Výpis usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne 28. 6. 2018 - anonymizovaný
Číslo
usnesení ZM

2018/25/597
2018/25/598
2018/25/599
2018/25/600
2018/25/601
2018/25/602
2018/25/603
2018/25/604
2018/25/605
2018/25/606
2018/25/607
2018/25/608
2018/25/609
2018/25/610
2018/25/611
2018/25/612
2018/25/613
2018/25/614

Text usnesení

Uložený
termín plnění

Zodpovídá

ZM schvaluje program jednání ZM dne 28. 6. 2018.
ZM schvaluje pracovní předsednictvo, které tvoří členové Rady města.
ZM volí návrhovou komisi ve složení: R. Smoleňák (předseda) a Z. Rulíšková a J. Holinka, jako členové.
ZM schvaluje pravidla Grantového programu Města Štětí pro rok 2018 – aktualizace k 28. 6. 2018.
ZM schvaluje poskytnutí dotace organizaci Livoa z.s. na realizaci projektu „Příměstské putování s angličtinou“ ve výši
45 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
ZM schvaluje poskytnutí dotace organizaci Livoa z.s. na realizaci projektu „Letní putování s angličtinou“ ve výši 6 000
Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
ZM schvaluje účetní závěrku Města Štětí za rok 2017.
ZM schvaluje celoroční hospodaření Města Štětí a Závěrečný účet Města Štětí za rok 2017, včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2017, a to bez výhrad.
ZM schvaluje aktualizovaný Zásobník projektů pro plnění Strategického plánu města Štětí k 28. 6. 2018.
ZM schvaluje Základní umělecké škole Štětí, Horova 26 snížení neinvestičního příspěvku na provoz ze stávajících
450 000 Kč na 300 000 Kč.
ZM schvaluje Základní umělecké škole Štětí, Horova 26 investiční příspěvek, ve výši 150 000 Kč, na pořízení
klimatizace do výtvarného ateliéru.
ZM schvaluje v rámci návrhu IV. RO vyřazení rezervy v projektové přípravě ve výši 250 tis. Kč.
ZM schvaluje v rámci návrhu IV. RO u OSŽPD upravit výdaje na chodníky na částku 5,2 mil. Kč.
ZM schvaluje v rámci návrhu IV. RO přesun částky 100 tis. Kč na areál solnice Počeplice z OMI - investice do KIZ.
ZM schvaluje v rámci návrhu IV. RO zařadit opravu sociálního zařízení – kryt CO do doplňkových závazných
ukazatelů.
ZM schvaluje v rámci návrhu IV. RO zařazení dotace opravy dvora ŠKS do příjmů Fondu rozvoje a oprav.
ZM schvaluje IV. rozpočtové opatření k 28. 6. 2018 s projednanými úpravami.
ZM rozhodlo o převodu věci nemovité uzavřením kupní smlouvy, a to pozemku parcelní číslo 1068 zahrada o výměře
475 m2, v obci Štětí, katastrální území Štětí I za dohodnutou cenu ve výši 400 Kč/m2 + 21% DPH, tj. celkem 229 900
Kč včetně 21% DPH s …………………………………………, Štětí.
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ZM rozhodlo o převodu věci nemovité uzavřením kupní smlouvy, a to pozemku parcelní číslo 1155/80 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 21% DPH, a to za celkovou kupní cenu ve výši 811 606 Kč včetně 21% DPH s
……………………………………………………. Kupní smlouva musí obsahovat ujednání: Prodávající a kupující se pro
případ porušení níže uvedené povinnosti kupujícím dohodli na smluvní pokutě podle § 2048 a násl. občanského
2018/25/615
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 rozhodlo o převodu věcí nemovitých uzavřením kupní smlouvy, a to pozemku parcelní číslo 1891/3 ostatní plocha,
neplodná půda o výměře 170 m2 a části pozemku parcelní číslo 1891/1 ostatní plocha, neplodná půda označené dle
geometrického plánu č. 1747-126/2018 jako 1891/7 o výměře 158 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Štětí I za
2018/25/616
cenu dle schválených Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí z majetku města Štětí a výkupu nemovitostí do majetku
města Štětí, ve výši 200 Kč/m2 + ostatní náklady, tj. celkem 71 045 Kč s Josefem a
……………………………………………………
ZM rozhodlo o převodu věcí nemovitých uzavřením kupní smlouvy, a to pozemku parcelní číslo St. 45/3 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 203 m2, St. 45/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 62 m2 a části pozemku parcelní
číslo 74 zahrada označených dle geometrického plánu č. 303-549/2017 jako 74/2 o výměře 73 m2 a 74/3 o výměře 2
m2, části pozemku parcelní číslo 1648/8 ostatní plocha, ostatní komunikace označených dle geometrického plánu č.
2018/25/617 303-549/2017 jako 1648/23 o výměře 6 m2 a 1648/24 o výměře 157 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. dle znaleckého posudku v celkové výši 83 758 Kč + ostatní náklady ve výši 7 550 Kč bez
DPH, a to za celkovou kupní cenu ve výši 110 483 Kč včetně 21%DPH se společností TEXAL, a.s., Radouň 2, Štětí,
IČ: 25005936.
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13.9.2018

