ZÁPIS
z 2. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 13. 12. 2018
anonymizovaný

Přítomno:

20 členů: Mgr. Ing. Miroslav Andrt, Petr Bureš, Ing. Jiří Dostálek, Vladimír
Frey, Jozef Guriš, Jiří Holinka, Bc. Jan Hrovatitsch, Bc. Josef Kinař,
Mgr. Hana Klementová, Mgr. Alena Kořínková, Ladislav Kubánek,
Bc. Michaela Kubánková, Ing. Michal Kurfirst, Bc. Luboš Novák, Josef Patka,
Mgr. Alexander Petrišče, Ing. Ivana Roubíčková, Ing. Zdeňka Rulíšková,
Mgr. Tomáš Ryšánek, Ing. Roman Smoleňák

Dále přítomni: Tajemník MěÚ – Ing. L. Balatý, OE – Ing. J. Vinklerová, KIZ – R. Kulhánek
OS - Bc. G. Libertínová, OMI – Ing. M. Tydrichová, PK – Mgr. P. L. Kurašová,
ŠKS – Mgr. J. Novák, OSV – Mgr. P. Lípová, MěPol – Bc. Z. Cuchý, OSŽPD –
Ing. F. Zwettler
Omluven:

zastupitel Pavel Hoznédl

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Zahájení
Zpráva o ověření zápisu
Připomínky k minulému zápisu
Kontrola usnesení
Jednací řád Zastupitelstva města
Zprávy starosty, místostarostů, radních a výborů zastupitelstva města, diskuse
Schválení členů Kontrolního a Finančního výboru, Výboru pro bezpečnost, Výboru pro
životní prostředí
Zřízení osadních výborů, volba předsedů, schválení členů
Informace o petici občanů Chcebuze
Nemovitosti - změna vlastnictví (pozemky: prodeje a výkupy)
Dodatek k Organizačnímu a pracovnímu řádu pro zaměstnance Města Štětí, kteří jsou
zařazeni v Městské policii Štětí.
Územní plánování (žádost o změnu ÚP, jmenování pověřeného zastupitele při
pořizování nového ÚP)
Odpis pohledávek
Rámcové výsledky hospodaření Města Štětí za období 1-11/2018 - na vědomí
Návrh VII. rozpočtového opatření k 13. 12. 2018
Návrh na zrušení Fondu rozvoje a oprav (FRO)
Návrh rozpočtu Města Štětí na rok 2019
Grantový program Města Štětí - pravidla pro rok 2019
Žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci
Stanovení výše odměn za výkon funkcí neuvolněným členům Zastupitelstva města
Zásady pro poskytování peněžitých plnění členům výborů Zastupitelstva města Štětí a
komisí Rady města Štětí, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Štětí
Obecně závazná vyhláška Města Štětí č. 3/2018, kterou se stanoví část společného
školského obvodu mateřské školy
Obecně závazná vyhláška Města Štětí č. 4/2018, kterou se stanoví části společných
školských obvodů základních škol
Různé
Závěr
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1.

Zahájení

Druhé zasedání Zastupitelstva města zahájil v 17:00 starosta města Mgr. T. Ryšánek a dále
ho řídil. Přivítal členy zastupitelstva a seznámil je s programem. Starosta konstatoval,
že zastupitelstvo města je usnášeníschopné. Dále starosta přítomným sdělil, že z jednání je
pořizován videozáznam určený ke zveřejnění ve zprávách KTV a na webu města. Přítomní
mají právo podat proti tomu námitku dle § 21 zákona o ochraně osobních údajů.
Jednání se bude řídit programem, který byl řádně vyvěšen.
v současné chvíli přítomno 20 zastupitelů
- p. Dostálek připomínka k programu jednání
- doporučeno vypustit bod č. 17. - návrh rozpočtu města na r. 2019 z důvodu nedodržení
směrnice o přípravě rozpočtu, přípravy byly zmatečné
- starosta – zastupitelé obdrželi návrh, který byl řádně vyvěšen, následné návrhy rady města
byly zapracovány a budou dnes projednány
- místostarosta Andrt – od r. 2007 se schvaluje rozpočet v prosinci, příspěvkové organizace
potřebují mít jasno, s čím mohou hospodařit a nikoli v rozpočtovém provizoriu
návrh usnesení:
ZM schvaluje vypustit z programu jednání bod č. 17 Návrh rozpočtu Města Štětí na rok 2019.
výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 11, Zdržel se - 1, usnesení nebylo přijato
usnesení č. 2018/2/32
ZM schvaluje program jednání ZM dne 13. 12. 2018.
výsledek hlasování: Pro - 11, Proti - 0, Zdržel se - 9, usnesení bylo přijato
usnesení č. 2018/2/33
ZM schvaluje pracovní předsednictvo, které tvoří členové Rady města.
výsledek hlasování: Pro - 19, Proti - 0, Zdržel se - 1, usnesení bylo přijato
usnesení č. 2018/2/34
ZM volí návrhovou komisi ve složení: Novák L. (předseda), M. Kubánková
a R. Smoleňák jako členové.
výsledek hlasování: Pro - 19, Proti - 0, Zdržel se - 1, usnesení bylo přijato
Starosta určil jako ověřovatele zápisu J. Patku a H. Klementovou a oznámil, že zápis pořídí
asistentka starosty M. Huhuková.

2.

Zpráva o ověření zápisu

Ověřovatelé zápisu z 1. ustavujícího ZM dne 5. 11. 2018 M. Andrt a I. Roubíčková a zápis
ověřili. Informaci o kontrole zápisu podala p. Roubíčková a připomínky sdělí v bodě č. 3.
Paní Roubíčková sdělila, že ověřovala zápis se zpožděním, ke kterému se vyjádřil
místostarosta Kurfirst s tím, že vzniklo na jeho straně a paní Roubíčkové poděkoval za
následné okamžité ověření.
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3.

Připomínky k minulému zápisu

- p. Roubíčková:
- str. 12 – odrážka:
- předsedy výborů zastupitelstva města starosta požádal o to, aby na příští jednání rady
připravili návrhy na složení výborů – starosta nepožádal předsedy výborů, ale předsedy
volebních stran
- dále připomínka k závěrečnému slovu starosty, zastupitelům následně nebyl dán prostor na
reakce
- p. Frey:
- bod. 15 – vyjádření p. Hejdy a p. Šimrala - ze zápisu vyplývá, že se jedná o vyjádření
zastupitelů – chybí označení, že se jedná o vyjádření občanů

4.

Kontrola usnesení

k dnešnímu dni žádné usnesení

5.

Jednací řád Zastupitelstva města

Starosta vyzval přítomné zastupitele, zda mají připomínky k jednacímu řádu.
- p. Roubíčková – vypustit zprávu výborů – výbory předkládají zápis z každého jednání, což
je dostačující
- místostarosta Andrt – každý výbor si nechává schválit plán práce, roční zhodnocení může
obsahovat plnění tohoto plánu
- starosta – přednesl návrhy
usnesení č. 2018/2/35
ZM schvaluje jednací řád ZM Štětí a výboru ZM Štětí včetně navržených změn.
výsledek hlasování: Pro - 20, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato

6.

Zprávy
starosty,
místostarostů,
zastupitelstva města, diskuse

radních

a

výborů

Starosta podal informaci o zahájení výstavby pily, o rekonstrukci mostu a dalších investičních
akcích.
Starosta informoval o podepsané smlouvě na rekonstrukci mostu.
Dále informace k akci hřiště ZŠ TGM – doplnila p. Tydrichová:
Nyní je již položen povrch, firmě běží sankce z důvodu nedodržení termínu, v současnosti se
prověřuje dodržení technologických postupů s ohledem na klimatické podmínky.
- p. Zwettler informoval o průběhu prací na fontáně a ploše u kina, příští týden by mělo být
hotovo
místostarosta Andrt
- informace k autobusové dopravě na Litoměřicku, od 1. 1. 2019 převezme dopravní
obslužnost v regionu Dopravní podnik Ústeckého kraje
- informace z jednání předsednictva Hospodářské a sociální rady Litoměřicka – hlavní téma
plán práce na příští rok
- informace ze SVS a.s. – nyní není plánovaná valná hromada, ale v lednu proběhnou aktivy
akcionářů
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- informace o plánu dotačních výzev MAS Podřipsko
- informace o právě probíhající veřejné anketě k fóru zdravého města

7.

