ZÁPIS
z 22., mimořádného zasedání Zastupitelstva Města
Štětí
konaného dne 1. 2. 2018
Přítomno 18 zastupitelů:
Mgr. Ing. Miroslav Andrt, Petr Bureš, Ing. Jiří Dostálek, Vladimír Frey, Karel Holeček,
Jiří Holinka, Bc. Josef Kinař, Mgr. Hana Klementová, Mgr. Alena Kořínková, Jiří Lavko,
Bc. Stanislava Linhartová, Ing. Vladimír Nolč, Mgr. Jiří Novák, Bc. Luboš Novák, Mgr. Václav
Pištora, Ing. Ivana Roubíčková, Ing. Zdeňka Rulíšková, Mgr. Tomáš Ryšánek, MVDr. Milan
Rygl, Ing. Roman Smoleňák
Omluveni zastupitelé:
Pavel Hoznédl
Dále přítomni:
Ing. Ladislav Balatý – tajemník, pověřený řízením Odboru ekonomického
Ing. Monika Tydrichová - vedoucí Odboru majetku a investic
Mgr. Pavla Lípová - vedoucí Odboru sociálních věcí
Přemysl Janšto – správce KS

Program:
1.
Zahájení
2.
I. Rozpočtové opatření k 1. 2. 2018
3.
Informace k projektu přístavby ZŠ Školní
4.
Závěr

1.

Zahájení

Dvacáté druhé, mimořádné zasedání Zastupitelstva města zahájil v 17:06 starosta města
Mgr. T. Ryšánek a dále ho řídil. Přivítal členy zastupitelstva a seznámil je s programem.
Starosta konstatoval, že zastupitelstvo města je usnášeníschopné.
Jednání se bude řídit programem, který byl řádně vyvěšen.
- starosta navrhuje doplnění programu o bod Slib zastupitele
- p. Rygl – návrh doplnit bod Diskuse
usnesení č. 2018/22/543
ZM schvaluje program jednání ZM dne 1. 2. 2018 včetně navržených doplnění.
výsledek hlasování: Pro - 19, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
usnesení č. 2018/22/544
ZM schvaluje pracovní předsednictvo, které tvoří členové Rady města.
výsledek hlasování: Pro - 19, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
usnesení č. 2018/22/545
ZM schvaluje návrhovou komisi ve složení: L. Novák (předseda), J. Lavko a
S. Linhartová jako členové.
výsledek hlasování: Pro - 18, Proti - 0, Zdržel se - 1, usnesení bylo přijato
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Starosta určil jako ověřovatele zápisu M. Rygla a I. Roubíčkovou a oznámil, že zápis pořídí
asistentka starosty M. Huhuková.

2.

Slib zastupitele

Jak starosta informoval zastupitele na minulém zasedání, pan Kubánek se vzdal mandátu
zastupitele. Na jeho místo nastupuje náhradník za KSČM pan Petr Bureš. Na dnešním
jednání zastupitelstva složí slib zastupitele.
Starosta přečetl text slibu:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky.“
Následně vyzval pana Bureše k podpisu slibu.
ZM bere na vědomí složení slibu zastupitele pana Petra Bureše.

3.

