Výpis usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne 26. 4. 2018 - anonymizovaný
Číslo
usnesení ZM

2018/24/568
2018/24/569
2018/24/570
2018/24/571
2018/24/572
2018/24/573
2018/24/574
2018/24/575
2018/24/576
2018/24/577

Text usnesení

Uložený
termín plnění

Zodpovídá

ZM schvaluje program jednání ZM dne 26. 4. 2018.
ZM schvaluje pracovní předsednictvo, které tvoří členové Rady města.
ZM volí návrhovou komisi ve složení: Novák L. (předseda), a I. Roubíčková a P. Bureš jako členové.
ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu H. Klementovou a R. Smoleňáka.
ZM bere na vědomí splnění usnesení č. 2015/4/126.
ZM schvaluje pravidla Grantového programu Města Štětí pro rok 2018.
ZM schvaluje poskytnutí dotace organizaci Karatedó Steklý, z.s. na realizaci projektu „Rozvoj bojových umění pro děti
a mládež ve Štětí“ ve výši 50 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
ZM schvaluje poskytnutí dotace organizaci SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Štětí na realizaci projektu
„Zabezpečení celoroční činnosti a provozu spolku“ ve výši 49 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
ZM schvaluje poskytnutí dotace organizaci Asociace TOM ČR, TOM 21202 TULÁCI na realizaci projektu „Olympijské
hry Tuláka Abuďáka“ ve výši 42 700 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
ZM schvaluje III. rozpočtové opatření k 26. 4. 2018.

ZM rozhodlo o nabytí věcí nemovitých bezúplatným převodem od České republiky - Správa železniční dopravní cesty,
2018/24/578 státní organizace, Dlážděná 10036/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234, a to pozemků parcelní číslo
1841/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 231 m2, 2091/18 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře
85 m2, 2093/8 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 315 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Štětí I.
ZM rozhodlo o nabytí věci nemovité bezúplatným převodem od České republiky – Státního pozemkového úřadu,
Husinecká 1024/11a, Praha 3 – Žižkov, IČ: 01312774 části pozemku parcelní číslo st. 17 zastavěná plocha a nádvoří,
2018/24/579
zbořeniště, označené dle geometrického plánu č. 76-648/2017 jako 479 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
196 m2 v obci Štětí, katastrální území Újezd u Chcebuze.
ZM rozhodlo o nabytí věcí nemovitých směnou smlouvou, a to následujícím způsobem: části pozemku parcelní číslo
st. 17 označené dle geometrického plánu č. 76-648/2017 jako st. 17, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o
výměře 535 m2 a 480 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 150 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Újezd u
2018/24/580 Chcebuze z vlastnictví České republiky - Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČ: 01312774 do vlastnictví Města Štětí, za pozemek parcelní číslo 570/8 orná půda o výměře 1779 m2 v obci
Štětí, katastrální území Chcebuz z vlastnictví Města Štětí do vlastnictví České republiky - Státního pozemkového
úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ: 01312774.
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Výpis usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne 26. 4. 2018 - anonymizovaný
Číslo
usnesení ZM

2018/24/581

2018/24/582

2018/24/583

2018/24/584

2018/24/585

Text usnesení

Uložený
termín plnění

Zodpovídá

ZM rozhodlo o převodu věci nemovité uzavřením kupní smlouvy, a to na pozemek parcelní číslo 1019/3 zahrada o
výměře 396 m2 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 ve výši 100 Kč/m2 + 21%DPH, tj.
celkem 47 916 Kč včetně 21%DPH s ……………………………………..
ZM rozhodlo o převodu věcí nemovitých uzavřením kupní smlouvy, a to na pozemek parcelní číslo 3/1 zahrada o
výměře 140 m2 a částí pozemků parcelní číslo 2/2 trvalý travní porost označené dle geometrického plánu číslo 288681/2015 jako 2/8 trvalý travní porost o výměře 587 m2 a 1760 ostatní plocha, jiná plocha označené dle
geometrického plánu číslo 288-681/2015 jako 1760/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 265 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 ve výši 200 Kč/m2 + 21%DPH, tj. celkem 240 064 Kč včetně
21%DPH s ………………………………………………..
ZM rozhodlo o převodu věci nemovité uzavřením kupní smlouvy na část pozemku parcelní číslo 497/2 orná půda
označené dle geometrického plánu č. 292-31/2018 jako 497/11 orná půda o výměře 463 m2 v obci Štětí, katastrální
území Chcebuz 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 + 21% DPH, tj. celkem 112 046 Kč včetně 21%DPH s
……………………………...
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 250 Kč/m2 za prodej pozemků určených jako plocha
individuální rekreace - zahrádky v městské zástavbě. Předmětná výjimka se vztahuje pouze na prodej částí pozemků
parcelní číslo 1623/1 ostatní plocha, manipulační plocha a 1624/9 ostatní plocha, manipulační plocha označených dle
geometrického plánu č. 1728-643/2017 jako 1624/15 ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 83 m2 v obci Štětí,
katastrální území Štětí I za cenu ve výši 60 Kč/m2.
ZM rozhodlo o převodu věcí nemovitých uzavřením kupní smlouvy, a to části pozemků parcelní číslo 1623/1 ostatní
plocha, manipulační plocha a 1624/9 ostatní plocha, manipulační plocha označených dle geometrického plánu č.
1728-643/2017 jako 1624/15 ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 83 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I
za dohodnutou cenu ve výši 60 Kč/m2, tj. celkem 4 980 Kč s ………………………………………. Náklady spojené s
podáním návrhu na vklad do KN a s poměrnou částí vynaloženou na vyhotovení geometrického plánu uhradí Město
Štětí.
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Číslo
usnesení ZM