Schválení členů Kontrolního a Finančního výboru, Výboru pro
bezpečnost, Výboru pro životní prostředí

Kontrolní výbor:
Volba členů Kontrolního výboru
V současné době je kontrolní výbor ustanoven jako pětičlenný. Pokud by měl mít jiný počet
členů, je třeba schválit usnesení:
- p. Novák L. – návrh na počet členů Kontrolního výboru sedm
usnesení č. 2018/2/36
ZM určuje, aby byl počet členů kontrolního výboru sedm včetně předsedy.
výsledek hlasování: Pro - 20, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
Dále je třeba zvolit členy kontrolního výboru, prozatím je zvolen předseda Ing. Roman
Smoleňák (ODS).
Starosta doposud obdržel tyto návrhy (řazeno dle abecedy): Jindřich Boček (ANO), Mgr.
Hana Klementová (SZaP), Štěpán Kratochvíl (Štětsko spolu), Jiří Lavko (ČSSD), Zdeňka
Marková (KSČM), Ing. Zdeňka Rulíšková (ODS).
usnesení č. 2018/2/37
ZM volí Jindřicha Bočka, Mgr. Hanu Klementovou, Štěpána Kratochvíla, Jiřího Lavka,
Zdeňku Markovou, Ing. Zdeňku Rulíšková za členy kontrolního výboru.
výsledek hlasování: Pro - 20, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato

Finanční výbor:
Volba členů finančního výboru
V současné době je finanční výbor ustanoven jako pětičlenný. Pokud by měl mít jiný počet
členů, je třeba schválit usnesení:
- p. Novák L. – výbor byl před několika lety vícečlenný, ovšem nebyl často usnášeníschopný,
návrh na sedm členů
- p. Petrišče – návrh na pět členů
návrh usnesení:
ZM určuje, aby byl počet členů finančního výboru sedm včetně předsedy.
výsledek hlasování: Pro - 9, Proti - 0, Zdržel se - 11, usnesení nebylo přijato
Dále je třeba zvolit členy finančního výboru, prozatím je zvolen předseda Mgr. Alexandr
Petrišče (ČSSD).
- budou se volit čtyři členové
Starosta doposud obdržel tyto návrhy (řazeno dle abecedy): Ing. Jiří Dostálek (SZaP), Martin
Janeček (ANO), Martin Janků (ANO), Kateřina Kováčová (ANO), Bc. Luboš Novák (Štětsko
spolu), Ing. Ivana Roubíčková (Štětsko spolu), Bc. Kateřina Smoleňáková (ODS), Filip
Votoček (Svobodní).
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- p. Rulíšková – z hnutí ANO je příliš mnoho návrhů na členy, návrh, aby se ANO některých
návrhů vzdalo, aby mohl být ve výboru zastoupen každý subjekt
- místostarosta Kurfirst souhlasil a z návrhů byla stažena Kateřina Kováčová a Martin
Janeček
usnesení č. 2018/2/38
ZM volí Ing. Jiřího Dostálka za člena finančního výboru.
výsledek hlasování: Pro - 20, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
usnesení č. 2018/2/39
ZM volí Martina Janků za člena finančního výboru.
výsledek hlasování: Pro - 11, Proti - 0, Zdržel se - 9, usnesení bylo přijato
usnesení č. 2018/2/40
ZM volí Bc. Luboše Nováka za člena finančního výboru.
výsledek hlasování: Pro - 20, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
návrh usnesení:
ZM volí Ing. Ivanu Roubíčkovou za člena finančního výboru.
výsledek hlasování: Pro - 9, Proti - 1, Zdržel se - 10, usnesení nebylo přijato
návrh usnesení:
ZM volí Bc. Kateřinu Smoleňákovou za člena finančního výboru.
výsledek hlasování: Pro - 9, Proti - 0, Zdržel se - 11, usnesení nebylo přijato
usnesení č. 2018/2/41
ZM volí Filipa Votočka za člena finančního výboru.
výsledek hlasování: Pro - 14, Proti - 0, Zdržel se - 6, usnesení bylo přijato

Výbor pro bezpečnost:
Volba členů Výboru pro bezpečnost
Nejprve je potřeba schválit počet členů bezpečnostního výboru.
- p. Novák L. navrhuje 7 členů
- p. Rulíšková – návrh na člena z laické veřejnosti
- p. Patka – vysvětlil, že je záměr mít výbor složený ze zástupců odborné veřejnosti
s ohledem na jeho plánovanou náplň
- mimo výboru byla ještě zřízena Komise prevence kriminality, jejíž členové budou mj. z řad
laické veřejnosti
usnesení č. 2018/2/42
ZM určuje, aby byl počet členů Výboru pro bezpečnost sedm členů včetně předsedy.
výsledek hlasování: Pro - 16, Proti - 0, Zdržel se - 4, usnesení bylo přijato
Dále je třeba zvolit členy výboru pro bezpečnost, prozatím je zvolen předseda Josef Patka
(ANO).
- zastupitelům byl předložen statut výboru a návrh na jeho složení
- návrh předsedy na členy
Bc. Zdeněk Cuchý, Bc. Robin Mráz, Mgr. Jan Rybář, Bc. Josef Kinař (ANO), Ivo Šach (ANO),
Václav Hrstka
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Starosta doposud obdržel tyto návrhy (řazeno dle abecedy): Bc. Zdeněk Cuchý, Vladimír
Frey, Jiří Holinka, Václav Hrstka, Bc. Josef Kinař, Bc. Robin Mráz, Mgr. Jan Rybář, Ivo Šach,
Martin Šíla
usnesení č. 2018/2/43
ZM volí Bc. Zdeňka Cuchého za člena Výboru pro bezpečnost.
výsledek hlasování: Pro - 19, Proti - 0, Zdržel se - 1, usnesení bylo přijato
návrh usnesení:
ZM volí Vladimíra Freye za člena Výboru pro bezpečnost.
výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdržel se - 12, usnesení nebylo přijato
návrh usnesení:
ZM volí Jiřího Holinku za člena Výboru pro bezpečnost.
výsledek hlasování: Pro - 9, Proti - 0, Zdržel se - 11, usnesení nebylo přijato
usnesení č. 2018/2/44
ZM volí Václava Hrstku za člena Výboru pro bezpečnost.
výsledek hlasování: Pro - 13, Proti - 0, Zdržel se - 7, usnesení bylo přijato
usnesení č. 2018/2/45
ZM volí Bc. Josefa Kinaře za člena Výboru pro bezpečnost.
výsledek hlasování: Pro - 15, Proti - 0, Zdržel se - 5, usnesení bylo přijato
usnesení č. 2018/2/46
ZM volí Bc. Robina Mráze za člena Výboru pro bezpečnost.
výsledek hlasování: Pro - 13, Proti - 0, Zdržel se - 7, usnesení bylo přijato
usnesení č. 2018/2/47
ZM volí Mgr. Jana Rybáře za člena Výboru pro bezpečnost.
výsledek hlasování: Pro - 11, Proti - 0, Zdržel se - 9, usnesení bylo přijato
usnesení č. 2018/2/48
ZM volí Ivo Šacha za člena Výboru pro bezpečnost.
výsledek hlasování: Pro - 13, Proti - 0, Zdržel se - 7, usnesení bylo přijato
návrh usnesení:
ZM volí Martina Šílu za člena Výboru pro bezpečnost.
výsledek hlasování: Pro - 9, Proti - 1, Zdržel se - 10, usnesení nebylo přijato

