Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne 13. 12. 2012
Číslo usnesení
ZM

Text usnesení

2012/15/121 ZM schvaluje navržený program jednání vč. změny bodu č. 6.
2012/15/122 ZM schvaluje pracovní předsednictvo, které tvoří členové Rady města.
2012/15/123 ZM schvaluje návrhovou komisi ve složení: Petr Domorázek (předseda), Jiří Holinka a Zdena Rulíšková.
ZM ukládá starostovi zajistit právní rozbor možného řešení a financování oprav zjištěných nedostatků na bytovém
2012/15/124
domu Nové náměstí 702 - 706. T: do 31.1.2013.
2012/15/125 ZM ukládá radě města zabývat se závěry jednotlivých kontrol kontrolního výboru. T: do 18.4.2013.

Uložený
termín plnění

Zodpovídá

31.1.2013

starosta

18.4.2013

RM

7.2.2013

RM

ZM ukládá RM zrevidovat text „Zásad města Štětí pro zakázky malého rozsahu“. Při této revizi odstranit formální i
2012/15/126 věcné nedostatky zásad. Vypustit odst. 6. čl. 8. Doplnit ustanovení, že v mimořádných a neodkladných případech
může výjimku ze zásad povolit RM, která však musí své rozhodnutí následně předložit k posouzení ZM
ZM ukládá RM předložit revidované Zásady města Štětí pro zakázky malého rozsahu, ke schválení ZM, které si
schvalování této normy vyhrazuje T: 7. 2. 2013
ZM schvaluje spolufinancování v rámci finanční podpory z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na
2012/15/128 projekt „Zvýšení kvality řízení na Městském úřadu Štětí“ v objemu 15 % celkových způsobilých výdajů, tj. v maximální
výši Kč 1 033 833,53, v letech 2013 – 2015.
ZM ukládá tajemnici na každém jednání zastupitelstva města informovat o stavu a průběhu projektu „Zvýšení kvality
2012/15/129
řízení na Městském úřadu Štětí“ a to do doby ukončení projektu.
Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 2012/14/106 ze 14. schůze ZM konané dne 20.9.2012, kterým byl
schválen prodej pozemku parcelní číslo 1155/71 zahrada o výměře 1086 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I za
2012/15/130
cenu schválenou ZM dne 15. 12. 2011, tj. 754,- Kč/m2 + ostatní náklady, a to za celkovou kupní cenu ve výši 843
409,- Kč Tomáši Pospíchalovi, U Stadionu 479/D, Štětí.

2012/15/127

tajemnice

OSI
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Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne 13. 12. 2012
Číslo usnesení
ZM

Text usnesení

ZM schvaluje prodej pozemku parcelní číslo 1155/71 zahrada o výměře 1086 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I
za cenu schválenou ZM dne 15. 12. 2011, tj. 754,- Kč/m2 + ostatní náklady a to za celkovou kupní cenu ve výši 843
409,- Kč Tomáši Pospíchalovi, U Stadionu 479, Štětí a Markétě Caizlové, Kateřinská 31, Úhonice, a to každému ½
vzhledem k celku.
Kupní smlouva musí obsahovat ujednání: Prodávající a kupující se pro případ porušení níže uvedené povinnosti
2012/15/131 kupujícím dohodli na smluvní pokutě podle § 544 a násl. občanského 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 schvaluje prodej pozemku parcelní číslo 1744 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 180 m2 v obci Štětí,
2012/15/132 katastrální území Radouň u Štětí, za cenu dle schválených zásad prodeje, tj. 200,- Kč/m2 + ostatní náklady Miroslavu
Válovi, Radouň 150 za účelem výstavby rodinného domu.
ZM schvaluje prodej části pozemku parcelní číslo 842 zahrada, označené GP č. 239-624/2012 jako „a“ o výměře 104
m2 v obci Štětí, katastrální území Chcebuz za cenu dle schválených zásad prodeje, tj. 100,-/m2 + ostatní náklady,
2012/15/133
celkem tedy 10 712,- Kč panu Miroslavu Durdilovi podíl o velikosti ½ vzhledem k celku a paní Miroslavě Durdilové
podíl o velikosti ½ vzhledem k celku, oba bytem Valentova 1729/17, Praha 4 – Chodov.
ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku parcelní číslo 552/12 ostatní plocha o výměře 1 743 m2 v obci Štětí,
katastrální území Počeplice dle zákona č. 219/2000 Sb., § 22 odst. 2, o majetku České republiky.
ZM schvaluje výkup ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1502/7697 vzhledem k celku pozemku parcelní číslo
2012/15/135 364/3 zastavěná plocha v obci Štětí, katastrální území Štětí I. za cenu ve výši 2 860,- Kč od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových.

2012/15/134

Uložený
termín plnění

Zodpovídá

OSI

OSI

OSI

OSI
OSI

ZM schvaluje směnu částí pozemků parcelní číslo 50, 51, dle GP č. 1513-646/2012 jako parcelní č. 51/3 ost.plocha o
2012/15/136 výměře 22 m2 za části pozemků parcelní číslo 53, 216/1, dle GP č. 1513-646/2012 jako parcelní č. 216/4 ost.plocha o
výměře 18 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Štětí I mezi firmou TEREK Štětí, s.r.o. a Městem Štětí.

