ZÁPIS
z 25. zasedání Zastupitelstva Města Štětí
konaného dne 28. 6. 2018
anonymizovaný
Přítomno zastupitelů: 19
Mgr. Ing. Miroslav Andrt, Petr Bureš, Ing. Jiří Dostálek, Vladimír Frey, Karel Holeček,
Jiří Holinka, Pavel Hoznédl, Jiří Lavko, Mgr. Hana Klementová, Mgr. Alena Kořínková,
Bc. Stanislava Linhartová, Ing. Vladimír Nolč, Bc. Luboš Novák, Mgr. Václav Pištora
Ing. Ivana Roubíčková, Ing. Zdeňka Rulíšková, MVDr. Milan Rygl, Mgr. Tomáš Ryšánek,
Ing. Roman Smoleňák
Nepřítomni zastupitelé:
Omluveni zastupitelé: Mgr. Jiří Novák, Bc. Josef Kinař
Dále přítomni:
Ing. Ladislav Balatý - tajemník
Ing. Jitka Vinklerová - vedoucí Odboru ekonomického
Ing. Monika Tydrichová - vedoucí Odboru majetku a investic
Mgr. Pavla Lípová - vedoucí Odboru sociálních věcí
Ing. František Zwettler - vedoucí odboru stavebního, životního prostředí a dopravy
Radomil Kulhánek - vedoucí organizační složky Kulturní a informační zařízení
Bc. Zdeněk Cuchý - strážník pověřený řízením Městské policie
Mgr. Pavla Kurašová - projektová manažerka
Luděk Vrána – zástupce vedoucího organizační složky Štětské komunální služby
Program:
1. Zahájení
2. Zpráva o ověření zápisu
3. Připomínky k minulému zápisu
4. Kontrola usnesení
5. Zprávy starosty, místostarostů, radních a výborů zastupitelstva města, diskuse
6. Grantový program Města Štětí – Pravidla pro rok 2018
7. Grantový program Města Štětí – poskytnutí dotací
8. Účetní závěrka Města Štětí za rok 2017
9. Závěrečný účet Města Štětí za rok 2017
10. Rámcové výsledky hospodaření Města Štětí za období 1-5/2018 – na vědomí
11. Strategie rozvoje města – akční plán – aktualizace
12. Souhlas se snížením příspěvku na provoz a poskytnutím investičního příspěvku pro
příspěvkovou organizaci Základní umělecká škola Štětí, Horova 26
13. IV. rozpočtové opatření k 28. 6. 2018
14. Nemovitosti - změna vlastnictví (pozemky: záměr prodeje, prodeje vč. schválení
výjimky z pravidel, výkupy)
15. Splátkové kalendáře a pohledávky (byty, NP - dluhy na nájemném včetně služeb
spojených s užíváním bytu)
16. Různé
17. Závěr
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1.

Zahájení

Dvacáté páté 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 14 zastupitelů
usnesení č. 2018/25/597
ZM schvaluje program jednání ZM dne 28. 6. 2018.
výsledek hlasování: Pro - 14, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
usnesení č. 2018/25/598
ZM schvaluje pracovní předsednictvo, které tvoří členové Rady města.
výsledek hlasování: Pro - 14, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
usnesení č. 2018/25/599
ZM volí návrhovou komisi ve složení: R. Smoleňák (předseda) a Z. Rulíšková
a J. Holinka jako členové.
výsledek hlasování: Pro - 14, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
Starosta určil jako ověřovatele zápisu I. Roubíčkovou a V. Pištoru a oznámil, že zápis pořídí
asistentka starosty M. Huhuková
- přišel p. Holeček, p. Kořínková

2.

Zpráva o ověření zápisu

Ověřovatelé zápisu z 24. zasedání ZM dne 26. 4. 2018 H. Klementová a R. Smoleňák zápis
ověřili bez připomínek. Informaci o kontrole zápisu podal R. Smoleňák.

3.

Připomínky k minulému zápisu

bez připomínek

4.

Kontrola usnesení

žádné usnesení s termínem plnění k dnešnímu datu

5.

Zprávy starosty, místostarostů, radních a výborů zastupitelstva
města, diskuse

starosta:
Starosta podal informaci o vyhlášení Opatření obecné povahy v katastru města a to
konkrétně na objekt ubytovny v Cihelné ulici 289.
Starosta seznámil zastupitele s postupem prací na objektu solnice v Počeplicích.
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- přišel p. Rygl
- p. Špeciánová – OV Počeplice
- ještě před vykoupením solnice bylo projednáváno, jaké by mohlo být využití solnice
- informovala o kladných reakcích od občanů Počeplic na vyklízecí práce
- pochvala architektonického návrhu
Dále starosta informoval o jednání veřejných schůzí v místních částech a probírané
problematice – stav objektů.
Dále informoval o postupu na investičních akcích - prostor před kinem, chodníky na místních
částech. V té souvislosti konstatoval ztíženou situaci při výběrových řízeních – stavební firmy
nemají zájem o malé zakázky.
- do výběrového řízení na přístavbu ZŠ Školní se nepřihlásila žádná firma
- hřiště ZŠ TGM – bylo opětovně vypsané VŘ, firmy odstupují z kapacitních důvodů
Starosta seznámil zastupitele se skutečností, že na zubní pohotovosti v Mělníku bylo od
začátku roku ošetřeno cca 400 občanů ze Štětí.
místostarosta Andrt:
Poděkoval všem organizačním složkám a pracovníkům, kteří se podíleli na přípravách a
zdárném průběhu FEDO.
Informace o účasti na valné hromadě Regionální rozvojové agentury, která se konala 17. 5.
2018
Informace o konání výroční schůze MAS Podřipsko dne 29. 5. 2018
Informace o jednání valné hromady SVS a.s. dne 21. 6. 2018.
Ze stávajícího představenstva odstoupili dva členové, volné pozice byly nabídnuty liberecké
a ústecké části, aby si navrhli svého zástupce. Za Město Štětí byl nominován Vladislav
Raška – bývalý primátor Města Děčína.
Informace o dobudování labské cyklostezky – projekt Račice Roudnice – mělo by se
vypisovat VŘ, realizace v příštím roce.
Část hněvická – byly přiděleny prostředky z evropských fondů – stezka bude mít odbočku
k nádraží Hněvice, která tak bude využita jako spojnice od plánovaného přívozu k nádraží.
Informace o autobusové dopravě – problém společnosti Bus Line, Ústecký kraj má záměr
vybudovat vlastní dopravu.
Informace o roudnické nemocnici.
Informace z jednání k MAP2 – záměr šablony, stanoveny pracovní skupiny.
Informace o plánovaných TECH days.
- přišel p. Hoznédl
výbory:
Finanční výbor:
- p. Dostálek informoval o jednání FV dne 25. 6. 2018 – projednávány záležitosti dnešního
jednání ZM
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Kontrolní výbor:
- p. Smoleňák informoval o činnosti KV a provedených kontrolách
osadní výbory:
OV Radouň - p. Kratochvíl
- informoval o radouňské pouti
- informace o konání veřejné schůze, na které občané Radouně vyjadřovali nespokojenost
se situací s ubytováním skupiny cizinců v objektu bývalé školy
- p. Cuchý – proběhla koordinační schůzka s PČR k dané problematice, proběhla jedna
kontrola na místě, jsou to občané v rámci schengenského prostoru, tzn., že mohou pracovat
v ČR, pracovní povolení a povolení k pobytu není pro ně nutné
dotazy občanů:
- dotaz na VŘ na přístavbu ZŠ Školní, zda bylo osloveno více firem
- starosta – bylo postupováno dle zákona o veřejných zakázkách, osloveno bylo pět firem,
zveřejněno na úřední desce