Výbor pro životní prostředí:
Volba členů výboru pro životní prostředí
V současné době je výbor pro životní prostředí ustanoven jako sedmičlenný. Pokud by měl
mít jiný počet členů, je třeba schválit usnesení.
- p. Roubíčková – návrh na sedmičlenný výbor
- místostarosta Andrt – návrh na 11 členů
usnesení č. 2018/2/49
ZM určuje, aby byl počet členů výboru pro životní prostředí jedenáct včetně předsedy.
výsledek hlasování: Pro - 11, Proti - 4, Zdržel se - 5, usnesení bylo přijato
Dále je třeba zvolit členy Výboru pro životní prostředí, prozatím je zvolena předsedkyně Ing.
Ivana Roubíčková (Štětsko spolu).
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Starosta doposud obdržel tyto návrhy (řazeno dle abecedy): Miloslav Čmejla (ANO), Radek
Franc (ANO), Jozef Guriš (Štětsko spolu), Kateřina Kubíková (SZaP), Jana Kurfirstová
(ANO), Bc. Stanislava Linhartová (ČSSD), Zdeňka Marková (KSČM), Jan Peser (KSČM),
Veronika Šámalová (KSČM), Robert Štulajter (Svobodní), Václav Švancar (SZaP), Ing.
Michaela Tymichová (ODS).
p. Franc a p. Štulajter nekandidují na člena výboru
usnesení č. 2018/2/50
ZM volí Miloslava Čmejlu, Jozefa Guriše, Kateřinu Kubíkovou, Janu Kurfirstovou, Bc.
Stanislavu Linhartovou, Zdeňku Markovou, Jana Pesera, Veroniku Šámalovou,
Václava Švancara, Ing. Michaelu Tymichovou za člena Výboru pro životní prostředí.
výsledek hlasování: Pro - 17, Proti - 0, Zdržel se - 3, usnesení bylo přijato
- p. Novák L. - připomínka technická k počtu členů finančního výboru, nebylo hlasováno
- starosta – návrh na sedm členů nebyl přijat, tzn., že platí ustanovení z minulého období,
kdy byl výbor schválen jako pětičlenný

8.

Zřízení osadních výborů, volba předsedů, schválení členů

Nejprve je třeba zřídit osadní výbory. Starosta doposud obdržel tyto návrhy:
Osadní výbor Čakovice, osadní výbor Hněvice, osadní výbor Počeplice, osadní výbor
Radouň, osadní výbor Stračí, osadní výbor Újezd – Veselí.
Radouň navrhuje pětičlenný výbor, ostatní tříčlenný.
usnesení č. 2018/2/51
ZM zřizuje Osadní výbor Čakovice.
výsledek hlasování: Pro - 20, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
usnesení č. 2018/2/52
ZM zřizuje Osadní výbor Hněvice.
výsledek hlasování: Pro - 20, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
usnesení č. 2018/2/53
ZM zřizuje Osadní výbor Počeplice o počtu tří členů.
výsledek hlasování: Pro - 20, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
- návrh na počet členů OV Radouň zůstává stejný jako v minulosti, 5 členů
usnesení č. 2018/2/54
ZM zřizuje Osadní výbor Radouň.
výsledek hlasování: Pro - 20, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
- návrh na počet členů OV Stračí zůstává stejný jako v minulosti, 3 členové
usnesení č. 2018/2/55
ZM zřizuje Osadní výbor Stračí.
výsledek hlasování: Pro - 20, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
- návrh na počet členů OV Újezd - Veselí zůstává stejný jako v minulosti, 3 členové
usnesení č. 2018/2/56
ZM zřizuje Osadní výbor Újezd – Veselí.
výsledek hlasování: Pro - 20, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
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Volba členů osadních výborů - starosta doposud obdržel tyto návrhy:
Čakovice: předseda Rostislav Müller, členové Roman Havlíček, Jana Arazímová.
Hněvice: předseda Jiří Zeman, členové Michal Hofreiter, Veronika Turnerová.
Počeplice: předsedkyně Lenka Pašková Špeciánová, členové Petr Kratochvíl, Jaroslav
Žvachta.
Radouň: předseda Josef Kratochvíl, členové Radka Gurišová Dis., Zdeněk Labuť, David
Novák, Hana Nováková.
Stračí: Bc. Michaela Kubánková, členové Vladimíra Božeková, Barbora Vankeová.
Újezd – Veselí: předsedkyně PharmDr. Lucie Vostatková, Ph.D., členové Radek Dunda, Bc.
Jan Tyle.
OSADNÍ VÝBOR ČAKOVICE
usnesení č. 2018/2/57
ZM určuje členy Osadního výboru Čakovice: Rostislav Müller, členové Roman
Havlíček, Jana Arazímová.
výsledek hlasování: Pro - 20, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
usnesení č. 2018/2/58
ZM volí předsedou Osadního výboru Čakovice pana Rostislava Müllera.
výsledek hlasování: Pro - 20, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
OSADNÍ VÝBOR HNĚVICE
usnesení č. 2018/2/59
ZM určuje členy Osadního výboru Hněvice: Jiří Zeman, Michal Hofreiter, Veronika
Turnerová
výsledek hlasování: Pro - 20, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
usnesení č. 2018/2/60
ZM volí předsedou Osadního výboru Hněvice pana Jiřího Zemana.
výsledek hlasování: Pro - 20, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
OSADNÍ VÝBOR POČEPLICE
usnesení č. 2018/2/61
ZM určuje členy Osadního výboru Počeplice: Lenka Pašková Špeciánová, členové Petr
Kratochvíl, Jaroslav Žvachta.
výsledek hlasování: Pro - 20, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
usnesení č. 2018/2/62
ZM volí předsedou Osadního výboru Počeplice paní Lenku Paškovou Špeciánovou.
výsledek hlasování: Pro - 20, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
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OSADNÍ VÝBOR RADOUŇ
usnesení č. 2018/2/63
ZM určuje členy Osadního výboru Radouň: Josef Kratochvíl, Radka Gurišová Dis.,
Zdeněk Labuť, David Novák, Hana Nováková.
výsledek hlasování: Pro - 20, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
usnesení č. 2018/2/64
ZM volí předsedou Osadního výboru Radouň pana Josefa Kratochvíla.
výsledek hlasování: Pro - 20, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
místostarosta Kurfirst - s panem předsedou osadního výboru bude dále jednáno o rozšíření
osadního výboru o zástupce jiné části obce. Výsledek bude předložen na nejbližším
zastupitelstvu.
OSADNÍ VÝBOR STRAČÍ
usnesení č. 2018/2/65
ZM určuje členy Osadního výboruStračí: Bc. Michaela Kubánková, Vladimíra
Božeková, Barbora Vankeová.
výsledek hlasování: Pro - 19, Proti - 0, Zdržel se - 1, usnesení bylo přijato
usnesení č. 2018/2/66
ZM volí předsedou Osadního výboru Stračí paní Bc. Michaelu Kubánkovou.
výsledek hlasování: Pro - 18, Proti - 0, Zdržel se - 2, usnesení bylo přijato
OSADNÍ VÝBOR ÚJEZD – VESELÍ
usnesení č. 2018/2/67
ZM určuje členy Osadního výboru Újezd - Veselí: PharmDr. Lucie Vostatková, Ph.D.,
Radek Dunda, Bc. Jan Tyle.
výsledek hlasování: Pro - 20, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
usnesení č. 2018/2/68
ZM volí předsedou Osadního výboru Újezd - Veselí paní PharmDr. Lucii Vostatkovou,
Ph.D.
výsledek hlasování: Pro - 20, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
- p. Špeciánová poděkovala za zvolení výborů, informovala o činnosti spolku Počeplice sobě
zaměřeného na kulturní a společenské akce a osadní výbor se zaměří na pět hlavních témat,
kterými jsou: čistota obce, protipovodňový val, kanalizace, stezka Štětí – Počeplice, solnice
- dotaz na stav jednání s posledním vlastníkem pozemku pro cyklostezku
- p. Tydrichová – nyní se jedná o dohodě
- místostarosta Andrt k solnici – informace o dotačních titulech a novém program na
brownfieldy
- p. Müller poděkoval za OV Čakovice
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9.

