Výpis usnesení z 18., mimořádného zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne 3. 8. 2017 - anonymizovaný
Číslo
usnesení ZM

Text usnesení

Uložený
termín plnění

Zodpovídá

2017/18/460 ZM schvaluje program jednání včetně doplnění.
2017/18/461 ZM schvaluje pracovní předsednictvo, které tvoří členové Rady města.
2017/18/462 ZM schvaluje návrhovou komisi ve složení: R. Smolenák (předseda), J. Holinka a J. Kinař jako členové.
Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů schvaluje prominutí dluhu ve výši 363 680 Kč společnosti Správa bytů a nemovitostí města
2017/18/463
Štětí, s.r.o. se sídlem Mírové nám. 163, 411 08 Štětí, identifikační číslo 273 50 941, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem sp. zn. C 25471.

2017/18/464

2017/18/465
2017/18/466
2017/18/467
2017/18/468

Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů schvaluje ukončení účasti Města Štětí ve společnosti Správa bytů a
nemovitostí města Štětí, s.r.o. se sídlem Mírové nám. 163, 411 08 Štětí, identifikační číslo 273 50 941, zapsané v
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem sp. zn. C 25471 převodem podílu podle § 207 a
násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění
pozdějších předpisů za cenu 20 000 Kč na nabyvatele pana Milana Krahulíka, bytem Tolstého 1312/2, Předměstí,
412 01 Litoměřice a uzavření smlouvy o převodu podílu.
ZM schvaluje výkup spoluvlastnického podílu o velikosti 1/24 vzhledem k celku pozemku parcelní číslo ………………
orná půda o výměře…….. m2 v obci Štětí, katastrální území …………….zapsaného na listu vlastnictví…………, a to
formou elektronické dražby.
ZM schvaluje účast Města Štětí na elektronické dražbě konané dne 7. 9. 2017. Pověřenou osobou při dražebním
jednání bude starosta Města Štětí.
ZM schvaluje zaplacení dražební jistoty ve výši 400 Kč.
ZM schvaluje dražební cenu do maximální výše ………….Kč.
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