Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne 13. 9. 2018 - anonymizovaný
Číslo
usnesení ZM

2018/26/625
2018/26/626
2018/26/627
2018/26/628
2018/26/629
2018/26/630
2018/26/631
2018/26/632
2018/26/633
2018/26/634
2018/26/635
2018/26/636
2018/26/637

Text usnesení

Uložený
termín plnění

Zodpovídá

ZM schvaluje program jednání ZM dne 13. 9. 2018.
ZM schvaluje pracovní předsednictvo, které tvoří členové Rady města.
ZM volí návrhovou komisi ve složení: L. Novák (předseda), J. Lavko a P. Bureš., jako členové.
ZM bere na vědomí splnění usnesení č. 2015/8/186.
ZM schvaluje uzavření usnesení č. 2016/9/206.
ZM schvaluje uzavření usnesení č. 2017/16/428.
ZM schvaluje uzavřít dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádových základních škol zřizovaných
městem Štětí mezi městem Štětí, obcí Račice a obcí Snědovice.
ZM schvaluje uzavřít dohodu o vytvoření společného školského obvodu spadové mateřské školy zřizované městem
Štětí mezi městem Štětí a obcí Račice.
ZM schvaluje poskytnutí dotace panu Janu Saskovi na realizaci projektu „Obnova sýpky Brocno 2018“ ve výši 75 000
Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
ZM schvaluje Domu dětí a mládeže, Horova 375 snížení neinvestičního příspěvku na provoz, ze stávajících 2 600 000
Kč na 2 460 000 Kč.
ZM schvaluje Domu dětí a mládeže, Horova 375 investiční příspěvek, ve výši 140 000 Kč na pořízení klimatizace do
herny MC.
ZM schvaluje V. rozpočtové opatření k 13. 9. 2018.
ZM schvaluje poskytnout účelovou návratnou půjčku z Fondu rozvoje bydlení paní …………………….., nar. ………..,
bytem ………….., 411 08 Štětí, a to na účel 01 – Obnova střechy, výši 15.000 Kč pro rodinný dům č.p. ……………....

2018/26/638 ZM schvaluje aktualizaci Akčního plánu.
ZM rozhodlo o převodu věci nemovité uzavřením kupní smlouvy, a to pozemku parcelní číslo 76/2 trvalý travní porost
o výměře 223 m2 v obci Štětí, katastrální území Brocno za cenu dle schválených Zásad prodeje a pronájmu
2018/26/639
nemovitostí z majetku města Štětí a výkupu nemovitostí do majetku města Štětí, ve výši 200 Kč/m2 + 21% DPH, tj.
celkem 53 966 Kč včetně 21% DPH s ...........................................................
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ZM rozhodlo o převodu věcí nemovitých uzavřením kupní smlouvy s ..............................................., Štětí, a to částí
pozemků parcelní číslo 251 ostatní plocha, neplodná půda a 767 ostatní plocha, ostatní komunikace, označených dle
geometrického plánu č. 124-126/2018 jako 251/2 ostatní plocha, neplodná půda o celkové výměře 231 m2 v obci
Štětí, katastrální území Čakovice u Radouně za cenu dle znaleckých posudků č. 3623/30/18 a č. 3637/44/18 ve výši
2 780,03 Kč bez DPH a částí pozemků parcelní číslo 251 ostatní plocha, neplodná půda a 767 ostatní plocha, ostatní
komunikace, označených dle geometrického plánu č. 124-126/2018 jako st. 84 o celkové výměře 25 m2 a 767/4
2018/26/640
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 15 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Čakovice u Radouně za cenu dle
schválených Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí z majetku města Štětí a výkupu nemovitostí do majetku města
Štětí ve výši 200 Kč/m2 bez DPH, tj. celkem 8 000 Kč bez DPH. Kupní cena bude v celkové výši 19 779 Kč, když
tato se skládá z ceny za předmětné pozemky ve výši 10 780,03 Kč bez DPH, 21% DPH činí 2 263,81 Kč, celkem 13
043,84 Kč včetně 21% DPH, po zaokrouhlení 13 044 Kč, z ceny za znalecký posudek ve výši 2 500 Kč a dále z ceny
za geometrický plán ve výši 4 235 Kč.
ZM rozhodlo o nabytí věcí nemovitých uzavřením kupní smlouvy na části pozemků parcelní číslo .........trvalý travní
porost a ............ trvalý travní porost, označených dle geometrického plánu č. 77-74/2018 jako ......... o celkové
2018/26/641
výměře 259 m2 a .........o celkové výměře 87 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Újezd u Chcebuze, za
dohodnutou cenu celkem 53 630 Kč s ..................................., Štětí.
ZM rozhodlo o uzavření splátkového kalendáře s paní ………………………... na celkovou dlužnou částku ve výši
2018/26/642
47003 Kč za byt č. ………………..., Štětí s měsíčními splátkami 1 000 Kč.
ZM rozhodlo o uzavření dohody o narovnání vzájemného smluvního vztahu s ……………………………………………
ohledně poskytnutých služeb na zpracování projektové dokumentace akce: ................................ V této dohodě se
smluvní strany dohodnou o narovnání vzájemného smluvního vztahu, tzn. objednatel bude po zhotoviteli požadovat
2018/26/643 úhradu smluvní pokuty pouze do výše zbývající fakturované částky ve výši 60 000 Kč dle smlouvy o dílo č.
.................... ze dne 16. 3. 2016 a dodatku č. 1 ze dne 15. 12. 2016. Úhrada částky ve výši 60 000 Kč byla provedena
formou jednostranného zápočtu proti zhotovitelem vystaveným fakturám č. 03/18 (dle evidence MěÚ č. 1730) a č.
04/18 (dle evidence MěÚ č. 1731) dne 27. 7. 2018.
ZM rozhodlo o vzdání se práva a prominutí dluhu zbývající části smluvní pokuty ve výši 588 500 Kč vůči
2018/26/644 …………………………………………………. vyplývající ze smluvního vztahu na základě uzavřené smlouvy o dílo č.
……... ze dne 16. 3. 2016 a dodatku č. 1 ze dne 15. 12. 2016.
ZM schvaluje Zprávu o činnosti Městské policie za rok 2017, kterou je dokládáno plnění cílů Koncepce Městské
2018/26/645
policie Štětí pro období let 2017 – 2019.
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nepřijatá usnesení:
ZM schvaluje záměr převodu věci nemovité, a to části pozemku parcelní číslo 1714/1 orná půda o výměře cca 1600
m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I.
ZM schvaluje záměr převodu věcí nemovitých, a to částí pozemků parcelní číslo 1431/8 orná půda o výměře 8 m2,
1431/10 orná půda o výměře 16 m2, 1560/1 trvalý travní porost o výměře 137 m2, 1561/1 orná půda o výměře 5 m2,
1561/2 orná půda o výměře 230 m2, 1561/3 orná půda o výměře 121 m2 a pozemku parcelní číslo st. 320 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 13 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Štětí II.
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