Informace o petici občanů Chcebuze

Peticí ze dne 10.9.2018, vyjádřili občané Chcebuze nesouhlas s převodem části pozemku
p.č. 1595/7 k.ú. Chcebuz.
Na petici bylo 18. 9. 2018 starostou města odpovězeno s tím, že město neobdrželo žádnou
žádost o odprodej části pozemku a Rada ani Zastupitelstvo města doposud neschválilo
záměr prodeje či jiné formy převodu vlastnictví tohoto pozemku nebo jeho části.
Petentům bylo v odpovědi současně sděleno, že nové zastupitelstvo města bude
prostřednictvím Městského úřadu o této petici informováno.
ZM bere na vědomí informaci o petici občanů Chcebuze
- p. Smoleňák – připomínka, k tomu, že zastupitelé neměli petici v materiálech
- starosta - petice byla vyřešena, ale každopádně bude zastupitelům předána

10.

Nemovitosti - změna vlastnictví (pozemky: prodeje a výkupy)

1.
Dne 30. 8. 2018 byla podána žádost manželů ………………………………….. o prodej
pozemku parcelní číslo 1/1 zahrada o výměře 809 m2 v obci Štětí, katastrální území
Čakovice u Radouně. Žadatel nyní užívá pozemek na základě pachtovní smlouvy. Osadní
výbor nemá námitek k prodeji. OSŽPD v současné době nedoporučuje prodej s ohledem
na připravovaný nový územní plán, který plochu řeší pro bydlení, na rozdíl od stávajícího
územního plánu. Dle stávajícího územního plánu se jedná o pozemek v zastavěném území –
v ploše zahrady a sady. V návrhu nového plánu se jedná o plochu VES – vesnického využití
(smíšené obytné). Odbor MI doporučuje prodej předmětného pozemku, neboť se jedná
o pozemek,
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….. Jedná se tedy o narovnání
majetkoprávního vypořádání. Zároveň svým využitím koresponduje se stávajícím územním
plánem. RM dne 19. 9. 2018 schválila záměr převodu věci nemovité, zveřejněno
od 24. 9. 2018 do 10. 10. 2018. Viz příloha č. 1.
RM dne 17. 10. 2018 usnesením č. 2018/21/710 doporučila ZM rozhodnout o převodu
věci nemovité, a to uzavřením kupní smlouvy na předmětný pozemek.
usnesení č. 2018/2/69
ZM rozhodlo o převodu věci nemovité uzavřením kupní smlouvy, a to pozemku
parcelní číslo 1/1 zahrada o výměře 809 m2 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 100 Kč/m2 tj. celkem
80 900 Kč s ……………………………………………………………...
výsledek hlasování: Pro - 19, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
(chybí p. Holinka)
2.
Dne 4. 4. 2018 byla panu ………………………………………………. zaslána nabídka na
výkup části pozemku parcelní číslo ……………… ostatní plocha, jiná plocha označenou dle
geometrického plánu č. 75-434/2017 jako ………….. ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 20 m2 v obci Štětí, katastrální území Újezd u Chcebuze. Část předmětného pozemku
je nezbytné vykoupit v rámci připravované rekonstrukce stávající komunikace mezi obcemi
Újezd a Strachaly. Cena dle znaleckého posudku č. 3612/19/18 je stanovena na částku
114,28 Kč/m2. Dne 20. 7. 2018 jmenovaný s výkupem telefonicky souhlasil. RM dne
22. 8. 2018 schválila záměr nabytí věci nemovité, zveřejněno od 27. 8. 2018 do 12. 9. 2018.
Viz příloha č. 2.
RM dne 19. 9. 2018 usnesením č. 2018/19/651 doporučila ZM rozhodnout o nabytí věci
nemovité, a to uzavřením kupní smlouvy na předmětnou část pozemku.
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usnesení č. 2018/2/70
ZM rozhodlo o nabytí věci nemovité uzavřením kupní smlouvy na část pozemku
parcelní číslo …….. ostatní plocha, jiná plocha, označenou dle geometrického plánu
č. 75-434/2017 jako pozemek parcelní číslo ……… ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 20 m2 v obci Štětí, katastrální území Újezd u Chcebuze za cenu dle
schválených Zásad prodeje a pronájmu nemovitosti z majetku města Štětí a výkupu
nemovitosti do majetku města Štětí, tzn. dle znaleckého posudku za cenu 2 285,60 Kč,
po zaokrouhlení 2 286 Kč s ……………………………………..
výsledek hlasování: Pro - 19, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
(chybí p. Holinka)
3.
Dne 12. 6. 2018 byl Městem Štětí osloven pan …………………………………………
s nabídkou výkupu pozemků parcelní číslo ……….. ostatní plocha, neplodná půda o výměře
77 m2, ………….. ostatní plocha, silnice o výměře 179 m2 a ……….. ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 49 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Štětí I. Jedná se o pozemky
pod komunikací a části chodníku mezi „koželužnou“ a rodinnými domky u Husova náměstí.
Jmenovaný souhlasí s kupní cenou stanovenou dle znaleckého posudku č. 3635/42/18
ve výši 65 690 Kč. RM dne 5. 9. 2018 schválila záměr nabytí věcí nemovitých, zveřejněno od
11. 9. 2018 do 27. 9. 2018. Viz příloha č. 3.
RM dne 3. 10. 2018 usnesením č. 2018/20/693 doporučila ZM rozhodnout o nabytí věcí
nemovitých uzavřením kupní smlouvy na předmětné pozemky.
usnesení č. 2018/2/71
ZM rozhodlo o nabytí věcí nemovitých uzavřením kupní smlouvy na pozemky parcelní
číslo ……….. ostatní plocha, neplodná půda o výměře 77 m2, …………. ostatní plocha,
silnice o výměře 179 m2 a ………… ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 49 m2,
vše v obci Štětí, katastrální území Štětí I za cenu dle schválených Zásad prodeje a
pronájmu nemovitosti z majetku města Štětí a výkupu nemovitosti do majetku města
Štětí, tzn. dle znaleckého posudku za cenu 65 690 Kč s ……………………………………
výsledek hlasování: Pro - 19, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
(chybí p. Holinka)
4.
Dne 16. 8. 2018 byla panu …………………………………………zaslána nabídka na výkup
pozemku parcelní číslo …… zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7 m2, v obci Štětí,
katastrální území Štětí I v rámci majetkoprávního vyrovnání. Na předmětném pozemku se
nachází část terasy domu ………., který je ve vlastnictví Města Štětí a v současné době je
…………………………………………. Cena dle znaleckého posudku č. 3642/49/18 je
stanovena na částku 958,70 Kč/m2, výsledná výkupní cena tedy činí 6 710 Kč. Pan …………
s výkupem za daných podmínek souhlasí. RM dne 19. 9. 2018 schválila záměr nabytí věci
nemovité, zveřejněno od 24. 9. 2018 do 10. 10. 2018. Viz příloha č. 4.
RM dne 17. 10. 2018 usnesením č. 2018/21/711 doporučila ZM rozhodnout o nabytí věci
nemovité, a to uzavřením kupní smlouvy na předmětný pozemek.
- dotaz na výkupy, zda je dostatek financí v rozpočtu
- p. Tydrichová sdělila, že výkupy budou uskutečněny až v příštím roce
usnesení č. 2018/2/72
ZM rozhodlo o nabytí věci nemovité uzavřením kupní smlouvy na pozemek parcelní
číslo ……… zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7 m2 v obci Štětí, katastrální území
Štětí I za cenu dle schválených Zásad prodeje a pronájmu nemovitosti z majetku
města Štětí a výkupu nemovitosti do majetku města Štětí, tzn. dle znaleckého posudku
za cenu 6 710 Kč s …………………………………….
výsledek hlasování: Pro - 20, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
5.
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Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, jakožto vlastník pozemku parcelní
číslo 1152/1 ostatní plocha, silnice, převede bezúplatně, a to formou darovací smlouvy na
Město Štětí části pozemku označené dle geometrického plánu č. 1732-651/2017 jako 1152/4
ostatní plocha, ostatní komunikace, 1152/5 ostatní plocha, jiná plocha a 1152/6 ostatní
plocha, jiná plocha o celkové výměře 1601 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Štětí I
z důvodu vybudování nového chodníku v rámci stavby „Stezka Štětí - Stračí“, který se
nachází na výše uvedených částech předmětného pozemku. RM dne 31. 10. 2018 schválila
záměr nabytí věcí nemovitých, zveřejněno od 5. 11. 2018 do 21. 11. 2018. Viz příloha č. 5.
RM dne 5. 12. 2018 doporučila ZM rozhodnout o nabytí věcí nemovitých, a to
uzavřením darovací smlouvy na předmětné části pozemku.
usnesení č. 2018/2/73
ZM rozhodlo o nabytí věcí nemovitých uzavřením darovací smlouvy od dárce Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 70892156,
a to částí pozemku parcelní číslo 1152/1 ostatní plocha, silnice označené dle
geometrického plánu č. 1732-651/2017 jako 1152/4 ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 819 m2, 1152/5 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 103 m2, 1152/6 ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 679 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Štětí I.
výsledek hlasování: Pro - 20, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato

11.

