č. 6.
RM dne 6. 6. 2017 usnesením č. 2017/12/365 a dne 21. 6. 2017 doporučila ZM
ke schválení přijetí daru předmětných pozemků.
usnesení č. 2017/17/454
ZM schvaluje přijetí daru nemovité věci dle Darovací smlouvy mezi Ústeckým krajem
a Městem Štětí na část pozemku parcelní číslo 1521, ostatní plocha, silnice,
označenou dle geometrického plánu č. 263-617/2015 jako 1521/10, ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 42 m2 a částí pozemku parcelní číslo 1521, ostatní
plocha, silnice, označené dle geometrického plánu č. 254-681/2013 jako 1521/5, ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 91 m2, jako 1521/6, ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 1066 m2, jako 1521/7, ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 142 m2 a jako 1521/8, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 342 m2,
vše v obci Štětí, katastrální území Chcebuz, část pozemku parcelní číslo 1653 ostatní
plocha, silnice, označenou dle geometrického plánu 265-682/2013 jako 1653/2 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 82 m2 a část 1707/4 ostatní plocha, ostatní
komunikace, označenou dle geometrického plánu č. 267-682/2013 jako 1707/10 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 96 m2 v obci Štětí, katastrální území Radouň
u Štětí.
výsledek hlasování: Pro - 17, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
7.
Dne 15. 3. 2017 byla odeslána žádost na Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor majetkový
o narovnání vlastnických vztahů týkajících se pozemků pod komunikacemi. Krajskému úřadu
Ústeckého kraje byly nabídnuty pozemky parcelní číslo 211/4 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 116 m2, 648/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1041 m2,
667/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 109 m2, 787/2 ostatní plocha, ostatní
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komunikace o výměře 1349 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I, když se jedná
o pozemky pod obchvatovou komunikací.
Dne 5. 4. 2017 nám bylo ze strany Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru majetkového
odpovězeno, že předmětné pozemky od Města vykoupí. Následně nám byl dne 1. 6. 2017
zaslán návrh kupní smlouvy na výkup výše uvedených pozemků za dohodnutou kupní cenu
ve výši 130 750,- Kč, který bude předložen ke schválení ZM Krajského úřadu Ústeckého
kraje v 6/2017. RM dne 6. 6. 2017 schválila záměr prodeje. Zveřejněno od 7. 6. do
23. 6. 2017. Viz příloha č. 7.
Z časových důvodů (zveřejnění záměru na 15 dnů) nebylo možné předložit návrh
usnesení na uzavření kupní smlouvy na prodej předmětných pozemků do RM dne
21. 6. 2017, bude tedy předloženo v podkladech na jednání ZM.
usnesení č. 2017/17/455
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků parcelní číslo 211/4 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 116 m2, 648/1 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 1041 m2, 667/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
109 m2, 787/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1349 m2, vše v obci Štětí,
katastrální území Štětí I za celkovou cenu 130 750 Kč s Ústeckým krajem, Velká
Hradební 3118/48, Ústí nad Labem.
výsledek hlasování: Pro - 17, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
8.
Dne 23. 5. 2017 byla podána žádost společnosti Valmet s.r.o., IČ: 27106764 o uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku parcelní číslo 969/52 o výměře 4760 m2
v obci Štětí, katastrální území Štětí I, která bude platná do 30. 9. 2017. Tento datum si
podmiňují tím, že do této doby bude zcela zřejmé, zda předmětnou část pozemku budou
chtít odkoupit či nikoliv. Dle konzultace s právním zástupcem je možné uzavřít smlouvu
o budoucí kupní smlouvě s rozvazovací doložkou, která umožní oběma smluvním stranám
odstoupení od kupní smlouvy. Před schválením předmětné smlouvy v ZM bylo třeba zveřejnit
záměr prodeje. RM dne 6. 6. 2017 schválila záměr prodeje. Zveřejněno od 7. 6. do
23. 6. 2017. Postup v dané věci byl projednán s jednatelem výše uvedené společnosti, když
tento s ním souhlasí.
OSŽPD nemá námitek k prodeji předmětné části pozemku. Dle platného územního plánu
spadají pozemky do zast. území do plochy průmyslových služeb a technické infrastruktury.
Část pozemku parcelní číslo 969/52 však spadá do ochranného pásma VN, kde není možné
umisťovat stavby. Toto by samozřejmě muselo být zohledněno v případě, že by žadatel chtěl
předmětnou část pozemku odkoupit a dále bude dále nezbytné zajistit vyhotovení
geometrického plánu a další podklady s tím související. Viz příloha č. 8.
Z časových důvodů (zveřejnění záměru na 15 dnů) není možné předložit návrh
usnesení na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní do RM dne 21. 6. 2017, bude
tedy předloženo v podkladech na jednání ZM.
usnesení č. 2017/17/456
ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s rozvazovací doložkou na
prodej části pozemku parcelní číslo 969/52 orná půda o výměře 4760 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 se společností Valmet s.r.o., IČ: 27106764.
výsledek hlasování: Pro - 15, Proti - 0, Zdržel se - 2, usnesení bylo přijato
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15. "Odkanalizování sídel města Štětí - Počeplice, Stračí, Radouň,
Chcebuz, Brocno - DSP, IČ SP, DPS, TDW, ZŘ a DM" –
schválení zadávacího řízení na služby
Společnost Eurokom plus, s.r.o., IČ: 24698172 bude připravovat pro Město Štětí zadávací
řízení na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro
provádění stavby, tendrové dokumentace a dotačního managementu akce "Odkanalizování
sídel města Štětí - Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz, Brocno - DSP, IČ SP, DPS, TDW,
ZŘ a DM" zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v režimu
zjednodušeného podlimitního řízení. (vysvětlivky: DSP - projektová dokumentace pro
stavební povolení, IČ SP- inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení, DPS dokumentace pro provádění stavby, TDW - tendrová dokumentace ZŘ - zjednodušené
podlimitní řízení, DM - dotační management). V rámci této akce je třeba schválit zahájení
zadávacího řízení na předmětné služby ZM. Předmětné usnesení se pak přikládá
k žádosti o poskytnutí dotace.
RM dne 24. 5. 2017 usnesením č. 2017/11/337 doporučila ZM ke schválení zahájení
zadávacího řízení na služby předmětné akce.
usnesení č. 2017/17/457
ZM schvaluje zahájení zadávacího řízení na služby "Odkanalizování sídel města Štětí Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz, Brocno - DSP, IČ SP, DPS, TDW, ZŘ a DM"
zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v režimu
zjednodušeného podlimitního řízení. Obstaráním zadávacího řízení je pověřena
společnost Eurokom plus, s.r.o., IČ: 24698172.
výsledek hlasování: Pro - 16, Proti - 0, Zdržel se - 1, usnesení bylo přijato