Text usnesení

Uložený
termín plnění

Zodpovídá

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 250 Kč/m2 za prodej pozemků určených jako plocha
individuální rekreace - zahrádky v městské zástavbě. Předmětná výjimka se vztahuje pouze na prodej částí pozemků
2018/24/586
parcelní číslo 1623/1 ostatní plocha, manipulační plocha a 1624/9 ostatní plocha, manipulační plocha označených dle
geometrického plánu č. 1728-643/2017 jako 1624/16 ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 96 m2 v obci Štětí,
katastrální území Štětí I za cenu ve výši 60 Kč/m2.
ZM rozhodlo o převodu věcí nemovitých uzavřením kupní smlouvy na části pozemků parcelní číslo 1623/1 ostatní
plocha, manipulační plocha a 1624/9 ostatní plocha, manipulační plocha označených dle geometrického plánu č.
1728-643/2017 jako 1624/16 ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 96 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I
2018/24/587
za dohodnutou cenu ve výši 60 Kč/m2, tj. celkem 5 760 Kč s …………………………………, Štětí. Náklady spojené s
podáním návrhu na vklad do KN a s poměrnou částí vynaloženou na vyhotovení geometrického plánu uhradí Město
Štětí.
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 250 Kč/m2 za prodej pozemků určených jako plocha
2018/24/588
individuální rekreace - zahrádky v městské zástavbě. Předmětná výjimka se vztahuje pouze na prodej části pozemku
parcelní číslo 1624/9 ostatní plocha, manipulační plocha označenou dle geometrického plánu č. 1728-643/2017 jako
1624/17 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 70 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I za cenu ve výši 60 Kč/m2.
ZM rozhodlo o převodu věci nemovité uzavřením kupní smlouvy na část pozemku parcelní číslo 1624/9 ostatní
plocha, manipulační plocha označenou dle geometrického plánu č. 1728-643/2017 jako 1624/17 ostatní plocha, jiná
2018/24/589
plocha o výměře 70 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I za dohodnutou cenu ve výši 60 Kč/m2, tj. celkem 4 200
Kč s ……………………………………, oba bytem …………………, Štětí. Náklady spojené s podáním návrhu na vklad
do KN a s poměrnou částí vynaloženou na vyhotovení geometrického plánu uhradí Město Štětí.
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 250 Kč/m2 za prodej pozemků určených jako plocha
individuální rekreace - zahrádky v městské zástavbě. Předmětná výjimka se vztahuje pouze na prodej části pozemku
2018/24/590
parcelní číslo 1624/9 ostatní plocha, manipulační plocha označené dle geometrického plánu č. 1728-643/2017 jako
1624/9 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 18 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I za cenu ve výši 60
Kč/m2.
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Číslo
usnesení ZM

2018/24/591

2018/24/592
2018/24/593
2018/24/594
2018/24/595
2018/24/596

Text usnesení

Uložený
termín plnění

Zodpovídá

ZM rozhodlo o převodu věci nemovité uzavřením kupní smlouvy na část pozemku parcelní číslo 1624/9 ostatní
plocha, manipulační plocha označené dle geometrického plánu č. 1728-643/2017 jako 1624/9 ostatní plocha,
manipulační plocha o výměře 18 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I za dohodnutou cenu ve výši 60 Kč/m2, tj.
celkem 1 080 Kč s ……………………………., bytem Čakovice 54, Štětí. Náklady spojené s podáním návrhu na vklad
do KN a s poměrnou částí vynaloženou na vyhotovení geometrického plánu uhradí Město Štětí.
ZM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní ………………… na celkovou dlužnou částku ve výši 30 969 Kč
za byt č. …………………., Štětí, s měsíčními splátkami 1 000 Kč.
ZM schvaluje Strategický plán sociálního začleňování 2015-2018 – Revize k 31. 1. 2018.
ZM schvaluje návrhy znaků a vlajek pro devět místních částí – Brocno, Čakovice, Hněvice, Chcebuz, Počeplice,
Radouň, Stračí, Újezd a Veselí.
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se
stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém
nakládání se stavebním odpadem na území města Štětí.
ZM deleguje místostarostu Mgr. Ing. Miroslava Andrta jako zástupce města Štětí na jednání valné hromady
Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje a.s. v roce 2018.
nepřijatá usnesení:

nepřijato:

nepřijato:
nepřijato:
nepřijato:

ZM schvaluje záměr směny, a to následujícím způsobem: pozemky parcelní číslo ………… o výměře 231 m2, ostatní
plocha, neplodná půda, …………o výměře 1057 m2, lesní pozemek, ………. o výměře 155 m2, lesní pozemek,
………. o výměře 989 m2, lesní pozemek a ……….. o výměře 198 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace vše v obci
Štětí, katastrální území Chcebuz z vlastnictví ………………… do vlastnictví Města Štětí za pozemek parcelní číslo
…………….. orná půda o výměře 1455 m2 v obci Štětí, katastrální území Chcebuz z vlastnictví Města Štětí do
vlastnictví manželů ………………………………………………
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parcelní číslo 150/2 orná půda o výměře 1455 m2 v obci Štětí, katastrální
území Chcebuz.
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parcelní číslo 195/25 o výměře 1398 m2 orná půda v obci Štětí, katastrální
území Chcebuz.
ZM schvaluje záměr výkupu pozemků parcelní číslo ………….. orná půda o výměře 382 m2 a ……….. orná půda o
výměře 4806 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Štětí I.
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nepřijato:

Text usnesení

Uložený
termín plnění

Zodpovídá

ZM rozhodlo o prominutí dluhu s příslušenstvím v celkové výši 221 537 Kč paní ………………… za byt č.
……………… ve Štětí..
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