Dodatek k Organizačnímu a pracovnímu řádu pro
zaměstnance Města Štětí, kteří jsou zařazeni v Městské policii
Štětí.

Zastupitelstvo Města Štětí na svém 21. mimořádném zasedání, které se konalo dne 14. 11.
2013, schválilo Organizační a pracovní řád pro zaměstnance Města Štětí, kteří jsou zařazeni
do Městské policie Štětí – č. usnesení 2013/21/259.
Na základě souhlasného usnesení ZO Odborového svazu státních orgánů a organizací
Městské policie Štětí, Palackého, předkládám dodatek k Organizačnímu a pracovnímu řádu
Městské policie Štětí, kterým se doplňuje:
Organizační a pracovní řád Městské policie Štětí
Oddíl III, Pracovní řád, Obecná část, čl. 9, kdy za bod 9.24 se vkládá nový bod 9.25,
který s účinností od 01. 01. 2019 včetně označení zní:
9.25 Placené volno – Sick days







Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci zařazenému do Městské policie Štětí na jeho žádost
pracovní volno (dále jen „volno“) v rozsahu 3 dnů v kalendářním roce z důvodu jeho zdravotní
indispozice.
Za volno se zaměstnanci poskytne náhrada ve výši 100% průměrného výdělku.
Volno lze čerpat pouze v celých dnech, volno lze slučovat, nevyčerpané volno nelze převádět do
následujícího kalendářního roku.
Volno nelze čerpat ve zkušební době, v době pracovní neschopnosti, v době ošetřování
nemocného dítěte mladšího 10 let nebo jiného člena domácnosti, v době čerpání dovolené, při
pracovním poměru na dobu určitou s trváním kratším než jeden rok, při dohodách o pracích
konaných mimo pracovní poměr.
Jako žádost bude sloužit vyplněný formulář, jehož schválení podepisuje nadřízený žádajícího
zaměstnance. V Evidenci pracovní doby a v Evidenci docházky vyznačí zaměstnanec volno
zkratkou SD (sick days).

RM na své schůzi konané dne 5. 12. 2018 usnesením č. 2018/25/844 doporučuje ZM
schválit Dodatek k Organizačnímu a pracovnímu řádu pro zaměstnance Města Štětí, kteří
jsou zařazeni v Městské policii Štětí.
- p. Frey – dotaz k zápisu odborového svazu a označení funkce p. Cuchého
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- dále dotaz na ostatní složky a odbory, zda mají stejný benefit
- tajemník sdělil, že jej mají všichni zaměstnanci zařazení do MěÚ a doplnil, že zhruba 20%
zaměstnanců jej nevyužilo
- dotaz na organizační složky – ty to nemají
- p. Smoleňák podnět, aby měly sick-day všechny organizační složky
usnesení č. 2018/2/74
ZM schvaluje „Dodatek“ k Organizačnímu a pracovnímu řádu pro zaměstnance Města
Štětí, kteří jsou zařazeni v Městské policii Štětí.
výsledek hlasování: Pro - 14, Proti - 1, Zdržel se - 5, usnesení bylo přijato

12.

Územní plánování (žádost o změnu ÚP, jmenování pověřeného
zastupitele při pořizování nového ÚP)

OSŽPD předkládá návrh pana …………………………………….………………………,
vlastníka pozemků parc.č. ………………. v obci Štětí, kat. území Chcebuz, podaný dne
3. 8. 2018 na pořízení změny územního plánu. Jedná se o změnu využití pozemků
zařazených ve smyslu platné ÚPD města do ploch přírodních – orná půda, na plochu bydlení
s využitím pro nízkopodlažní zástavbu venkovského typu (OB-V), kdy požadovaným
záměrem je výstavba rodinného domu, garáže, studny a bazénu.
O pořízení územního plánu (i jeho změny) rozhoduje podle § 44 stavebního zákona
zastupitelstvo obce. Pořizovatel územního plánu Městský úřad Litoměřice vydal stanovisko
k návrhu dne 9. 10. 2018, toto je přikládáno v příloze.
Předmětný požadavek představující podstatnou změnu v území nelze zahrnout do řešení
pořizovaného nového územního plánu. OSŽPD doporučuje rozhodovat o pořízení změny
územního plánu až po nabytí účinnosti nového územního plánu, neboť současné pořizování
nového územního plánu a změny stávajícího územního plánu je problematické a obecně
nevhodné. Pro další obdobné případy doporučujeme případně podané návrhy na pořízení
změny územního plánu předkládat ke stanovisku pořizovateli a následně k rozhodnutí
zastupitelstvu až po nabytí účinnosti nového územního plánu (v tomto smyslu návrh úkolu
pro OSŽPD).
RM tuto žádost projednala na svém zasedání dne 5. 12. 2018, přičemž doporučila přijmout
ZM tato usnesení:
usnesení č. 2018/2/75
ZM odkládá rozhodnutí o podnětu na pořízení změny Územního plánu města Štětí
podaného dne 3. 8. 2018 …………………………………………………………., do doby až
po nabytí účinnosti nového Územního plánu města Štětí.
výsledek hlasování: Pro - 20, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
usnesení č. 2018/2/76
ZM ukládá OSŽPD, aby případně podané návrhy na pořízení změny územního plánu
byly ke stanovisku pořizovateli a následně k rozhodnutí zastupitelstvu předkládány až
po nabytí účinnosti nového Územního plánu města Štětí.
výsledek hlasování: Pro - 20, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
2.
Určení spolupracujícího zastupitele při pořizování nového Územního plánu města Štětí
Dle požadavků stavebního zákona je třeba, aby ZM určilo zastupitele, který bude
spolupracovat s pořizovatelem při pořizování nového Územního plánu města Štětí.
Pořizovatelem územního plánu je Městský úřad Litoměřice, Odbor územního rozvoje.
RM na svém zasedání dne 5. 12. 2018 doporučila ZM jmenovat pana Ing. Michala Kurfirsta.
Nový územní plán je ve fázi zpracovaného návrhu, který byl projednán s dotčenými orgány.
Pořizovatel zpracovává vyhodnocení všech požadavků uplatněných prostřednictvím jejich
stanovisek či vyjádření v rámci uskutečněného společného jednání a řízení o návrhu
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územního plánu. Vzhledem k problematice některých požadavků uvedených ve stanovisku
nadřízeného orgánu, tedy Krajského úřadu ÚK, Odboru územního plánování a stavebního
řádu, pořizovatel požádal o jejich konzultaci, výsledky se promítají také do vyhodnocení.
Jelikož byly ke společnému jednání uplatněny i připomínky ze strany fyzických a právnických
osob, bude třeba vyhodnotit i tyto. Následně kompletní vyhodnocení pořizovatel předloží
určenému zastupiteli města k seznámení a případnému připomínkování. Poté bude
vyhodnocení předáno projektantům územního plánu spolu s výzvou k provedení úpravy
návrhu.
Vzhledem k tomu, že návrh územního plánu redukuje ve stávajícím územním plánu
vymezené zastavitelné plochy či mění jejich využití na jiný způsob, bude potřeba
v součinnosti se Stavebním úřadem Štětí prověřit, kde všude došlo k vydání pravomocných
rozhodnutí o umístění či povolení staveb, která bude nutné respektovat a v pořizovaném
územním plánu potvrdit.
usnesení č. 2018/2/77
ZM v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ustanovení
§ 84 odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
jmenuje pana Ing. Michala Kurfirsta určeným zastupitelem pro spolupráci
s pořizovatelem při pořizování územního plánu města Štětí a jeho změn.
výsledek hlasování: Pro - 11, Proti - 2, Zdržel se - 7, usnesení bylo přijato

13.