16. Postup prací na pořízení Územního plánu Štětí
- p. Zwettler
Návrh nového územního plánu, včetně posouzení jeho vlivu na udržitelný rozvoj a životní
prostředí, byl předán pořizovateli, kterým je Městský úřad Litoměřice. Řízení o územním
plánu probíhá podle procesu, který je dán stavebním zákonem. Ve věci se dne 2. 5. 2017
konalo tzv. společné jednání. Jedná se o jednání s dotčenými orgány a sousedními obcemi,
kde je zúčastněným představen návrh územního plánu. V současné době se čeká na
stanoviska k návrhu územního plánu od dotčených orgánů. Řízení je zdlouhavější i kvůli
tomu, že současně probíhá řízení o posouzení jeho vlivu na udržitelný rozvoj a životní
prostředí. Dalším krokem ze strany pořizovatele je vyhodnocení výsledku projednání návrhu
územního plánu, řešení případných rozporů, apod. V případě, že nebude třeba návrh
ÚP přepracovat (pořídit nový) pořizovatel oznámí konání tzv. veřejného projednání. Po
veřejném projednání může každý uplatnit připomínky, dotčené osoby námitky.
- dotaz místostarosty Freye na možnost vyřazení záměru dokončení obchvatové komunikace
- p. Zwettler
Případný požadavek na úpravu návrhu územního plánu je nutno konzultovat se
zpracovatelem i pořizovatelem. Procesně může řešení obchvatu každý připomínkovat při
veřejném projednání. Avšak může to zdržet vydání územního plánu, resp. zapříčinit nutnost
jeho znovu projednávání.
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17. Projekty sociálního začleňování
1.
Místní plán inkluze Města Štětí pro období 2017 – 2020
(vzhledem k rozsahu materiálu zasláno elektronicky)
V rámci realizace projektů sociálního začleňování zpracovala ve spolupráci s pracovní
skupinou „rodina, vzdělávání a volný čas“ ustavenou v rámci lokálního partnerství pracovnice
Odboru sociálního začleňování (Agentury) Úřadu vlády, konzultantka pro inkluzivní
vzdělávání Mgr. Lenka Vilímová Místní plán inkluze Města Štětí pro období 2017 – 2020,
který bude mj. nezbytnou přílohou žádosti nestátní neziskové organizace (NNO) Romano
jasnica o dotaci na realizaci projektu, kterým bude nově zřízeno pro období 1. 1. 2018 – 31.
12. 2020 nízkoprahové centrum předškolního vzdělávání a práce s rodinou (viz Místní plán
inkluze). RM doporučila ZM Štětí na svém jednání 21. 6. 2017 usnesením č. 2017/13/389
schválit předložený Místní plán inkluze Města Štětí pro období 2017 – 2020.
usnesení č. 2017/17/458
ZM schvaluje Místní plán inkluze Města Štětí pro období 2017 – 2020.
výsledek hlasování: Pro - 17, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
2.
Informace o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování (ASZ)
Spolupráce s ASZ byla zahájena v červenci 2013, první Memorandum o spolupráci mezi
Odborem sociálního začleňování Úřadu vlády a Městem Štětí bylo uzavřeno 26. 2. 2014
a následné memorandum vycházející z koordinovaného přístupu k problematice sociálně
vyloučených lokalit bylo uzavřeno 9. 4. 2015.
Spolupráce s ASZ se v roce 2017 završuje zahájením realizace schválených projektů
z Operačního programu Zaměstnanost a na stávající spolupráci navazuje tzv. „vzdálená
podpora“, která trvá zpravidla 1 rok a pro Město Štětí bude zahájena 1. 1. 2018. Součástí
přechodu na vzdálenou podporu bude plán vzdálené podpory, který bude obsahovat
dohodnutá témata a oblasti, kde bude pokračovat užší spolupráce, exit strategie – předání
agendy lokálního partnerství a SPSZ do gesce obce. Memorandum o spolupráci zůstává i po
dobu vzdálené podpory v platnosti.
3.
Strategický plán sociálního začleňování (SPSZ)
Ve spolupráce s ASZ bylo vytvořeno lokální partnerství, v rámci kterého byl připraven
Strategický plán sociálního začleňování, který byl ZM schválen dne 17. 4. 2014 a začal být
ihned naplňován. Následně členové pracovních skupin (ve kterých bylo zastoupeno více jak
20 institucí s celkem 50ti členy), vytvořených v rámci lokálního partnerství od podzimu 2014
pracovali na aktualizaci plánu a revidovaný Strategický plán sociálního začleňování 2015 –
2018 byl schválen ZM 25. 6. 2015.
SPSZ se v průběhu roku 2016 nacházel ve fázi implementace definovaných opatření a na
jaře t.r. proběhlo kvantitativní průběžné vyhodnocení SPSZ, na které bude navazovat na
podzim 2017 kvalitativní průběžné vyhodnocení a vznikne revidovaná verze SPSZ a plán
vzdálené podpory, kdy obojí by mělo být předloženo ZM ke schválení do konce roku 2017.