I. Rozpočtové opatření k 1. 2. 2018

Vedoucí EO předložil a okomentoval návrh I. RO
I. Rozpočtové opatření k 1. 2. 2018 spočívá ve:
zvýšení investičních výdajů odboru majetku a investic, akce hřiště ZŠ T.G.Masaryka + 7,1
mil. Kč;
zvýšení financování o 7,1 mil. Kč;
změně DZU: hřiště T.G.M. + 7,1mil. Kč.
Rozdíl příjmů a výdajů rozpočtu se I. RO zvyšuje na – 26 875 190,- Kč.
Na základě časového harmonogramu realizace investiční akce hřiště u Základní školy T. G.
Masaryka Štětí tak, aby tato mohla být zkolaudována a užívána od začátku školního roku
2018/2019, je třeba co nejdříve doplnit do rozpočtu města 2018 chybějící finanční zdroje ve
výši 7,1 mil. Kč, na celkových 12,1 mil Kč:
realizace dle projektové dokumentace 11,8 mil. Kč
TDS a AD (odhad dle investičních akcí v r. 2017) 200 tis. Kč,
kácení stromů (odhad) 50 tis. Kč,
další IČ popř. různé poplatky, výroba cedule (dary) aj. = 50 tis. Kč
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o zjednodušené podlimitní řízení, musí být dle zákona
o veřejných zakázkách finanční prostředky obsaženy v rozpočtu města před zadáním
veřejné zakázky. Jako zdroj chybějících prostředků jsou navrženy uspořené prostředky
minulých let, a to na základě ukončení hospodaření roku 2017 a zůstatků bankovních účtů
k 31. 12. 2017.
Stav bankovních účtů k 31. 12. 2017 = 69,6 mil Kč. Po odečtení stavu depozitního účtu (cizí
prostředky) ve výši 1,1 mil. Kč je stav prostředků na bankovních účtech města roven
68,5 mil. Kč.
Po odečtení plánovaného schodku schváleného rozpočtu města na rok 2018 ve výši
19,8 mil. Kč, lze na bankovních účtech města k 31. 12. 2018 očekávat 48,7 mil. Kč.
Po započtení I. rozpočtového opatření (doplnění investiční akce hřiště u ZŠ T.G.M. 7,1 mil.
Kč), lze na bankovních účtech města k 31. 12. 2018 očekávat 41,6 mil. Kč.
Současně město Štětí bude žádat o dotaci ČEZ (max. 2 mil. Kč) a má předjednán investiční
dar od společnosti Mondi a.s. (cca 2 mil. Kč).
Protože se jedná pouze o jednu změnu rozpočtu, je předložen pouze sumární přehled I. RO,
kdy ostatní ukazatele rozpočtu jsou neměnné.
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p. Dostálek
- finanční výbor se sešel 29. 1. 2018
- výsledek jednání nebyl jednoznačně doporučující
usnesení č. 2018/22/546
ZM schvaluje I. rozpočtové opatření k 1. 2. 2018.
výsledek hlasování: Pro - 18, Proti - 0, Zdržel se - 2, usnesení bylo přijato
starosta odešel

4.

Informace k projektu přístavby ZŠ Školní

Místostarosta Andrt podal informace o projektu přístavby ZŠ Školní. Úhrnem by přístavba
učeben a úprava stávajícího objektu jídelny a kuchyně vyžadovala částku ve výši 27 mil. Kč
vč. DPH. Investice samotná vyžaduje mimo jiné přeložku hlavního vodovodního řadu
a demoliční práce. Dále zahrnuje rekonstrukci a zvětšení stávajícího objektu kuchyně a
jídelny. Samotná přístavba učeben vychází na 20 mil. Kč vč. DPH. Město má zažádáno
o přidělení dotace z MAS Podřipsko, kde je očekáváno přidělení ve výši 6,5 mil. Kč. Dále je
avizováno ze strany společnosti Mondi, a.s., že část daru, který přispívají městu, by byli
ochotni věnovat na přístavbu pavilonu ZŠ Školní.
- p. Pištora vyjádřil podporu investiční akci

5.

Diskuse

- p. Rygl - dotaz na schválené znění vyjádření města Města Štětí k dokumentaci vlivů
záměru „Zařízení pro energetické využití odpadu v lokalitě Mělník“ na životní prostředí
- dotaz na přílohu zápisu výboru pro životní prostředí
- příloha bude zastupitelům zaslána mailem
- dotaz na polopodzemní kontejnery, náročnost pro rozpočet města
- p. Balatý – jedná se o částku 3 – 4 mil. Kč ze zdrojů města
- dotaz na plán odpadového hospodářství – zveřejnění toku odpadů
- p. Balatý – POH je na webu; financování bude zveřejněno po ukončení roku 2017
- p. Rygl - dle plánu má být zjišťováno, jak je to s živnostníky
- v pondělí se koná veřejné projednání záměru spalovny komunálního odpadu
- místostarosta Andrt – nikoli, veřejné projednání se týká dvou jiných akcí a to nových kotlů
v areálu EMĚ v Horních Počaplech - fluidní kotel a plynová kotelna
- p. Holeček – komunální odpad živnostníků – mají uzavřeny smluvní vztahy s firmami, které
jim zajišťují svoz a likvidaci odpadů
- p. Petrišče
- pro ZŠ Školní má přístavba velký význam, před samotným rozhodováním pozval
zastupitele k návštěvě školy
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6.

Závěr

Dvacáté druhé, mimořádné zasedání Zastupitelstva města ukončil v 17:43 h místostarosta
Mgr. Ing. Miroslav Andrt , poděkoval všem přítomným členům zastupitelstva a veřejnosti za
účast.

Mgr. Tomáš Ryšánek
starosta města

Mgr. Ing. Miroslav Andrt
místostarosta

Vladimír Frey
místostarosta

Ověřovatelé zápisu: MVDr. Milan Rygl

____________________

Ing. Ivana Roubíčková

Přílohy:

č. 1
č. 2

____________________

prezenční listina
přehled hlasování

Ve Štětí dne 1. 2. 2018
zapsala: Monika Huhuková
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