Odpis pohledávek

OSŽPD předkládá ke schválení odpis pohledávek, jejichž soupis je předkládán v příloze.
OSŽPD prověřil stav faktur, které se ročně inventarizují. Po prostudování všech dostupných
podkladů bylo zjištěno, že předmětné faktury jsou již promlčené, nedobytné
a nevymahatelné. Veškeré pohledávky – neuhrazené faktury jsou uvedeny spolu s popisem
v příloze.
OSŽPD tímto doporučuje odpis pohledávek uvedených v příloze z důvodu jejich
nedobytnosti a nevymahatelnosti. Všechny odepsané pohledávky budou nadále
inventarizovány jen na podrozvahových účtech a těchto podkladů bude využíváno při podání
žádosti o byt či nebytový prostor apod. (aby nedošlo k tomu, že se nějaký dlužník dostane do
městského bytu či nebytového prostoru).
RM na svém zasedání dne 19. 9. 2018 doporučila ZM rozhodnout o odpisu předmětných
pohledávek.
- dotaz p. Novák L. – jak probíhalo vymáhání, zda byl vydán exekuční příkaz
- p. Zwettler - pohledávky jsou nevymahatelné, neboť se řešila tíživá a neúnosná situace s
odpady ovšem bez právního titulu. Pohledávka pak byla zohledněna v kupní ceně za
nemovitost.
usnesení č. 2018/2/78
ZM rozhoduje o vzdání se práva a prominutí dluhu pohledávek jednotlivých dlužníků
neuhrazených faktur z r. 2011 uvedených v příloze Soupis pohledávek v celkové výši
70 534 Kč pro jejich nedobytnost a nevymahatelnost.
výsledek hlasování: Pro - 20, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
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14.

Rámcové výsledky hospodaření Města Štětí za období 1 11/2018 - na vědomí

zastupitelům předloženy rámcové výsledky hospodaření Města Štětí za období 111/2018

15.

Návrh VII. rozpočtového opatření k 13. 12. 2018

V rámci VII. rozpočtového opatření roku 2018 jsou navrženy úpravy rozpočtu města
s ohledem na jeho očekávanou skutečnost jak na straně příjmů, tak na straně výdajů.
K předkládanému návrhu VII. rozpočtového opatření jsou zpracovány přehledové tabulky,
které zobrazují návrhy změn. Navrhované změny jsou stručně okomentovány.
- p. Novák L. – dotaz na pozemky DZU
- od příštího roku budou takto zařazovány všechny pozemky
usnesení č. 2018/2/79
ZM schvaluje VII. rozpočtové opatření k 13. 12. 2018.
výsledek hlasování: Pro - 20, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato

16.

Návrh na zrušení Fondu rozvoje a oprav (FRO)

Dne 21. 9. 2017 schválilo ZM statut Fondu rozvoje a oprav, který byl zřízen k 1. 1. 2018.
Jeho výdaje tvoří opravy a investice uvedené v Doplňkových závazných ukazatelích
pro příslušný kalendářní rok. Do příjmů Fondu rozvoje a oprav patří především příjmy
z prodeje pozemků a nemovitého majetku, účelově vázané transfery na opravy a investice,
daň z nemovitostí, příjmy z poplatků za uložení odpadů nebo příjmy za odnětí půdy
ze zemědělského půdního fondu.
Tento fond byl zřízen z důvodu přehlednosti čerpání výdajů na jmenovité opravy a investice,
s možností propojení těchto výdajů s předem stanovenými příjmy. Vzhledem k tomu, že
většina výdajů na jmenovité opravy nebo investice musí být placena z předem stanoveného
účtu v souladu s uzavřenými smlouvami, není možné výdaje na jmenovité opravy a investice
platit přímo z účtu FRO. Tím dochází k neustálému přeúčtovávání mezi jednotlivými
bankovními účty (uvedenými ve smlouvách) a účtem FRO tak jak to vyžaduje legislativa pro
účtování fondů. Tím pozbývá účtování oprav a investic prostřednictvím FRO vypovídací
schopnost. Fond rozvoje a oprav eviduje navíc přehled jmenovitých oprav a investic
duplicitně s Doplňkovými závaznými ukazateli.
Vzhledem k výše uvedenému navrhuje OE zrušení Fondu rozvoje a oprav s tím, že bude
nahrazen sledováním příjmů a výdajů, spojených se jmenovitými opravami a investicemi
uvedenými v Doplňkových závazných ukazatelích, prostřednictvím číselného označení
v účetnictví – organizací (ORG). Toto číselné označení bude používáno při účtování
na straně příjmů i výdajů, což zajistí průběžný aktuální přehled o čerpání příjmů a výdajů,
spojených se jmenovitými opravami a investicemi.
Předpokládaný zůstatek FRO k 31. 12. 2018 je cca 100 000 Kč, s ohledem na
předpokládané financování investičních akcí do konce roku 2018. Tato částka bude
převedena do zůstatků finančních prostředků z minulých let.
RM doporučuje ZM zrušení Fondu rozvoje a oprav ke schválení.
- p. Novák L. – fond byl zřízen proto, aby bylo v rozpočtu vidět, kolik se na fond dává a kolik
se z něj čerpá
- podpora fond zachovat
- místostarosta Andrt – fond neúměrně zatěžoval účetní oddělení; podnět na metodiku
sledování provozního salda, ale fond v tuto chvíli zrušit
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- uložit úkol Finančnímu výboru
- diskuse
usnesení č. 2018/2/80
ZM schvaluje zrušení Fondu rozvoje a oprav k 31. 12. 2018.
výsledek hlasování: Pro - 11, Proti - 7, Zdržel se - 2, usnesení bylo přijato
- p. Novák L. – návrh na úkol pro FV zpracovat metodiku ke sledování DZU provozní saldo –
bude dáno v plánu práce FV, který bude předložen ke schválení na příštím jednání
zastupitelstva

17.

Návrh rozpočtu Města Štětí na rok 2019

Návrh rozpočtu Města Štětí na rok 2019 byl vyvěšen v zákonné lhůtě a byly k němu
vzneseny následující připomínky:
RM doporučuje ZM:
1. Snížení provozních příspěvků příspěvkovým organizacím:
ZŠ TGM
ZŠ Školní
ZŠ Ostrovní
ZUŠ
DDM
CŠJ
MŠ

původní (požadováno PO)
2 790 000 Kč
2 434 000 Kč
3 900 000 Kč
400 000 Kč
2 600 000 Kč
4 000 000 Kč
3 600 000 Kč

návrh RM
2 300 000 Kč
2 400 000 Kč
3 650 000 Kč
400 000 Kč
2 300 000 Kč
3 700 000 Kč
3 600 000 Kč

rozdíl
490 000 Kč
34 000 Kč
250 000 Kč
0 Kč
300 000 Kč
300 000 Kč
0 Kč
1 374 000 Kč