Závěrečné vyhodnocení a vznik revidovaného plánu na další období (2019 – 2021) je
naplánován až na konec roku 2018 v průběhu čerpání vzdálené podpory.
V období od října 2016 do dubna 2017 ASZ, Mgr. Tereza Baltag zpracovala Analýzu
nezaměstnanosti ve městě Štětí, která může být jedním z podkladů pro revizi SPSZ (el.
příloha).
4.
Projekty sociálního začleňování realizované Městem Štětí v r. 2017
Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám ve městě Štětí – projekt z Operačního
programu Zaměstnanost realizovaný od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019, celkové způsobilé
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náklady Kč 11 473 505,-, vlastní financování způsobilých výdajů očištěných o příjmy projektu
připadající na způsobilé výdaje Kč 573 675,25.
Projekt zahrnuje 3 klíčové aktivity:
- Pomoc a podpora jednotlivcům a rodinám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost
fungování v jejich přirozeném prostředí – realizují 2 sociální a 2 terénní pracovníci
- Prevence sociálně patologických jevů, prevence kriminality a zlepšení veřejného
pořádku – realizují 4 asistenti prevence kriminality a mentor asistentů prevence
kriminality
- Zvyšování kvality bydlení v sociálně vyloučených lokalitách – realizují 3 domovníci –
preventisté
Stanovené indikátory:
- celkový počet účastníků projektu – 107 osob
- využívání podpořených služeb – 220 osob
- kapacita podpořených služeb – 11 osob
Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v obci Štětí projekt z Operačního programu Zaměstnanost realizovaný od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2020,
celkové způsobilé náklady Kč 5 445 971,25,-, vlastní financování způsobilých výdajů
očištěných o příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje Kč 272 298,57.
Projekt zahrnuje 8 klíčových aktivit:
- Řízení a administrace projektu
- Příprava podkladů pro tvorbu lokální koncepce sociálního bydlení - Koncepce
sociálního bydlení ve Štětí
- Tvorba Koncepce sociálního bydlení ve Štětí a podpůrných strategických
a metodických podkladů
- Pilotní ověření vytvořené Koncepce sociálního bydlení ve Štětí
- Spolupráce s MPSV
- Vzdělávání pracovníků Města Štětí
- Evaluace projektu
- Informační kampaň
Stanovené indikátory:
- celkový počet účastníků projektu – 14 osob (8 osob podpořených v sociálním bydlení,
4 pracovníci OSV, 2 pracovníci OMI)
- využívání podpořených služeb – 30 osob
- kapacita podpořených služeb – 1 osoba
- Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč.
evaluačních) – 7 (analýza zaměřená na zjištění aktuální situace v oblasti bydlení na
území města Štětí; analýza zaměřená na potenciální cílové skupiny a jejich bytové
potřeby; koncepce sociálního bydlení ve Štětí; metodika prevence ztráty bydlení a
zadlužení; metodika spolupráce lokálních aktérů sociálního bydlení; komplexní
zhodnocení fungování systému sociálního bydlení v obci; evaluační studie)
Realizovat projekt bude zejména garant lokální koncepce a sociální pracovník.
5.
Projekty sociálního začleňování realizované ve Městě Štětí NNO v r. 2017
Naděje – projekt Naděje pro Štětí - projekt z Operačního programu Zaměstnanost
realizovaný od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2019, zahrnuje 2 služby: terénní programy a odborné
sociální poradenství
Romano jasnica – projekt SAS Štětí – projekt z Operačního programu Zaměstnanost
realizovaný od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019, zahrnující především: sociálně aktivizační službu
pro rodiny s dětmi a zajištění výkonu sociálně právní ochrany dětí
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18. Zpráva o činnosti Městské policie za rok 2016
Na 18. zasedání ZM ze dne 27. 06. 2013 byla pod č. usnesení 2013/18/216 schválena
Koncepce Městské policie pro období let 2013 – 2016, která m. j. v čl. 4 bod 1.13 obsahuje
povinnost každoročně ZM předkládat Zprávu o činnosti za uplynulý rok.
Z těchto důvodů předkládám ZM Zprávu o činnosti Městské policie Štětí za rok 2016.
Rada města na své 13. schůzi konané dne 21. 06. 2017 doporučila ZM usnesením
č. 2017/13/432 ke schválení Zprávu o činnosti Městské policie Štětí za rok 2016.
usnesení č. 2017/17/459
ZM schvaluje Zprávu o činnosti Městské policie Štětí za rok 2016, kterou je dokládáno
plnění cílů Koncepce Městské policie Štětí pro období let 2013-2016.
výsledek hlasování: Pro - 17, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato

19. Informace o vývoji v Labe aréně
- p. Kurfirst
- v krátké prezentaci informoval o postupu prací na stavbě objektu loděnice
- otevření tělocvičny je plánováno na září 2017
- starosta – dotaz, zda bude tělocvična k dispozici, tak jako ostatní tělocvičny škol
- p. Kurfirst -ano, předpoklad je, že bude mít podobný grafikon, jako ostatní tělocvičny
- starosta – návrh na společné jednání někdy v září, kde bude dohodnut návrh využití
- místostarosta Andrt – dotaz na hodinovou sazbu za pronájem tělocvičny
- p. Kurfirst – dosud není stanovena, předpoklad je, že se bude pohybovat v podobné výši,
jako je tomu u tělocvičen základních škol

20. Diskuse a různé
- p. Urban
- připomínka k neprovedenému vyčištění kanálů
- dále ke špatnému stavu chodníků, především chodník u Synotu
- p. Vránová – kanalizační vpusti se začaly čistit tento týden
- Novák L. – dotaz na prodej objektu Stračenská 347
- starosta – objekt byl dvakrát nabídnut k prodeji, zájemci odstoupili od svého záměru
z důvodu špatné statiky zadní stěny; nyní má OMI zadáno nechat zpracovat statické
posouzení
- Novák J. – dotaz na solnici Počeplice, probíhá průzkum, čeho se týká a dále dotaz, jak je to
s obyvateli přilehlého objektu
- starosta – zítra bude soudní jednání k žalobě na vyklizení
- p. Kulhánek – proběhlo zaměření budovy, nyní probíhá archeologický průzkum, bude trvat
zhruba do října
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21. Závěr
Sedmnácté zasedání Zastupitelstva města ukončil ve 21:15 h starosta města T. Ryšánek,
poděkoval všem přítomným členům zastupitelstva a veřejnosti za účast.

Mgr. Tomáš Ryšánek
starosta města

Mgr. Ing. Miroslav Andrt
místostarosta

Vladimír Frey
místostarosta

Ověřovatelé zápisu: Ing. Ivana Roubíčková

____________________

Karel Holeček

Přílohy:

č. 1
č. 2

____________________

prezenční listina
přehled hlasování

Ve Štětí dne 29. 6. 2017 zapsala: Monika Huhuková
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