RM

ZM rozhodlo o nabytí věci nemovité uzavřením kupní smlouvy na část pozemku parcelní číslo ………. ostatní plocha,
ostatní komunikace označené dle geometrického plánu č. 75-434/2017 jako ……………… o výměře 126 m2 v obci
Štětí, katastrální území Újezd u Chcebuze za cenu dle schválených Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí z majetku
2018/25/618
města Štětí a výkupu nemovitostí do majetku města Štětí, tj. dle znaleckého posudku a to:
• podíl o velikosti ½ vzhledem k celku s ……………………………….., Štětí za cenu ve výši 7 200 Kč,
• podíl o velikosti ½ vzhledem k celku s ………………………………. Štětí za cenu ve výši 7 200 Kč.

2018/25/619

2018/25/620
2018/25/621

2018/25/622

2018/25/623
2018/25/624

nepřijato:

ZM rozhodlo o nabytí věcí nemovitých uzavřením kupní smlouvy na části pozemku parcelní číslo …………. orná půda
označených dle geometrického plánu č. 75-434/2017 jako …………. o výměře 12 m2 a ……………….. o výměře 9
m2, části pozemku ………….. orná půda označenou dle geometrického plánu č. 75-434/2017 jako …………… o
výměře 49 m2 a na části pozemku parcelní číslo ………… označenou dle geometrického plánu č. 75-434/2017 jako
……….. o výměře 9 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Újezd u Chcebuze za cenu dle schválených Zásad
prodeje a pronájmu nemovitostí z majetku města Štětí a výkupu nemovitostí do majetku města Štětí, tj. dle
znaleckého posudku v celkové výši 9 028 Kč s …………………………………. ……………………………………..
ZM rozhodlo o uzavření splátkového kalendáře s panem ……………………………… na celkovou dlužnou částku ve
výši 24 713 Kč za byt č. ……………………….., Štětí s měsíčními splátkami 400 Kč.
ZM rozhodlo o uzavření splátkového kalendáře s paní …………………….. na celkovou dlužnou částku ve výši 12 830
Kč za byt č. ……………………., Štětí s měsíčními splátkami 500 Kč.
ZM rozhodlo o vzdání se práva a prominutí dluhu pohledávek jednotlivých nájemců bytových i nebytových jednotek
uvedených v příloze č. 7, celkové výši 1 538 657,66 Kč pro jejich nedobytnost a nevymahatelnost s tím, že bude
zavedena evidence na podrozvahových účtech tak, aby nemohlo dojít k přidělení městského bytu nebo k jiným
výhodám ze strany města vůči žijícím dlužníkům.
ZM ukládá RM prověřit dotaci pro FK Radouň z.s. na celoroční činnost organizace v roce 2018 s ohledem na
nepřihlášení oddílu do soutěže podzim – jaro 2018/2019. Termín: do 13. 9. 2018.
ZM schvaluje plán práce FV na druhé pololetí r. 2018.
nepřijatá usnesení:
ZM schvaluje přesun akce stavební úpravy hasičská zbrojnice Štětí ve výši 200 tis. Kč do rozpočtu r. 2019.
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ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parcelní číslo 1/1 zahrada o výměře 809 m2 a části pozemku parcelní číslo
797 ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 1563 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Čakovice u Radouně.
ZM schválilo výjimku ze Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí z majetku města Štětí a výkupu nemovitostí do
majetku města Štětí, která se týká stanovené ceny ve výši 400 Kč/m2 za prodej pozemku specifikovaného jako
území obytné určené pro nízkopodlažní zástavbu - RD. Předmětná výjimka se vztahuje pouze na prodej pozemku
parcelní číslo 1068 zahrada o výměře 475 m2, v obci Štětí, katastrální území Štětí I za cenu ve výši 250 Kč/m2.
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