CELKEM

2. Doplnění návrhu rozpočtu: Veřejné osvětlení (od koželužny k mostu) ve výši 1 000 000 Kč.
Oprava u GPMŠ: + 500 000 Kč.
Současně dojde k úpravě doplňkových závazných ukazatelů dle výše uvedených
doporučení.
Po těchto úpravách činí rozdíl celkových příjmů a výdajů -60 290 876 Kč.
Předpokládaný zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2019 = 87 mil. Kč
připomínky k návrhu:
- starosta – rozpočet byl pracovně projednáván asi před měsícem, následovaly další úpravy
na straně výdajů
- návrh na snížení provozních výdajů obsahoval mj. návrh na snížení příspěvku
příspěvkovým organizacím
- p. Dostálek – na pracovním jednání k rozpočtu byl předložen jakýsi součet požadovaných
výdajů, připomínka ke způsobu sestavování
- místostarosta Andrt – v oblasti investic vedoucí připravují návrh dle strategického plánu
rozvoje města, následně se určují priority
- p. Roubíčková – rozdíly ve snížení příspěvků pro PO jsou veliké, jak se k nim došlo
- místostarosta Andrt – doplnění snížení u PO Centrální školní jídelna o – 200 000 Kč
(investice do konvektomatu)
- starosta sdělil, že takto to bylo probráno s řediteli PO
- místostarosta Andrt – k příspěvkovým organizacím - na rozdíl od odborů městského úřadu,
které se sledují během roku, mají příspěvkové organizace jiný režim, provozní příspěvek
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hradí především provoz – média apod., v tuto chvíli nevíme, jak bude vypadat vyúčtování,
bude se jednat s jednotlivými řediteli
- místostarosta Kurfirst – každá PO vypracovala návrh rozpočtu, byly provedeny
konzervativní úsporné zásahy do rozpočtu PO; s každou PO bude projednáno
- p. Rulíšková – dotaz na investici dostavby družiny ZŠ Školní, dotaz na výpověď smlouvy,
jak bylo uvedeno v zápise z rady
- starosta – je uzavřená smlouva se stavební firmou, nicméně dle podmínky dotace 40%
zatím nemůže zahájit práce, dotace zatím máme přislíbené z MAS Podřipsko. Z vícero
důvodů smlouvu nelze naplnit - řešením by byla dohoda se stavební firmou o ukončení
smlouvy
- za rodiče dětí ZŠ Školní – žádost o podporu investice
- p. Novák L. – opozice nemá zájem přestavbu blokovat, ovšem předpokládané náklady se
jistě ještě zvýší; návrh na přepracování projektu
- místostarosta Andrt – v tu chvíli budeme opět na začátku, prostředky vyčleněné z MAS by
v dané situaci nebyly garantované
- diskuse
- p. Novák L. – návrh na změnu DZU most Štětí
- návrh snížit provozní výdaje o 5% v součtu - úkol pro radu
- místostarosta Andrt – tímto stylem politických rozhodnutí se dostáváme akorát k tomu, že
se návrhy jen zbytečně šponují
- p. Bureš – žádost na p. Nováka o trpělivost do únorového ZM a dát prostor radním, aby
projednali úspory
- p. Novák – úkol radě může být bez vyjádření procenta úspor
usnesení č. 2018/2/81
ZM ukládá radě města zabývat se snížením provozních výdajů mimo ukazatelů DZU a
na příštím jednání ZM předložit návrh.
výsledek hlasování: Pro - 19, Proti - 1, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
- doplňkový závazný ukazatel na most – jiná částka dle 25. rady města – návrh na upravení
o 100 tis. Kč – vysvětlil p. Zwettler
- místostarosta Kurfirst – plánované schodky jsou ze zkušeností z posledních tří volebních
období v reálu na konci roku podstatně nižší.
- p. Guriš – návrh na úsporu v oblasti kumulace odměn
usnesení č. 2018/2/82
ZM schvaluje rozpočet Města Štětí pro rok 2019 jako schodkový ve výši 60 090 876 Kč
včetně zahrnutí schválených upravujících návrhů s tím, že schodek bude uhrazen
přebytkem z minulých let ve výši 58 447 376 Kč a za použití fondů města v celkové
výši 1 643 500 Kč.
výsledek hlasování: Pro - 11, Proti - 0, Zdržel se - 8, usnesení bylo přijato
- p. Dostálek odešel
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18.

Grantový program Města Štětí - pravidla pro rok 2019

Pro rok 2019 je ZM předložen návrh Pravidel Grantového programu Města Štětí - viz příloha.
- p. Novák L.
- protinávrh na schválení pravidel jak byla v roce 2018, změnit pouze data
- místostarosta Kurfirst – návrh na schválení pravidel tak, jak byla navržena nyní, vysvětlil
navrhované změny
- p. Frey – dotaz na příspěvek na odměny pro trenéry pouze pro dětské a mládežnické
kategorie a výše na osobu a oddíl
- diskuse
- návrh na úpravu
vypustit v čl. 2 bod a) šestá odrážka text: „pouze u kategorie do 23 let“ a doplnit: „měsíční
limit na osobu v jednom oddílu je 10 tis. Kč“.
usnesení č. 2018/2/83
ZM schvaluje změnu předloženého návrhu pravidel Grantového programu pro r. 2019
takto: vypustit v čl. 2 bod a) šestá odrážka text: „pouze u kategorie do 23 let“ a
doplnit: „měsíční limit na osobu v jednom oddílu je 10 tis. Kč“.
výsledek hlasování: Pro - 19, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
návrh usnesení:
ZM schvaluje pravidla Grantového programu Města Štětí pro rok 2019 ve znění jako
v r. 2018.
výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 2, Zdržel se - 12, usnesení nebylo přijato
usnesení č. 2018/2/84
ZM schvaluje pravidla Grantového programu Města Štětí pro rok 2019 s doplněním
schválené úpravy.
výsledek hlasování: Pro - 11, Proti - 2, Zdržel se - 6, usnesení bylo přijato

19.

Žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci

1.
SK Štětí, z.s. žádá o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 700 000 Kč určené
k zabezpečení financování sportovní činnosti oddílů SK Štětí, z.s. do doby přidělení dotace
z Grantového programu Města Štětí v roce 2019.
usnesení č. 2018/2/85
ZM schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci organizaci SK Štětí, z.s.
k zabezpečení financování sportovní činnosti oddílů SK Štětí, z.s. ve výši 700 000 Kč a
uzavření veřejnoprávní smlouvy.
výsledek hlasování: Pro - 18, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
(chybí Klementová)
2.
TJ KVS Štětí, z.s. žádá o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 400 000 Kč určené
k zabezpečení financování sportovní činnosti oddílů KVS do doby přidělení dotace
z Grantového programu Města Štětí v roce 2019.
- dotaz Novák L. – připomínka k předložení žádosti KVS až dnes
- místostarosta Kurfirst nahlásil střet zájmů
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usnesení č. 2018/2/86
ZM schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci organizaci TJ KVS Štětí, z.s.
k zabezpečení financování sportovní činnosti oddílů ve výši 400 000 Kč a uzavření
veřejnoprávní smlouvy.
výsledek hlasování: Pro -17, Proti - 0, Zdržel se - 1, usnesení bylo přijato
(chybí p. Klementová)

20.

Stanovení výše odměn za výkon funkcí neuvolněným členům
Zastupitelstva města

Novelou Nařízení vlády č. 318/2017 jsou ZM předloženy nové výše odměn za výkon funkcí
neuvolněných členů ZM. V základním ustanovení nedošlo ke změnám a nadále tak platí, že:
Vykonává-li neuvolněný člen ZM více funkcí, lze mu poskytnout souhrnnou odměnu,
maximálně však pouze za 3 souběžné vykonávané funkce, a to pouze u člena RM, předsedy
výboru/komise, člena výboru/komise. Funkce starosty, místostarosty a člena zastupitelstva
bez dalších funkcí nelze kumulovat.
Dále může ZM členovi ZM za splnění mimořádných nebo zvlášť významných úkolů
poskytnout mimořádnou odměnu, v souhrnné, zákonem omezené výši. Tato odměna má své
procedurální podmínky.
ZM dále může rozhodnout o náhradě za ztrátu výdělku u neuvolněného člena ZM, který
podniká nebo provozuje SVČ a to v hodinové paušální sazbě a současně v maximální
měsíční částce.
Níže uvedené hodnoty se vztahují pro města v počtu obyvatel 5001-10000.
Funkce
Místostarosta
Člen rady města
Předseda výboru/komise
Člen výboru/komise
Člen zastupitelstva

Stávající odměna
33 210 Kč
7 380 Kč
3 690 Kč
3 075 Kč
1 845 Kč

Odměna od 1. 1. 2019
0 - 35 535 Kč
0 – 7 897 Kč
0 – 3 948 Kč
0 – 3 290 Kč
0 – 1 974 Kč