OSI

ZM schvaluje účast Města Štětí na dražebním jednání dne 22.1.2013 v Praze, kdy předmětem dražby je
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 k nemovitosti a to pozemku parcelní č. 621/4 v obci Štětí, k.ú. Štětí I, zapsané na
2012/15/137
listu vlastnictví č. 2430. Zaplacení jistoty ve výši 2 000,- Kč k výše uvedené dražbě. Starostu Města Štětí a JUDr.
Jiřího Rajchla jako osoby pověřené při dražebním jednání.

OSI
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Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne 13. 12. 2012
Číslo usnesení
ZM

Text usnesení

ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění platných předpisů, za použití § 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v
2012/15/139
platném znění, pořízení Územního plánu města Štětí, který plně nahradí Územní plán města Štětí schválený
Zastupitelstvem města Štětí dne 02.06.2005, ve znění jeho pozdějších změn.
2012/15/138

ZM určuje v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
2012/15/140 řádu, ve znění platných předpisů, za použití § 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, pana Jiřího
Holinku jako zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem při pořízení nového Územního plánu města Štětí.

2012/15/141

2012/15/142
2012/15/143
2012/15/144
2012/15/145
2012/15/146

2012/15/147
2012/15/148
2012/15/149

ZM schvaluje obsah Smlouvy o smlouvě budoucí darovací č. O994120112 uzavírané mezi Povodí Labe, s.p., jako
budoucím dárcem a Městem Štětí, jako budoucím obdarovaným, jejímž předmětem je budoucí bezúplatný převod
vlastnictví majetku ČR, kterým jsou části Protipovodňového opatření, konkrétně:
SO 02 - Čerpací stanoviště,
SO 03 - Mobilní hrazení v nábřežní zdi,
SO 04 - Protipovodňová mobilní bariéra,
SO 05 - Sanace nábřežní zdi.
ZM zřizuje účelový peněžní fond s názvem Sociální fond
ZM schvaluje Statut Sociálního fondu
ZM zřizuje účelový peněžní fond s názvem „Fond sportu a prevence“, a to k 13. 12. 2012 s počátečním vkladem ve
výši Kč 6 930 888,64.
ZM schvaluje statut Fondu sportu a prevence.
ZM schvaluje přidělení dotace organizaci SK MONDI Štětí, o.s., na realizaci projektu „‘Podzimní tréninkové
soustředění mládeže v jachtingu‘, příprava na mezinárodní závod světové série IODA v Pule, Chorvatsko (Regata Sv.
Nikola)“ ve výši Kč 33 300,-.
ZM schvaluje změnu Pravidel Grantového systému „Zdravé město Štětí“ přijatých Zastupitelstvem města dne 15. 12.
2011 na zákl. usnesení č. I./24. tak, že stávající Článek 11 „Účinnost pravidel“ bude nahrazen novým názvem
„Platnost a účinnost pravidel“ a původní text bude nahrazen textem: „Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem
schválení Zastupitelstvem města a jsou platná v roce 2012.“.
ZM schvaluje změnu názvu „Grantový systém Zdravého města Štětí“ na „Grantový systém Města Štětí“.
ZM schvaluje pravidla Grantového systému Města Štětí pro rok 2013

Uložený
termín plnění

Zodpovídá

OSI

OSŽPD

OSŽPD

OSŽPD
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Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne 13. 12. 2012
Číslo usnesení
ZM

Text usnesení

Uložený
termín plnění

Zodpovídá

2012/15/150 ZM schvaluje V. rozpočtové opatření k 13.12. 2012.

OE

ZM schvaluje Rozpočet Města Štětí pro rok 2013 jako vyrovnaný s tím, že výdaje ve výši 173 060 tis. Kč jsou kryty
očekávanými příjmy běžného roku ve výši 173 060 tis. Kč. V rámci financování se použije 20 630 tis. Kč z běžných
finančních prostředků z předchozích let, uspoří se 22 050 tis. Kč na Fondu rozvoje města, použije se 1 150 tis. Kč z
2012/15/151 Fondu rozvoje bydlení, použije se 420 tis. Kč z povodňových půjček podnikatelů a uspoří se 150 tis. Kč na Fondu
sportu a prevence. Závaznými ukazateli rozpočtu jsou u příjmů částky v členění dle jednotlivých sledovaných typů
příjmů nebo financování rozpočtu. U výdajů jednotlivé částky dle organizačních jednotek (ORJ) a paragrafů včetně
závazných ukazatelů, které jsou součástí rozpočtu výdajů.

OE

nepřijato
e.č.1
2012/15/152
2012/15/153
2012/15/154
2012/15/155
2012/15/156
2012/15/157

ZM ukládá místostarostovi sestavit položkový rozpočet projektu Zdravého město a předložit jej na nejbližším jednání
ZM.
ZM schvaluje přidělení zálohové dotace organizaci SK Mondi Štětí, o.s. na zajištění sportovní činnosti v r. 2013 ve
výši Kč 900 tis. v souladu s předloženým rozpočtem.
ZM schvaluje rozpočtový výhled na r. 2014 – 2016.
ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi Městem Štětí a Městem Hoštka k výkonu agendy obecní policie
k ochraně majetku osob, jejichž objekty jsou napojeny na pult centrální ochrany.
ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi Městem Štětí a Obcí Snědovice k výkonu agendy obecní policie
k ochraně majetku osob, jejichž objekty jsou napojeny na pult centrální ochrany.
ZM schvaluje Koncepční návrh realizace terénní sociální práce Městem Štětí v roce 2013.
ZM schvaluje podání Žádosti o neinvestiční dotaci (ve výši Kč 250 000,-) v dotačním programu „Podpora terénní
práce 2013“ na realizaci projektu „Terénní práce - Štětí 2013“.

OE

OSV
OSV
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