Výpis usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne 25. 4. 2019 - anonymizovaný
Číslo
usnesení ZM

Text usnesení

Uložený
termín plnění

Zodpovídá

ZM schvaluje program jednání ZM dne 25. 4. 2019.
ZM schvaluje pracovní předsednictvo, které tvoří členové Rady města.
ZM volí návrhovou komisi ve složení: L. Novák (předseda), V. Frey a Z. Rulíšková jako členové.
ZM volí pana Martina Hrůzu členem kontrolního výboru.
Zastupitelstvo Města Štětí deleguje pana Mgr. Ing. Miroslava Andrta jako zástupce akcionáře – Města Štětí – k
2019/4/131 jednání na všech valných hromadách společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO: 49099469, se
sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, které se budou konat v letech 2019 až 2022.
2019/4/127
2019/4/128
2019/4/129
2019/4/130

2019/4/132 ZM schvaluje poskytnutí dotace organizaci Český rybářský svaz, místní organizace Štětí, z.s. na realizaci projektu
„Podpora dětí a mládeže v rybářském sportu, závodní činnost“ ve výši 270 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
ZM schvaluje poskytnutí dotace organizaci SK Nephilim, z.s. na realizaci projektu „Francie 2019“ ve výši 10 000 Kč a
2019/4/133
uzavření veřejnoprávní smlouvy.
ZM schvaluje poskytnutí dotace organizaci Dobro-volně, z.s. na realizaci projektu „Sousedská zahrada u Domu s
2019/4/134
chráněnými byty ve Štětí“ ve výši 24 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
ZM schvaluje poskytnutí dotace organizaci Asociace TOM ČR, TOM 21202 TULÁCI na realizaci projektu „Celoroční
2019/4/135
oddílová činnost“ ve výši 100 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
2019/4/136 ZM schvaluje II. rozpočtové opatření k 25. 4. 2019.
ZM rozhodlo o převodu věci nemovité uzavřením kupní smlouvy, a to části pozemku parcelní číslo 175/6 orná půda,
označené dle geometrického plánu č. 284-620/2018 jako 175/16 o výměře 278 m2, v obci Štětí, katastrální území
Hněvice za cenu dle schválených Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí z majetku města Štětí a výkupu nemovitostí
2019/4/137
do majetku města Štětí, ve výši 250 Kč/m2 s …………………………………… za celkovou kupní cenu ve výši 75 550
Kč, která se skládá z částky za pozemkovou parcelu ve výši 69 500 Kč a dále z částky za geometrický plán ve výši 6
050 Kč.
ZM rozhodlo o převodu věci nemovité uzavřením kupní smlouvy, a to části pozemku parcelní číslo 425/4 ostatní
plocha, ostatní komunikace, označené dle geometrického plánu č. 84-561/2018 jako st. 36 o výměře 41 m2, v obci
Štětí, katastrální území Újezd u Chcebuze za cenu dle schválených Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí z majetku
2019/4/138 města Štětí a výkupu nemovitostí do majetku města Štětí, tzn. dle znaleckého posudku + 21%DPH se
………………………………… za celkovou kupní cenu ve výši 16 480,20 Kč včetně 21%DPH, po zaokrouhlení 16 480
Kč včetně 21% DPH. Celková kupní cena se skládá z částky za pozemkovou parcelu ve výši 12 120 Kč a dále z
částky za znalecký posudek ve výši 1 500 Kč, 21% DPH činí 2 860,20 Kč.
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ZM rozhodlo o převodu věci nemovité uzavřením kupní smlouvy, a to části pozemku parcelní číslo 1603 ostatní
2019/4/139 plocha, manipulační plocha, označené dle geometrického plánu č. 1738-014/2018 jako 1603/8 o výměře 321 m2 v
obci Štětí, katastrální území Štětí I za cenu dohodnutou ve výši 60 Kč/m2, tzn. za celkovou kupní cenu ve výši 19 260
Kč s Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, IČO: 70892156.

2019/4/140

2019/4/141

2019/4/142

2019/4/143

ZM rozhodlo o převodu věci nemovité uzavřením kupní smlouvy, a to části pozemku parcelní číslo 4/1 zahrada,
označené dle geometrického plánu č. 189-85/2018 jako pozemek parcelní číslo st. … díl „a“ o výměře 39 m2 a tento
díl se slučuje do stávajícího pozemku parcelní číslo st. …….. v obci Štětí, katastrální území Stračí za cenu dle
schválených Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí z majetku města Štětí a výkupu nemovitostí do majetku města
Štětí, tzn. dle znaleckého posudku za celkovou kupní cenu ve výši 10 270 Kč, a to:
• podíl o velikosti 1/2 vzhledem k celku s …………………………, za cenu ve výši 5 135 Kč,
• podíl o velikosti 1/2 vzhledem k celku s ……………………….., za cenu ve výši 5 135 Kč.
Celková kupní cena se skládá z částky za pozemkovou parcelu ve výši 8 770 Kč a dále z částky za znalecký posudek
ve výši 1 500 Kč.
ZM rozhodlo o uzavření smlouvy č. 117/2019 s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, IČO: 69797111, jejímž obsahem je bezúplatný převod
pozemku parcelní číslo 393/52, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace o výměře 268 m2 a
pozemku parcelní číslo 393/53, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace o výměře 155 m2,
vše v obci Štětí, katastrální území Štětí I.
ZM rozhodlo o uzavření smlouvy č. 341/2019 s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, IČO: 69797111, jejímž obsahem je bezúplatný převod
a zřízení věcného práva pozemku parcelní číslo 393/28, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace o výměře 4 285 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I.
ZM rozhodlo o nabytí a převodu věcí nemovitých uzavřením směnné smlouvy, a to nabytím pozemku parcelní číslo
…….. ostatní plocha, zeleň o výměře 126 m2 a pozemku parcelní číslo ……… ostatní plocha, zeleň o výměře 145
m2, vše v obci Štětí, katastrální území Počeplice z vlastnictví manželů …………………………., ………….., …… do
vlastnictví Města Štětí a převodem částí pozemků parcelní číslo 476/3 lesní pozemek, 477 lesní pozemek a 897/1
lesní pozemek, označených dle geometrického plánu č. 207-726/2011 jako 476/5 o celkové výměře 241 m2, vše v
obci Štětí, katastrální území Počeplice z vlastnictví Města Štětí do vlastnictví manželů
…………………………………………….
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nepřijatá usnesení:
ZM schvaluje poskytnutí dotace organizaci SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Štětí na realizaci projektu „Kroužek MLADÝCH
HASIČŮ“ ve výši 20 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
ZM schvaluje poskytnutí dotace organizaci SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Štětí na realizaci projektu „Kroužek MLADÝCH
HASIČŮ“ ve výši 100 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
ZM schvaluje přesun prostředků v Grantovém programu Města Štětí částku 100 tis. Kč z oblasti B do oblasti A a částku 50 tis. Kč
z oblasti E do oblasti A.

3