- p. Smoleňák – návrh na odměnu pro neuvolněné místostarosty ve výši 50% odměny pro
místostarostu uvolněného
- p. Novák L. – návrh odměny zachovat v hodnotách z ustavujícího ZM
- nekumulovat
- místostarostové pouze 50% z výše odměny uvolněného tj. 28 955 Kč
- p. Rulíšková - dotaz na souhrn odměn, vždy se dávala pouze ta nejvyšší
- místostarosta Andrt – vychází se z nařízení vlády, které tyto návrhy obsahuje
- p. Roubíčková – návrh nekumulovat
- místostarosta Andrt – každý se může rozhodnout věnovat své odměny např. neziskovým
organizacím
- p. Novák shrnul protinávrh - zachovat odměny ve výši roku 2018, odměna neuvolněnému
místostarostovi ve výši 50% odměny místostarosty uvolněného, při souběhu funkcí odměny
nekumulovat
návrh usnesení:
ZM stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících
částkách:
- místostarosta: 28 955 Kč,
- člen rady: 7 380 Kč,
- předseda výboru/komise: 3 690 Kč,
- člen výboru/komise: 3 075 Kč,
- člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1 845 Kč.
výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdržel se - 11, usnesení nebylo přijato
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usnesení č. 2018/2/87
ZM stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc
v následujících částkách:
- místostarosta: 35 535 Kč,
- člen rady: 7 897 Kč,
- předseda výboru/komise: 3 948 Kč,
- člen výboru/komise: 3 290 Kč,
- člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1 974 Kč.
výsledek hlasování: Pro - 11, Proti - 7, Zdržel se - 1, usnesení bylo přijato
usnesení č. 2018/2/88
ZM stanovuje, že odměna bude poskytována od 1. 1. 2019. V případě nástupu
náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva města bude odměna
poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení
jednotlivých funkcí, bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
výsledek hlasování: Pro - 11, Proti - 0, Zdržel se - 8, usnesení bylo přijato
- p. Novák L. – protinávrh – odměny nekumulovat, poskytovat v případě souběhu více funkcí
pouze tu nejvyšší odměnu
návrh usnesení:
V případě souběhu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města se stanovuje
odměna odpovídající nejvyšší částce za danou funkci.
výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 1, Zdržel se - 10, usnesení nebylo přijato
usnesení č. 2018/2/89
ZM stanovuje v případě souběhu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města
se stanovuje odměna jako souhrn odměn.
Do souhrnné odměny jsou zahrnuty vždy maximálně 3 odměny za funkce s nejvyšší
odměnou, schválenou zastupitelstvem města. Do souhrnu se zahrnují pouze odměny
za výkon funkce člena rady, předsedy nebo člena výboru a předsedy nebo člena
komise.
výsledek hlasování: Pro - 11, Proti - 8, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato

21.

Zásady pro poskytování peněžitých plnění členům výborů
Zastupitelstva města Štětí a komisí Rady města Štětí, kteří
nejsou členy Zastupitelstva města Štětí

Novelou § 84 odst. 2 písmeno v), zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, bylo znění tohoto písmene rozšířeno i na členy komisí rady, o kterých
doposud rozhodovala rada města. Nyní patří tato kompetence do vyhrazených záležitostí
ZM.
Předložením nových „Zásad“ (viz příloha), byla současně sjednocena pravidla pro
odměňování členů výborů i komisí. Základem je hodinová sazba 200 Kč za hodinu jednání
pro jednoho člena. Předseda výboru má ale možnost při neúčasti některých členů na jednání
výboru nebo komise, zohlednit aktivitu ostatních členů a tyto „ušetřené“ prostředky mezi ně
rozdělit. Návrh Zásad předpokládá pololetní výplatu odměn.
Protože není v současné době znám konečný počet členů výborů a komisí, kteří nejsou
zastupiteli, vycházejí Zásady z dosavadních průměrných počtů členů a frekvence jednání
komisí a výborů.
RM na svém jednání doporučila ZM Zásady schválit.
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usnesení č. 2018/2/90
ZM schvaluje Zásady pro poskytování peněžitých plnění členům výborů Zastupitelstva
města Štětí a komisi Rady města Štětí, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Štětí.
výsledek hlasování: Pro - 19, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato

22.

Obecně závazná vyhláška Města Štětí č. 3/2018, kterou se
stanoví část společného školského obvodu mateřské školy

Obecně závazná vyhláška (dále jen OZV) č. 3/2018, kterou se stanoví část společného
školského obvodu mateřské školy.
Město Štětí a obec Račice uzavřely v říjnu 2018 dohodu o vytvoření společného školského
obvodu spádové mateřské školy zřizované Městem Štětí. Ve spolupráci s Ministerstvem
vnitra ČR, odborem dozoru a kontroly Ústí n.L. byla následně na základě ustanovení § 179
odst. 3 a § 178 odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona vytvořena OZV.
Příloha č. 1 – dohoda o společném školském obvodu spádové MŠ.
Příloha č. 2 – OZV č. 3/2018 o společném školském obvodu MŠ.
usnesení č. 2018/2/91
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2018, kterou se stanoví část společného
školského obvodu mateřské školy.
výsledek hlasování: Pro - 19, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato

23.

Obecně závazná vyhláška Města Štětí č. 4/2018, kterou se
stanoví části společných školských obvodů základních škol

Město Štětí má platnou OZV č. 2/2016, o stanovení školských obvodů spádových základních
škol a současně dohody mezi městem Štětí a obcí Račice, mezi městem Štětí a obcí
Snědovice, které jsou z roku 2005. Komise pro vzdělávání a školství doporučila provést
revizi dohod. Revize dohod byly provedeny a následně město Štětí, obec Račice a obec
Snědovice uzavřely v říjnu 2018 novou dohodu o vytvoření společného školského obvodu
spádových základních škol zřizovaných městem Štětí. Z tohoto důvodu byla zpracována
nová OZV, která byla vytvořena ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR, odborem dozoru a
kontroly Ústí n.L..
Příloha č. 3 – dohoda o společném školském obvodu spádových ZŠ.
Příloha č. 4 – OZV č. 4/2018 o společném školském obvodu ZŠ.
usnesení č. 2018/2/92
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2018, kterou se stanoví části společných
školských obvodů základních škol.
výsledek hlasování: Pro - 19, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato

24.

Různé

- p. Roubíčková – dotaz na plán jednání ZM na rok 2019
- bude zastupitelům rozeslán
- p. Holinka – dotaz na Lidl
- místostarosta Andrt – nyní se ladí koordinace se stavební firmou, která bude provádět
rekonstrukci mostu
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- p. Guriš – kde lze vidět dokumentace k mostu
- starosta – u p. Zwettlera na stavebním odboru
- dotaz na řešení sjezdu – ten bude situován v místě dnešního autobusového nádraží,
navazovat na něj bude kruhový objezd
- dotaz na radu – na minulém jednání zastupitelstva byla sdělena informace, že radní budou
mít na starosti určité oblasti, tak zda už je toto stanoveno
- zatím toto nebylo určeno, na příštím jednání rady by mělo být projednáno
- p. Frey – připomínka k ukončení minulého jednání zastupitelstva
- p. Rulíšková – kritika průběhu jednání, to co uvidí občané na záznamu jednání je tristní,
všechny návrhy opozice jsou zamítnuty
- starosta – návrhy opozice byly podpořeny, např. u Grantových pravidel
- místostarosta Kurfirst – zásadní dnes bylo hlasování o rozpočtu, protinávrh přišel od
opozice a byl přijat, tak nerozumím, co bylo tristní
- místostarosta Andrt – připomínka k tomu, že se rozpočet nehlasoval napříč
zastupitelstvem, nebyl důvod pro nepodpoření návrhů, které obsahoval

Závěr
Druhé zasedání Zastupitelstva města ukončil ve 21:56 h starosta města T. Ryšánek,
poděkoval všem přítomným členům zastupitelstva a veřejnosti za účast. Popřál hezké
Vánoční svátky a hodně štěstí do nového roku.

Mgr. Tomáš Ryšánek
starosta města

Mgr. Ing. Miroslav Andrt
místostarosta

Ing. Michal Kurfirst
místostarosta

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Hana Klementová

--------------------------------

Josef Patka
Přílohy:

č. 1
č. 2
č. 3

--------------------------------

prezenční listina
výpis usnesení
přehled hlasování

Ve Štětí dne 13. 12. 2018
zapsala: Monika Huhuková
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