6.

Grantový program Města Štětí – Pravidla pro rok 2018

Z důvodu nedostatku finanční prostředků v oblasti D. Volnočasové a vzdělávací aktivity dětí
a mládeže na pokrytí výdajů spojených s pořádáním letních dětských táborů z Grantového
programu Města Štětí, je ZM předložena úprava Grantového programu Města Štětí pro rok
2018. Jedná se o přesun finančních prostředků ve výši 50 tis. Kč z oblasti F. Zkvalitňování
veřejného prostranství do oblasti D. Volnočasové a vzdělávací aktivity dětí a mládeže.
Příloha zaslána elektronicky.
FV úpravu doporučil
usnesení č. 2018/25/600
ZM schvaluje pravidla Grantového programu Města Štětí pro rok 2018 – aktualizace
k 28. 6. 2018.
výsledek hlasování: Pro - 18, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato

7.

Grantový program Města Štětí – poskytnutí dotací

Žádosti zaslány elektronicky.
Přehled žadatelů – ke schválení Zastupitelstvu Města Štětí
Žadatel

Žádaná výše dotace v Kč

B. Kulturně-společenské aktivity a podpora místních tradic
Livoa z.s.

45 000

Přehled žadatelů o dotace na pobytové akce
Žadatel

Žádaná výše dotace v Kč

D. Volnočasové a vzdělávací aktivity dětí a mládeže
Livoa z.s.

6 000
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Oblast podpory B. KULTURNĚ-SPOLEČNSKÉ AKTIVITY A PODPORA MÍSTNÍCH
TRADIC
Organizace Livoa z.s. – žádost ve výši 45 000 Kč.
RM nedoporučila dotaci schválit s ohledem na to, že třetí termín podávání žádostí je dle čl. 4,
odst. 5 pravidel grantového programu určen pouze pro jednorázové projekty
FV nedoporučuje přidělení z důvodu nesouladu s pravidly grantového programu
- starosta k danému sdělil, že se jedná o nedorozumění, projekt je jednorázový, ale trochu
delší
- p. Linhartová z organizace Livoa z.s. představila strukturu projektu, na který bylo žádáno
usnesení č. 2018/25/601
ZM schvaluje poskytnutí dotace organizaci Livoa z.s. na realizaci projektu „Příměstské
putování s angličtinou“ ve výši 45 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
výsledek hlasování: Pro - 11, Proti - 0, Zdržel se - 6, usnesení bylo přijato
(místostarosta Frey nehlasoval)
Oblast podpory D. VOLNOČASOVÉ A VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY DĚTÍ A MLÁDEŽE
Organizace Livoa z.s. – žádost ve výši 6 000 Kč.
RM doporučuje ZM schválit dotaci v žádané výši 6 000 Kč.
usnesení č. 2018/25/602
ZM schvaluje poskytnutí dotace organizaci Livoa z.s. na realizaci projektu „Letní
putování s angličtinou“ ve výši 6 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
výsledek hlasování: Pro - 17, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
(místostarosta Frey nehlasoval)

8.

Účetní závěrka Města Štětí za rok 2017

V souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb. o požadavcích na schvalování účetních závěrek
některých vybraných účetních jednotek, předkládá odbor ekonomický podklady
pro projednání Účetní závěrky Města Štětí za rok 2017. Všechny přílohy jsou zaslány
elektronicky.
FV doporučuje účetní závěrku Města Štětí za rok 2017 schválit.
usnesení č. 2018/25/603
ZM schvaluje účetní závěrku Města Štětí za rok 2017.
výsledek hlasování: Pro - 16, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
(místostarosta Frey nehlasoval, p. Novák L. nehlasoval)

9.

Závěrečný účet Města Štětí za rok 2017

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, podle
kterého je schvalován závěrečný účet města, předkládá odbor ekonomický podklady
pro projednání Závěrečného účtu Města Štětí za rok 2017.
Všechny přílohy jsou zaslány elektronicky. Závěrečný účet je dle zákona zveřejněn po dobu
15 dnů před projednáním v ZM na úřední desce.
V rámci konečného přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 byly zjištěny méně
závažné chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.):
územní celek nevytvořil analytické účty, případně nezajistil jinými nástroji pro členění
syntetických účtů majetek zatížený zástavním právem. ÚSC neoznačil zatížení majetku
zástavním právem v účetní hodnotě, nýbrž v hodnotě uvedené na listu vlastnictví k 31. 12.
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2017 – zástavní právo smluvní, ve smyslu Smlouvy V2 2402/1999
byly zjištěny závažné chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. c) zákona
č. 420/2004 Sb.):
nebyla splněna povinnost uskutečnit rozpočtové opatření. ÚSC neuskutečnil k 31. 12. 2017
rozpočtové opatření u položky rozpočtové skladby 4121 – Neinvestiční přijaté transfery
od obcí (Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení výkonu přenesené působnosti ze dne
22. 4. 2003, Rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 3. 4. 2007), rozpočet
po změnách 25 000,00 Kč, výsledek od počátku roku 31 800,00 Kč a u položky rozpočtové
skladby 4213 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů (Smlouva č. 1164/B1/2017
o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok
2017), schválený rozpočet 0,00 Kč, rozpočet po změnách 0,00 Kč a výsledek od počátku
roku 2 288 994,73 Kč.
Nebyla zjištěna rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která
by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
usnesení č. 2018/25/604
ZM schvaluje celoroční hospodaření Města Štětí a Závěrečný účet Města Štětí za rok
2017, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017, a to bez
výhrad.
výsledek hlasování: Pro - 17, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
(místostarosta Frey nehlasoval)

