Výpis usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne 21. 9. 2017 - anonymizovaný
Číslo
usnesení ZM

Text usnesení

Uložený
termín plnění

Zodpovídá

ZM schvaluje program jednání včetně navržené změny.
ZM schvaluje pracovní předsednictvo, které tvoří členové Rady města.
ZM volí návrhovou komisi ve složení: J. Kinař (předseda), P. Hoznédl a J. Lavko jako členové.
ZM revokuje usnesení č. 2015/3/93.
ZM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2015/4/126 do 31. 3. 2018.
ZM volí Miroslava Čmejlu členem kontrolního výboru.
ZM určuje paní Radku Gurišovou členem Osadního výboru Radouň.
ZM schvaluje poskytnout účelovou návratnou půjčku z Fondu rozvoje bydlení panu …………..., nar.
2017/19/476 …………………..., bytem…………………., 411 08 Štětí, a to na účel 09 - Výměna oken ve výši 50.000 Kč pro rodinný
dům č.p. …………..
2017/19/477 ZM schvaluje statut Fondu rozvoje a oprav.
2017/19/469
2017/19/470
2017/19/471
2017/19/472
2017/19/473
2017/19/474
2017/19/475

2017/19/478
2017/19/479

2017/19/480

2017/19/481
2017/19/482

ZM schvaluje zrušení Fondu rozvoje města k 31. 12. 2017 s převedením jeho zůstatku do Fondu rozvoje a oprav.
ZM schvaluje zrušení Fondu sportu a prevence k 31. 12. 2017 s převedením jeho zůstatku do zůstatku finančních
prostředků minulých let.
ZM schvaluje změnu Pravidel Grantového programu Města Štětí pro rok 2017 v článku 2. takto:
Oblast grantového programu, odst. 1., písmeno C. Sociální služby, prevence a zdraví, poslední věta zní: „Objem
finančních prostředků na oblast C. je pro rok 2017 Kč 330 tis.“
Oblast grantového programu, odst. 1., písmeno D. Využití volného času dětí a mládeže, poslední věta zní: „Objem
finančních prostředků na oblast D. je pro rok 2017 Kč 370 tis.“
ZM schvaluje IV. rozpočtové opatření k 21. 9. 2017.
ZM schvaluje poskytnutí dotace organizaci Asociace TOM ČR, TOM 21202 TULÁCI na realizaci projektu „ Letní tábor
- Po stopách slůněte“ ve výši 24 500 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
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Výpis usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne 21. 9. 2017 - anonymizovaný
Číslo
usnesení ZM

Text usnesení

Uložený
termín plnění

Zodpovídá

ZM revokuje usnesení č. 2016/10/232 ze dne 14. 4. 2016, kterým bylo schváleno uzavření kupní smlouvy na prodej
pozemku parcelní číslo 1155/79 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 panu...................................., Štětí. Kupní smlouva musí obsahovat ujednání: Prodávající a kupující se
2017/19/483 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. 2017/17/456, kterým bylo schváleno 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,
2017/19/484 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.
ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě s rozvazovací doložkou na prodej části pozemku parcelní
číslo 969/52 orná půda o výměře 10541 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I za cenu dle schválených Zásad
2017/19/485
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.
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parcelní číslo 1155/79 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, a to za
celkovou kupní cenu ve výši 811 606 Kč s panem......................................................., Štětí. Kupní smlouva musí
obsahovat ujednání: Prodávající a kupující se pro případ porušení níže uvedené povinnosti kupujícím dohodli na
2017/19/486
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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Výpis usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne 21. 9. 2017 - anonymizovaný
Číslo
usnesení ZM

Text usnesení

Uložený
termín plnění

Zodpovídá

ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej částí pozemků parcelní číslo 1647/5 ostatní plocha, ostatní
komunikace, označené dle geometrického plánu č. 302-545/2017 jako 1647/16 ostatní plocha, jiná plocha o výměře
29 m2, 1647/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, označené dle geometrického plánu č. 302-545/2017 jako 1647/15
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3 m2 a 1648/18 ostatní plocha, ostatní komunikace, označené dle
2017/19/487
geometrického plánu č. 302-545/2017 jako 1648/22 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 79 m2, vše 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 (u území obytného určeného pro nízkopodlažní
zástavbu venkovského typu) a 100 Kč/m2 (u plochy individuální rekreace – zahrádky a zahrady u objektů RD) +
ostatní náklady, tj. celkem 17 025 Kč s manželi ............................................................, Štětí.
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na výkup pozemků parcelní číslo ............ trvalý travní porost o výměře 6 m2,
............. trvalý travní porost o výměře 489 m2, .................. trvalý travní porost o výměře 85 m2, ............. trvalý travní
porost o výměře 45 m2, ............ trvalý travní porost o výměře 551 m2, ............ trvalý travní porost o výměře 621 m2,
2017/19/488
................. trvalý travní porost o výměře 160 m2, .............. trvalý travní porost o výměře 315 m2, ............. trvalý travní
porost o výměře 304 m2, .................. trvalý travní porost o výměře 92 m2, ............ neplodná půda, ostatní plocha o
výměře 97 m2, ............. neplodná půda, ostatní plocha o výměře 849 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Radouň
u Štětí za navrženou cenu celkem 290 000 Kč, tzn. 80,24 Kč/m2 s ..........................................
ZM schvaluje uzavření smlouvy kupní na výkup pozemků parcelní číslo ....... trvalý travní porost o výměře 8 m2 a
.............. trvalý travní porost o výměře 2077 m2, vše v obci Štětí, katastrální .................. za dohodnutou kupní cenu
ve výši 400,- Kč/m2, celkem 834 000,- Kč se ........................., Štětí. Odůvodnění ceny: cena dle znaleckého posudku
činí 279 133,52 Kč, tzn. za 133,88 Kč/m2. Dle schválených Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí z majetku města
2017/19/489 Štětí a výkupu nemovitostí do majetku města Štětí se cena v daném případě stanoví dle znaleckého posudku včetně
návrhu navýšení. Vzhledem ke skutečnosti, že jiné umístění ČOV není možné a s ohledem na naléhavost je cena
stanovena na částku 400 Kč/m2. Na předmětných nemovitostech je v současné době omezení vlastnického práva.
Kupní cena bude vlastníkovi, panu ............................ uhrazena až po provedení výmazu zástavního práva
exekutorského.
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Zodpovídá

ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí směnné na pozemky parcelní číslo ............... trvalý travní porost o
výměře 913 m2, ................ trvalý travní porost o výměře 29 m2, ............... trvalý travní porost o výměře 70 m2,
............. trvalý travní porost o výměře 56 m2, ..................... trvalý travní porost o výměře 1674 m2, ............ trvalý
2017/19/490 travní porost o výměře 57 m2 a .................. trvalý travní porost o výměře 35 m2, vše v obci Štětí, katastrální
území................... z vlastnictví ............................, Štětí do vlastnictví Města Štětí, za část pozemku parcelní číslo
1023/1, označenou dle geometrického plánu č. 290-707/2015 novým parcelním číslem 1023/1 ovocný sad o výměře
2471 m2 a pozemku parcelní číslo 1687/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 269 m2, vše v obci Štětí,
katastrální území ..................... z vlastnictví Města Štětí do vlastnictví .................................... Štětí.

2017/19/491

2017/19/492
2017/19/493
2017/19/494

nepřijato:

ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na výkup bytové jednotky č. 63/1 o velikosti 2+1 (60,4 m2) v domě č.p. 63 v
obci Štětí, katastrální území Chcebuz včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 63 v rozsahu
604/2629 vzhledem k celku a spoluvlastnického podílu ke každému pozemku parcelní číslo 22/1 zahrada, 22/5
zahrada a st. 45 zastavěná plocha a nádvoří, vše v obci Štětí, katastrální území Chcebuz v rozsahu podílu 604/2629
vzhledem k celku od společnosti FINE REALITY, a.s., se sídlem Olomouc, Hněvotínská 241/52, IČ: 26836211 za
kupní cenu 301 000 Kč. Na předmětné bytové jednotce je v současné době omezení vlastnického práva. Kupní cena
bude společnosti FINE REALITY, a.s. uhrazena až po provedení výmazu zástavního práva.
ZM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s manželi ……………………. na celkovou dlužnou částku 26 662 Kč za
byt č. ……………... ve Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 1 000 Kč.
ZM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s manželi ……………………. na celkovou dlužnou částku 32 576 Kč za
byt č. …………….., Štětí, s měsíčními splátkami ve výši 1 000 Kč.
ZM schvaluje aktualizaci Akčního plánu.
nepřijatá usnesení:
ZM schvaluje záměr prodeje částí pozemků parcelní číslo 497/2 orná půda o výměře cca 452 m2 a 501/1 neplodná
půda, ostatní plocha o výměře cca 461 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Chcebuz.
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