10. Rámcové výsledky hospodaření Města Štětí za období 1-5/2018
– na vědomí
Plnění příjmů 40,52 %, čerpání výdajů 25,74%. Zůstatek na bankovních účtech 94,82 mil.
Kč. Více viz. příloha.
ZM bere rámcové výsledky hospodaření města Štětí za období 1-5/2018 na vědomí.

11. Strategie rozvoje města – akční plán – aktualizace
Předkládaný materiál představuje aktualizovaný Zásobník projektů vycházející ze
schváleného Strategického plánu města Štětí.
Aktualizovaný Zásobník projektů obsahuje jednak přehled splněných aktivit, zpřesňuje
dosavadní záměry a navrhuje nové. Stanovuje rovněž časové vymezení jednotlivých projektů
s rámcovým upřesněním stupně rozpracování.
V souladu se schvalovanou Směrnicí pro sestavení rozpočtu Města Štětí je třeba
aktualizovaný Zásobník projektů projednat a schválit do června příslušného kalendářního
roku tak, aby na něj mohla navázat aktualizace samotného Akčního plánu (soubor
projektových listů), který bude provázán s návrhem rozpočtového výhledu města (projednání
a schválení v září 2018) a návrhem rozpočtu na další kalendářní rok (projednání a schválení
v prosinci 2018).
Návrh úprav Zásobníku projektů má trojí charakter:
1. zazeleněné projekty jsou již splněny nebo se realizují průběžně, případně se
předpokládá jejich dokončení ještě v letošním roce;
2. červeně jsou označeny pasáže zásobníku nebo celé projekty, které budou
z aktualizované verze vyjmuty;
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3. modrým písmem jsou psány nové návrhy případně aktualizovány ty stávající.
Výsledný dokument tak po schválení bude aktualizován jako čistopis.
Předloženou verzi Zásobníku projektů projednala na svém zasedání dne 13. června 2018
Rada Města Štětí, která ho doporučila Zastupitelstvu Města Štětí schválit.
- dotaz p. Roubíčkové na položku rozšíření zázemí pro hasičský záchranný sbor
- místostarosta Andrt – jedná se o adaptaci stávajícího prostoru na denní místnost
profesionálních hasičů
- p. Roubíčková - dotaz na záměr vybudovat spolkovou místnost ve Stračí, návrh na využití
stávajícího prostoru pohostinství
- místostarosta Andrt – záměr zohledňuje požadavek osadního výboru, v pohostinství není
dostatek prostoru např. pro uskladnění vybavení apod.
usnesení č. 2018/25/605
ZM schvaluje aktualizovaný Zásobník projektů pro plnění Strategického plánu města
Štětí k 28. 6. 2018.
výsledek hlasování: Pro - 17, Proti - 0, Zdržel se - 1, usnesení bylo přijato

12. Souhlas se snížením příspěvku na provoz a poskytnutím
investičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Základní
umělecká škola Štětí, Horova 26
Ředitel Základní umělecké školy Štětí, Horova 26, žádá o souhlas se snížením příspěvku
na provoz o 150 tis. Kč z nynějších 450 tis. Kč na 300 tis. Kč a doplnění investičního
příspěvku zřizovatele na pořízení klimatizační jednotky do výtvarného ateliéru ve výši
150 tis. Kč.
FV doporučuje
usnesení č. 2018/25/606
ZM schvaluje Základní umělecké škole Štětí, Horova 26 snížení neinvestičního
příspěvku na provoz ze stávajících 450 000 Kč na 300 000 Kč.
výsledek hlasování: Pro - 18, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
usnesení č. 2018/25/607
ZM schvaluje Základní umělecké škole Štětí, Horova 26 investiční příspěvek, ve výši
150 000 Kč, na pořízení klimatizace do výtvarného ateliéru.
výsledek hlasování: Pro - 18, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato

13. IV. rozpočtové opatření k 28. 6. 2018
V rámci IV. rozpočtového opatření roku 2018 jsou navrženy úpravy rozpočtu města na straně
příjmů a výdajů.
K předkládanému návrhu IV. rozpočtového opatření jsou zpracovány přehledové tabulky,
které zobrazují návrhy změn. Navrhované změny jsou stručně okomentovány.
- přišel p. Bureš
- p. Dostálek – připomínky finančního výboru - návrh hlasovat je jako protinávrhy
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Odložit akci Volnočasový areál mládeže „Horovka“ do vyjasnění rozsahu využitelnosti
a ponechat v rozpočtu pouze 250 tis. Kč z projektové přípravy.
Ponechat v DZU 180 tis. Kč na víceúčelovou sportovní halu – přesun z projektové přípravy
do investic.
Stavební úpravy na Hasičské zbrojnici Štětí a akci Spolková místnost Stračí přesunout
do rozpočtu na rok 2019.
Stanovit priority a reálnost dokončení výstavby chodníků v letošním roce a podle toho upravit
rozpočet.
Vyřadit výdaje na studii na využití Solnice z rozpočtového opatření.
100 tis. Kč na úpravu a opravu sociálního zařízení v herně stolního tenisu (kryt CO
pod tržnicí) zařadit do DZU.
Vzhledem k přesunu provozních výdajů na opravu plochy dvora do výdajů investičních,
zařadit příjmy z dotace na tuto akci do příjmů Fondu rozvoje oprav
viz. zápis FV
p. Holeček – připomínka k nacenění vozidla pro ŠKS - třístranný sklápěč – 2,5 mil. Kč je
předraženo, sám vlastní podobné vozidlo za 1,6 mil. Kč
místostarosta Frey – dle požadovaných parametrů se bude vozidlo soutěžit, cena může být
následně nižší, jedná se pouze o odhad
místostarosta Andrt – nesouhlas s návrhem FV nezařadit projektovou přípravu
volnočasového areálu Horovka; reálně prostředky v letošním roce nevydáme, ale pro potřeby
soutěžení je musíme mít v rozpočtu, pokud to nezahrneme nyní, bude celá záležitost opět o
rok zpožděna
p. Kulhánek – žádost o to, aby byly ponechány prostředky na studii solnice Počeplice
p. Novák L. – návrh na přesuny mezi investicemi a kulturou
diskuse
návrh FV – projektovou přípravu na areál Horovka tedy nechat a vyřadit projektovou rezervu
usnesení č. 2018/25/608
ZM schvaluje v rámci návrhu IV. RO vyřazení rezervy v projektové přípravě ve výši 250
tis. Kč.
výsledek hlasování: Pro - 17, Proti - 0, Zdržel se - 2, usnesení bylo přijato
návrh usnesení:
ZM schvaluje přesun akce stavební úpravy hasičská zbrojnice Štětí ve výši 200 tis. Kč do
rozpočtu r. 2019.
výsledek hlasování: Pro - 3, Proti - 10, Zdržel se - 6, usnesení nebylo přijato
- p. Novák L. - dotaz na doplňkový závazný ukazatel "oprava průchodu ul. Obchodní bezbariérový vstup na WC", proč se navyšuje o 100 tis. Kč?
- odpověď p. Zwettler - jedná se o chybu při zpracování podkladů IV. RO, u této
akce k navýšení rozpočtu nedochází, zůstává 100 tis. Kč
usnesení č. 2018/25/609
ZM schvaluje v rámci návrhu IV. RO u OSŽPD upravit výdaje na chodníky na částku
5,2 mil. Kč.
výsledek hlasování: Pro - 19, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
usnesení č. 2018/25/610
ZM schvaluje v rámci návrhu IV. RO přesun částky 100 tis. Kč na areál solnice
Počeplice z OMI - investice do KIZ.
výsledek hlasování: Pro - 19, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
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usnesení č. 2018/25/611
ZM schvaluje v rámci návrhu IV. RO zařadit opravu sociálního zařízení – kryt CO do
doplňkových závazných ukazatelů.
výsledek hlasování: Pro - 19, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
usnesení č. 2018/25/612
ZM schvaluje v rámci návrhu IV. RO zařazení dotace opravy dvora ŠKS do příjmů
Fondu rozvoje a oprav.
výsledek hlasování: Pro - 19, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
usnesení č. 2018/25/613
ZM schvaluje IV. rozpočtové opatření k 28. 6. 2018 s projednanými úpravami.
výsledek hlasování: Pro - 19, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato

14. Nemovitosti - změna vlastnictví (pozemky: záměr prodeje,
prodeje vč. schválení výjimky z pravidel, výkupy)
Dne 25. 4. 2018 byla podána žádost Ing. Pavlíny Mikešové, DiS. o prodej pozemku parcelní
číslo 1/1 zahrada o výměře 809 m2 a části pozemku parcelní číslo 797 ostatní plocha, jiná
plocha o výměře cca 1563 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Čakovice u Radouně za
účelem pastvy pro koně, následně jakožto zahrady. V současné době má předmětné
pozemky propachtovány partner žadatelky pan Mleziva Petr, Čakovice 19, Štětí.
OSŽPD nedoporučuje prodej pozemků s ohledem na budoucí možný rozvoj dle návrhu
nového ÚP, rozhodování v území je zde podmíněno zpracováním územní studie.
Odbor MI též nedoporučuje prodej předmětného pozemku či jeho části z důvodu nově
vybudovaného dětského hřiště na části pozemku parcelní číslo 797 tamtéž.
V případě, že RM nepřijme usnesení týkající se schválení záměru prodeje, je nezbytné toto
předložit ZM, a to z důvodu, aby nebyl občan krácen na svých právech. Viz příloha č. 1.
RM dne 16. 5. 2018 nepřijala usnesení ke schválení záměru prodeje předmětných
pozemků či jejich částí.
návrh usnesení:
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parcelní číslo 1/1 zahrada o výměře 809 m2 a části
pozemku parcelní číslo 797 ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 1563 m2, vše v obci
Štětí, katastrální území Čakovice u Radouně.
výsledek hlasování: Pro - 0, Proti - 16, Zdržel se - 3, usnesení nebylo přijato
2.
Dne 21. 3. 2018 byla podána žádost pana Martina Dvořáka, U Cementárny 429, Štětí
o prodej pozemku parcelní číslo 1068 zahrada, o výměře 475 m2, v obci Štětí, katastrální
území Štětí I za účelem scelení pozemků. Na předmětný pozemek byla uzavřena nájemní
smlouva s rodiči žadatele, tzn. s Jaroslavem a Boženou Dvořákovými, U Cementárny 429,
Štětí. Pozemek je užíván jako zahrada k rodinnému domu č. p. 429, když spolu s pozemkem
parcelní číslo 1067 ve vlastnictví jmenovaných tvoří oplocený a funkční celek. Vzhledem
k tomu, že otec žadatele koncem roku 2017 zemřel, stal se vlastníkem sousedního pozemku
parcelní číslo 1067 žadatel spolu se svojí matkou.
OSŽPD souhlasí s prodejem, pozemek se nachází v zast. území v ploše určené k bydlení, je
součástí rodinného domu č. p. 429.
RM dne 4. 4. 2018 schválila záměr prodeje, zveřejněno od 10. 4. 2018 do 26. 4. 2018. RM
doporučila ZM usnesením č. 2018/11/303 rozhodnout o převodu věci nemovité za částku
ve výši 400 Kč/m2.
Dne 16. 5. 2018 pan Dvořák podal žádost o změnu ceny z pozemku, když navrhuje cenu ve
výši 250 Kč/m2 (cena za pozemek v katastrálním území Štětí I označený jako plochy
individuální rekreace - zahrádky). Tuto cenu odůvodňuje s ohledem na skutečnost, že
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předmětný pozemek využívali doposud jako zahradu, která nemá vlastní přístupovou cestu
a i nadále bude využíván jako zahrada.
Odbor MI nedoporučuje schválit výjimku z předmětných Zásad, neboť dle platného územního
plánu se pozemek nachází v zast. území v ploše určené k bydlení, kdy je cena stanovena na
400 Kč/m2. V případě, že s tímto nebude jmenovaný souhlasit, má možnost si předmětný
pozemek nadále propachtovat. Viz příloha č. 2.
RM dne 30. 5. 2018 nepřijala navržená usnesení (schválení výjimky ze Zásad ani
převod věci nemovité za 250 Kč/m2).
Tímto zůstává v platnosti usnesení č. 2018/11/303 ze dne 2. 5. 2018, kterým RM
doporučila ZM rozhodnout o převodu nemovité věci uzavřením kupní smlouvy za cenu
400 Kč/m2 na předmětný pozemek.
návrh usnesení:
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 400 Kč/m2
za prodej pozemku specifikovaného jako území obytné určené pro nízkopodlažní zástavbu RD. Předmětná výjimka se vztahuje pouze na prodej pozemku parcelní číslo 1068 zahrada o
výměře 475 m2, v obci Štětí, katastrální území Štětí I za cenu ve výši 250 Kč/m2.
výsledek hlasování: Pro - 1, Proti - 13, Zdržel se - 4, usnesení nebylo přijato
(p. Rulíšková nehlasovala)
nehlasovalo se
ZM rozhodlo o převodu věci nemovité uzavřením kupní smlouvy, a to pozemku parcelní číslo
1068 zahrada o výměře 475 m2, v obci Štětí, katastrální území Štětí I za dohodnutou cenu
ve výši 250 Kč/m2 + 21% DPH, tj. celkem 143 688 Kč včetně 21% DPH s Martinem
Dvořákem, U Cementárny 429, Štětí.
usnesení č. 2018/25/614
ZM rozhodlo o převodu věci nemovité uzavřením kupní smlouvy, a to pozemku
parcelní číslo 1068 zahrada o výměře 475 m2, v obci Štětí, katastrální území Štětí I za
dohodnutou cenu ve výši 400 Kč/m2 + 21% DPH, tj. celkem 229 900 Kč včetně
21% DPH s …………………………………………, Štětí.
výsledek hlasování: Pro - 18, Proti - 0, Zdržel se - 1, usnesení bylo přijato
3.
Dne 30. 4. 2018 byla podána žádost pana Michala Nováka, Bodláková 78/B, Hoštka Kochovice o prodej pozemku parcelní číslo 1155/80 zahrada o výměře 1035 m2 v obci Štětí,
katastrální území Štětí I za cenu schválenou ZM dne 5. 12. 2011, tj. 754 Kč/m2 + ostatní
náklady včetně DPH, a to za celkovou kupní cenu ve výši 811 606 Kč včetně DPH. Jedná se
o stavební pozemek v lokalitě 23 RD.
RM dne 27. 9. 2017 schválila záměr prodeje, zveřejněno od 3. 10. 2017 do 23. 10. 2017. Viz
příloha č. 3.
RM dne 16. 5. 2018, usnesením č. 2018/12/331 doporučila ZM rozhodnout o převodu
věci nemovité uzavřením kupní smlouvy na předmětný pozemek.
usnesení č. 2018/25/615
ZM rozhodlo o převodu věci nemovité uzavřením kupní smlouvy, a to pozemku
parcelní číslo 1155/80 zahrada o výměře 1035 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I
za cenu schválenou ZM dne 15. 12. 2011, tj. 754 Kč/m2 + ostatní náklady včetně
21% DPH, a to za celkovou kupní cenu ve výši 811 606 Kč včetně 21% DPH
s ……………………………………………………. Kupní smlouva musí obsahovat ujednání:
Prodávající a kupující se pro případ porušení níže uvedené povinnosti kupujícím
dohodli na smluvní pokutě podle § 2048 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
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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.
výsledek hlasování: Pro - 19, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
4.
Dne 30. 4. 2018 byla podána žádost manželů Josefa a Lenky Dvořákových, Kojetická 975,
Neratovice o prodej pozemku parcelní číslo 1891/3 ostatní plocha, neplodná půda o výměře
170 m2 a části pozemku parcelní číslo 1891/1 ostatní plocha, neplodná půda označené dle
geometrického plánu č. 1747-126/2018 jako 1891/7 o výměře 158 m2, vše v obci Štětí,
katastrální území Štětí I za účelem rozšíření pozemku ve svém vlastnictví a výstavby nového
zahradního domku. Místním šetřením bylo zjištěno, že žadatelé pozemky již užívají a
pozemek parcelní číslo 1891/3 mají i oplocený. OSŽPD souhlasí s prodejem pozemků, kdy
předmětné pozemky či jejich části se nacházejí v zastavěném území v ploše individuální
rekreace. RM dne 16. 5. 2018 schválila záměr prodeje, zveřejněno od 22. 5. 2018 do
7. 6. 2018. Viz příloha č. 4.
RM dne 27. 6. 2018 doporučila ZM rozhodnout o převodu věcí nemovitých uzavřením
kupní smlouvy na předmětné pozemky či jejich části.
usnesení č. 2018/25/616
ZM rozhodlo o převodu věcí nemovitých uzavřením kupní smlouvy, a to pozemku
parcelní číslo 1891/3 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 170 m2 a části pozemku
parcelní číslo 1891/1 ostatní plocha, neplodná půda označené dle geometrického
plánu č. 1747-126/2018 jako 1891/7 o výměře 158 m2, vše v obci Štětí, katastrální území
Štětí I 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 + ostatní
náklady, tj. celkem 71 045 Kč s Josefem a ……………………………………………………
výsledek hlasování: Pro - 19, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
5.
Dne 22. 2. 2017 byla podána žádost společnosti TEXAL a.s., IČ: 25005936 o prodej
pozemků parcelní číslo St. 45/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 203 m2 a St. 45/4
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 62 m2, na kterých se nachází stavby ve vlastnictví
žadatele a částí pozemků parcelní číslo 74 zahrada, označených dle geometrického plánu
č. 303-549/2017 jako 74/2 o výměře 73 m2 a 74/3 o výměře 2 m2 a částí pozemku parcelní
číslo 1648/8 ostatní plocha, ostatní komunikace, označených dle geometrického plánu
č. 303-549/2017 jako 1648/23 o výměře 6 m2 a 1648/24 o výměře 157 m2, na kterých se
nachází přístřešek a zpevněná komunikace ve vlastnictví žadatele, a to v oploceném areálu,
vše v obci Štětí, katastrální území Radouň u Štětí. OSŽPD nemá k prodeji námitky, dle
platného územního plánu se předmětné pozemky nacházejí v zast. území, v ploše
doprovodné a izolační zeleně. Osadní výbor též nemá k prodeji námitek.
Předmětný záměr prodeje byl RM dne 29. 3. 2017, usnesením č. 2017/7/205 schválen a
následně odborem MI zveřejněn v době od 31. 3. 2017 do 17. 4. 2017.
OSŽPD nesouhlasil s uvedením druhu u pozemků nově označených jako 74/2 a 74/3 dle
vyhotoveného geometrického plánu a požadoval, aby si společnost TEXAL a.s. předmětné
stavby na pozemcích zlegalizovala. Toto nám bylo z jejich strany přislíbeno, avšak do této
doby tak neučinili. Dle vzájemné dohody mezi společností TEXAL a.s. a OSŽPD není nutné
nyní měnit druhy pozemků (toto si pořeší poté sami společně se zlegalizováním a zapsáním
staveb do katastru nemovitostí). Na základě této skutečnosti došlo k vydání souhlasného
stanoviska s dělením pozemků ze strany OSŽPD.
Vzhledem k tomu, že byl záměr zveřejněn více jak před rokem, bylo nutné tento zveřejnit
opětovně. RM dne 16. 5. 2018 schválila záměr prodeje, zveřejněno od 22. 5. 2018 do
7. 6. 2018. Viz příloha č. 5.
RM dne 13. 6. 2018, usnesením č. 2018/14/390 doporučila ZM rozhodnout o převodu
věcí nemovitých uzavřením kupní smlouvy na předmětné pozemky či jejich části.
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usnesení č. 2018/25/617
ZM rozhodlo o převodu věcí nemovitých uzavřením kupní smlouvy, a to pozemku
parcelní číslo St. 45/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 203 m2, St. 45/4 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 62 m2 a části pozemku parcelní číslo 74 zahrada
označených dle geometrického plánu č. 303-549/2017 jako 74/2 o výměře 73 m2 a 74/3
o výměře 2 m2, části pozemku parcelní číslo 1648/8 ostatní plocha, ostatní komunikace
označených dle geometrického plánu č. 303-549/2017 jako 1648/23 o výměře 6 m2 a
1648/24 o výměře 157 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, tj. dle znaleckého posudku v celkové výši
83 758 Kč + ostatní náklady ve výši 7 550 Kč bez DPH, a to za celkovou kupní cenu ve
výši 110 483 Kč včetně 21%DPH se společností TEXAL, a.s., Radouň 2, Štětí,
IČ: 25005936.
výsledek hlasování: Pro - 19, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
6.
V rámci připravované rekonstrukce stávající komunikace mezi obcemi Újezd a Strachaly byl
vypracován geometrický plán na oddělení částí dotčených pozemků. Majitelé jednotlivých
pozemků, pod plánovanou komunikací, byli písemně osloveni a byla jim nabídnuta cena dle
znaleckého posudku č. 3612/19/18, tj. 114,28 Kč/m2. Jedná se celkem o 9 majitelů pozemků.
Majitelé Ing. František Lisec, Ing. Tomáš Nevelöš a pan Antonín Šťastný mají na
předmětných pozemích v katastru nemovitostí omezení dispozičních práv, předkupní právo a
zástavní právo zákonné. Dle vyjádření pana Šťastného se jedná o blokaci ze strany státu,
tzn. ČR - Státního pozemkového úřadu na dobu 30 let, když tuto se dle ústního příslibu
pokusí odblokovat.
S výkupem části pozemku dle našeho návrhu v současné době, dle ústního sdělení, souhlasí
paní Květoslava Plzáková, Újezd 9, Štětí a Venuše Veselá, Alšova 621, Štět, jedná se o část
pozemku parcelní číslo 215/2 ostatní plocha a ostatní komunikace označené dle
geometrického plánu č. 75-434/2017 jako 215/3 o výměře 126 m2 v obci Štětí, katastrální
území Újezd u Chcebuze. Pozemek mají ve vlastnictví o velikosti podílu ½ vzhledem k celku.
Cena předmětného pozemku dle znaleckého posudku činí 14 399,30 Kč.
Ing. Karel Rybáček, Cukrovarnická 469/17, Praha 6 písemně potvrdil souhlas s výkupem
částí pozemku 402/46 orná půda, označených dle geometrického plánu č. 75-434/2017 jako
402/78 o výměře 12 m2 a 402/79 o výměře 9 m2, části pozemku 402/48 orná půda
označenou dle geometrického plánu č. 75-434/2017 jako 402/81 o výměře 49 m2 a části
pozemku parcelní číslo 402/50 označenou dle geometrického plánu č. 75-434/2017 jako
402/83 o výměře 9 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Újezd u Chcebuze dle námi
zaslaného dopisu, když zde byla uvedena i cena dle znaleckého posudku v celkové výši
9 028 Kč.
Dále s výkupem souhlasí pan Jiří Havran (viz bod č. 2 v návrhu usnesení), Ing. Tomáš
Nevelöš a Ing. František Lisec (oba mají omezení dispozičních práv, předkupní právo a
zástavní právo zákonné). Též se vyjádřil Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, že pokud
nám vydají souhlas se stavbou, bude možné uskutečnit bezúplatný převod.
Další vlastníci se doposud nevyjádřili.
RM dne 16. 5. 2018 schválila záměry výkupů, zveřejněny od 22. 5. 2018 do 7. 6. 2018. Viz
příloha č. 6.
RM dne 13. 6. 2018, usnesením č. 2018/14/388 a 2018/14/389 doporučila ZM rozhodnout
o nabytí věcí nemovitých uzavřením kupních smluv na části předmětných pozemků.
usnesení č. 2018/25/618
ZM rozhodlo o nabytí věci nemovité uzavřením kupní smlouvy na část pozemku
parcelní číslo ………. ostatní plocha, ostatní komunikace označené dle geometrického
plánu č. 75-434/2017 jako ……………… o výměře 126 m2 v obci Štětí, katastrální území
Újezd u Chcebuze za cenu dle schválených Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí
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z majetku města Štětí a výkupu nemovitostí do majetku města Štětí, tj. dle znaleckého
posudku a to:
 podíl o velikosti ½ vzhledem k celku s ……………………………….., Štětí za cenu
ve výši 7 200 Kč,
 podíl o velikosti ½ vzhledem k celku s ………………………………. Štětí za cenu
ve výši 7 200 Kč.
výsledek hlasování: Pro - 19, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
usnesení č. 2018/25/619
ZM rozhodlo o nabytí věcí nemovitých uzavřením kupní smlouvy na části pozemku
parcelní číslo …………. orná půda označených dle geometrického plánu č. 75-434/2017
jako …………. o výměře 12 m2 a ……………….. o výměře 9 m2, části pozemku …………..
orná půda označenou dle geometrického plánu č. 75-434/2017 jako ……………
o výměře 49 m2 a na části pozemku parcelní číslo ………… označenou dle
geometrického plánu č. 75-434/2017 jako ……….. o výměře 9 m2, vše v obci Štětí,
katastrální území Újezd u Chcebuze za cenu dle schválených Zásad prodeje
a pronájmu nemovitostí z majetku města Štětí a výkupu nemovitostí do majetku města
Štětí, tj. dle znaleckého posudku v celkové výši 9 028 Kč s ………………………………….
……………………………………..
výsledek hlasování: Pro - 19, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato

15. Splátkové kalendáře a pohledávky (byty, NP - dluhy na
nájemném včetně služeb spojených s užíváním bytu)
1.
Dne 21. 5. 2018 požádal pan Jaroslav Procházka, bývalý nájemce bytu č. 29, Školní 577,
Štětí o uzavření splátkového kalendáře. Jmenovanému vznikl dluh na nájemném včetně
služeb spojených s užíváním bytu za měsíce 1 - 4/2018 ve výši 24 713 Kč. Panu
Procházkovi skončila platnost nájemní smlouvy dne 28. 2. 2018, když předmětný byt nevrátil
pronajímateli. Odborem MI byl několikrát vyzýván k vrácení bytu, avšak tento předal až dne
16. 5. 2018. Jmenovaný uvádí, že vzhledem k tomu, že v současné době má nižší finanční
příjem, nedoplatek navrhuje splácet ve splátkách po 400 Kč měsíčně, počínaje měsícem
červen 2018. Přeplatek z vyúčtování služeb za rok 2017 ve výši 5 147 Kč bude použit na
částečnou úhradu dlužné částky. Pan Procházka se na odbor MI dostavil na základě zaslané
upomínky a požádal o uzavření splátkového kalendáře. Jmenovaný se v současné době
zdržuje na UPPM, kde je pobyt podmíněn hrazením předmětného splátkového kalendáře za
dluh na nájmu bytu, tzn, je zde velmi dobrá spolupráce s OSV.
RM dne 30. 5. 2018, usnesením č. 2018/13/363 doporučila ZM rozhodnout o uzavření
předmětného splátkového kalendáře.
usnesení č. 2018/25/620
ZM rozhodlo o uzavření splátkového kalendáře s panem ……………………………… na
celkovou dlužnou částku ve výši 24 713 Kč za byt č. ……………………….., Štětí
s měsíčními splátkami 400 Kč.
výsledek hlasování: Pro - 19, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
2.
Dne 28. 5. 2018 požádala paní Hana Košánová, nájemkyně bytu č. 14, U stadionu 488,
Štětí o uzavření splátkového kalendáře. Jmenované vznikl dluh na nájemném včetně služeb
spojených s užíváním bytu za měsíce 12/2017 a 1/2018 ve výši 10 690 Kč a za nedoplatek
vyúčtování služeb za rok 2017 ve výši 2 140 Kč, celkový dluh tedy činí 12 830 Kč.
Nedoplatek navrhuje splácet ve splátkách po 500 Kč měsíčně, počínaje měsícem červen
2018. Paní Košánová není schopna splácet měsíčně vyšší částku, v současné době
požádala v rámci insolvenčního řízení o oddlužení, když toto jí bylo povoleno. Na odbor MI
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se dostavila na základě několika zaslaných upomínek a požádala o uzavření splátkového
kalendáře. Platnost nájemní smlouvy je na dobu neurčitou.
RM dne 13. 6. 2018, usnesením č. 2018/14/393 doporučila ZM rozhodnout o uzavření
předmětného splátkového kalendáře.
usnesení č. 2018/25/621
ZM rozhodlo o uzavření splátkového kalendáře s paní …………………….. na celkovou
dlužnou částku ve výši 12 830 Kč za byt č. ……………………., Štětí s měsíčními
splátkami 500 Kč.
výsledek hlasování: Pro - 19, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
3.
Odbor MI provedl aktualizaci veškerých pohledávek za byty a NP ve spolupráci s právním
zástupcem města Štětí. Z celkových pohledávek ve výši 6 442 726,69 Kč byly dle evidence
Města podány žaloby na 137 595 Kč, exekuce na 3 103 942,34 Kč a uzavřeny splátkové
kalendáře na 587 091 Kč. U dluhů ve výši 1 112 839,61 Kč je předpoklad úhrady ze strany
dlužníků či případně prostřednictvím podání žalob na dlužné částky. Částka ve výši
1 501 258,74 Kč se skládá z nedobytných pohledávek. Tato částka se však zvyšuje
o pohledávky v evidenci Města Štětí, které nebyly dožalovány, nebyly uznány soudem, byly
zastaveny exekutorem či notářem. Celková částka nedobytných pohledávek tedy činí
1 799 370,40 Kč.
Ke každé žalobě je třeba doložit smlouvu o nájmu bytu či prostoru sloužícího podnikání
včetně případných dodatků, výpočtové listy bytových či nebytových jednotek, přehled
veškerých předpisů a plateb s uvedením data úhrady s rozlišením na nájemné a služby.
Zároveň je nutné dodat protokoly vyúčtování služeb dle skutečně uhrazených záloh,
upomínky, předžalobní výzvy, sdělení ukončení nájmů, výpověď z nájmu bytu či nebytového
prostoru a případně další podklady dle jednotlivých případů.
Bohužel s ohledem na nedostatečně vedenou evidenci ze strany SBaNM cca od r. 2015,
změny jednatelů společnosti, absence kvalitního programu pro detailní rozlišení předpisů a
úhrad a v neposlední řadě i přechod agendy v roce 2016 na Město Štětí, není možné
v současné době doložit ani dohledat u některých pohledávek nezbytné podklady k podání
žalob na dlužné částky. Počáteční stavy se do systému Města Štětí u jednotlivých nájemců
zaváděly jednou částkou dle inventarizace ke dni 31. 12. 2015. Není tedy zcela
zřejmé, z čeho se předmětné pohledávky skládají. Zároveň se veškeré platby za první
pololetí r. 2016 uhrazené na účet SBaNM párovaly do účetnictví Města Štětí postupně
v měsících 6-8/2016, a to dle zaslaných částek z účtu SBaNM na účet Města Štětí. Z výše
uvedených důvodů není možné u některých pohledávek zpracovat přehledy plateb a
předpisů za r. 2016 a starší, tím je nelze ani žalovat. Bohužel v druhé polovině r. 2016 a
následně i v r. 2017 došlo k několika exekučním vyklizením bytů, kde není možné žalovat
dlužné částky, či je možné je vymáhat až od r. 2017. Od tohoto roku má město zajištěnu
detailní identifikaci předpisů a jejich úhrad potřebných pro zpracování podkladů k soudním
řízením.
Z provedených záloh programu DES se odbor MI pokusí zajistit potřebné podklady, které by
umožnily vymáhat dluhy za r. 2016, protože tyto pohledávky je možné vymáhat max. do 3 let
ode dne splatnosti nájemného (do této doby musí být podána žaloba k soudu).
Je-li Okresním soudem vydáno pravomocné rozhodnutí či platební rozkaz, je možné
v případě, že dlužníci nesplní své závazky, podat do 10 let návrh na exekuci, která je
vymáhána do doby, než je pohledávka vymožena nebo exekuce zastavena.
Z výše uvedených důvodů a s ohledem na časovou náročnost získání jednotlivých podkladů
jsou pohledávky do roku 2015 promlčené a proto jsou doporučeny k odpisu, viz příloha č. 7.
Všechny odepsané pohledávky budou nadále inventarizovány na podrozvahových účtech a
odbor MI bude těchto podkladů využívat při podání žádostí o byt či nebytový prostor apod.
(aby nedošlo k tomu, že se nějaký dlužník dostane do městského bytu či nebytového
prostoru).
Ve vybraných případech, kdy pohledávky byly uznány v rámci soudního řízení a jmenovaní
svoji povinnost úhrady dlužných částek dobrovolně nesplnili a současně nebyly pohledávky
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předány k podání exekuce, bude s exekucemi započato od 6/2018. Jedná se o částku ve
výši 124 256 Kč.
Na závěr odbor MI sděluje, že si s právním zástupcem dohodl aktualizaci pohledávek
min. 1x ročně a dále je nastaven postup pro evidenci, předávání a vymáhání pohledávek,
který schválila RM dne 18. 4. 2018, usnesením č. 2018/10/252.
RM dne 13. 6. 2018, usnesením č. 2018/14/397 doporučila ZM rozhodnout o vzdání se
práva a prominutí dluhu předmětných pohledávek.
FV doporučuje pohledávky odepsat s tím, bude zajištěna evidence na podrozvahových
účtech tak, aby nemohlo dojít k přidělení městského bytu nebo k jiným výhodám ze strany
města vůči žijícím dlužníkům
usnesení č. 2018/25/622
ZM rozhodlo o vzdání se práva a prominutí dluhu pohledávek jednotlivých nájemců
bytových i nebytových jednotek uvedených v příloze č. 7, celkové výši 1 538 657,66 Kč
pro jejich nedobytnost a nevymahatelnost s tím, že bude zavedena evidence
na podrozvahových účtech tak, aby nemohlo dojít k přidělení městského bytu nebo
k jiným výhodám ze strany města vůči žijícím dlužníkům.
výsledek hlasování: Pro - 19, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato

16. Různé
- p. Novák L.
návrh na kontrolu dotace pro fotbalový klub Radouň, dostali grant na celoroční činnost, ale
do podzimní soutěže se nepřihlásili
usnesení č. 2018/25/623
ZM ukládá RM prověřit dotaci pro FK Radouň z.s. na celoroční činnost organizace
v roce 2018 s ohledem na nepřihlášení oddílu do soutěže podzim – jaro 2018/2019.
Termín: do 13. 9. 2018.
výsledek hlasování: Pro - 18, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
(p. Dostálek nehlasoval)
- žádost o odsouhlasení plánu práce FV na II. pol. r. 2018
usnesení č. 2018/25/624
ZM schvaluje plán práce FV na druhé pololetí r. 2018.
výsledek hlasování: Pro - 19, Proti - 0, Zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
- p. Holeček
jako člen stavební komise byl kritizován v souvislosti se střetem zájmů
starosta – nejedná se o střet zájmů, p. Holeček je v komisi jako odborník na stavební činnost
- starosta pozval občany na stračenskou pouť, která se bude konat v sobotu 30. 6. 2018
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17. Závěr
Dvacáté páté zasedání Zastupitelstva města ukončil v 19:45 h starosta města T. Ryšánek,
poděkoval všem přítomným členům zastupitelstva a veřejnosti za účast.

Mgr. Tomáš Ryšánek
starosta města

Mgr. Ing. Miroslav Andrt
místostarosta

Vladimír Frey
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

Přílohy:

č. 1
č. 2

Ing. Ivana Roubíčková

____________________

Mgr. Václav Pištora

____________________

prezenční listina
přehled hlasování

Ve Štětí dne 28. 6. 2018 zapsala: Monika Huhuková
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