Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne 7. 3. 2019 - anonymizovaný
Číslo
usnesení ZM

2019/3/93
2019/3/94
2019/3/95
2019/3/96
2019/3/97
2019/3/98
2019/3/99
2019/3/100
2019/3/101
2019/3/102
2019/3/103
2019/3/104

Text usnesení

Uložený
termín plnění

Zodpovídá

ZM schvaluje zařadit do programu jednání za bod č. 6 jako bod č. 7 Úprava jednacího řádu Zastupitelstva Města
Štětí.
ZM schvaluje program jednání ZM dne 7. 3. 2019 vč. doplnění.
ZM schvaluje pracovní předsednictvo, které tvoří členové Rady města.
ZM volí návrhovou komisi ve složení: R. Smoleňák (předseda), J. Kinař a P. Bureš jako členové.
ZM schvaluje splnění usnesení č. 2018/2/81.
ZM schvaluje rozšíření osadního výboru Radouň na sedm členů.
ZM určuje za členy osadního výboru Radouň pana Jana Valeše a pana Jiřího Urbánka
ZM schvaluje plán práce finančního výboru na r. 2019.
ZM schvaluje plán práce kontrolního výboru na r. 2019.
ZM schvaluje statut Výboru pro životní prostředí a plán činnosti výboru na r. 2019.
ZM schvaluje statut Výboru pro bezpečnost a plán činnosti výboru na r. 2019.
ZM schvaluje změnu jednacího řádu Zastupitelstva Města Štětí v článku 3, bodě 1 doplnění v termínech: podle plánu
schváleného zastupitelstvem města.

2019/3/105 ZM schvaluje plán jednání zastupitelstva města pro rok 2019 v termínech: 25. 4., 20. 6., 12. 9. a 12. 12. 2019.
ZM rozhodlo o doplnění I. rozpočtového opatření. Jedná se o přesun finančních prostředků ve výši 150 000 Kč z
investiční akce: Rozšíření kolumbária Štětí na investiční akci: Přechod pro chodce, Litoměřická. Celková částka, po
2019/3/106
provedení předmětné rozpočtové změny, bude v rozpočtu na investiční akci: Rozšíření kolumbária Štětí činit 2 350
000 Kč a na investiční akci: Přechod pro chodce, Litoměřická činit 850 000 Kč.
ZM rozhodlo o doplnění I. rozpočtového opatření. Jedná se o navýšení rozpočtu u akce „Rozvod závlahy na koupališti
2019/3/107 – 2. větev“ o částku 125 000 Kč. Celková částka po provedení předmětné rozpočtové změny, bude v rozpočtu na tuto
akci činit 225 000 Kč.
2019/3/108 ZM schvaluje I. rozpočtové opatření k 7. 3. 2019 se zapracováním projednaných návrhů.
ZM schvaluje poskytnutí dotace organizaci SK Štětí, z.s. na realizaci projektu „Zajištění sportovní činnosti SK Štětí,
2019/3/109
z.s. na rok 2019“ ve výši 3 900 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
ZM schvaluje poskytnutí dotace organizaci TJ KVS Štětí, z.s. na realizaci projektu „Sport 2019 – TJ KVS Štětí, z.s.“
2019/3/110
ve výši 975 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
ZM schvaluje poskytnutí dotace organizaci Labe aréna, z.s. na realizaci projektu „Labe aréna Štětí & Česko vesluje v
2019/3/111
roce 2019“ ve výši 300 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
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Zodpovídá

2019/3/112 ZM schvaluje poskytnutí dotace organizaci SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Štětí na realizaci projektu „Rozvoj
hasičského sportu a zabezpečení celoročního provozu sboru“ ve výši 150 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
ZM schvaluje poskytnutí dotace organizaci Karatedó Steklý, z.s. na realizaci projektu „Rozvoj bojových umění ve
2019/3/113
Štětí“ ve výši 50 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
ZM schvaluje poskytnutí dotace organizaci Hospic sv. Štěpána na realizaci projektu „Hospicová péče pro občany
2019/3/114
města Štětí v roce 2019“ ve výši 100 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
ZM schvaluje poskytnutí dotace organizaci NADĚJE na realizaci projektu „Odborné sociální poradenství NADĚJE
2019/3/115
(dluhová poradna) ve Štětí“ ve výši 60 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
ZM schvaluje poskytnutí dotace organizaci NADĚJE na realizaci projektu „Terénní program NADĚJE ve Štětí“ ve výši
2019/3/116
40 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
ZM schvaluje poskytnutí dotace organizaci Klub plastikových modelářů Štětí, z.s. na realizaci projektu „Modelářský
2019/3/117
kroužek“ ve výši 45 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
ZM rozhodlo o převodu věcí nemovitých, a to částí pozemku parcelní číslo 1648/3 ostatní plocha, ostatní komunikace,
označené dle geometrického plánu č. 333-603/2018 jako 1648/25 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 51 m2 a
2019/3/118 1648/26 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 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 200 Kč/m2 s ……………………, ……………….. za celkovou kupní cenu ve výši 13 323 Kč, která se
skládá z částky za pozemkové parcely ve výši 10 600 Kč a dále z částky za geometrický plán ve výši 2 723 Kč.
ZM rozhodlo o převodu věci nemovité uzavřením kupní smlouvy, a to pozemku parcelní číslo St. 124 zastavěná
2019/3/119 plocha a nádvoří o výměře 27 m2 v obci Štětí, katastrální území Počeplice s …………………………………………...
Kupní cena se skládá z ceny za pozemkovou parcelu dle znaleckého posudku ve výši 19 170 Kč a dále z ceny za
znalecký posudek ve výši 1 500 Kč, tj. celkem 20 670 Kč
ZM rozhodlo o nabytí věci nemovité uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu č. 7389/2018 s Českou republikou Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, IČ:
2019/3/120
69797111, a to spoluvlastnického podílu o velikosti 2/12 vzhledem k celku pozemku parcelní číslo 120/2 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 214 m2 v obci Štětí, katastrální území Chcebuz.
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ZM rozhodlo o nabytí věci nemovité uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu č. 7438/2018 s Českou republikou –
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, IČ:
2019/3/121
69797111, a to pozemku parcelní číslo 25/18 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 187 m2, v obci Štětí,
katastrální území Brocno.
ZM rozhodlo o nabytí věci nemovité, a to části pozemku parcelní číslo ……… orná půda, označené dle
geometrického plánu č. 75-434/2017 jako pozemek parcelní číslo …………. ostatní plocha, ostatní komunikace o
2019/3/122 výměře 63 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
7 199,64 Kč, po zaokrouhlení 7 200 Kč s …………………………………..

2019/3/123

2019/3/124

2019/3/125
2019/3/126

nepřijato:
nepřijato:
nepřijato:
nepřijato:

ZM rozhodlo o nabytí a převodu věcí nemovitých uzavřením směnné smlouvy, a to nabytím části pozemku parcelní
číslo …….. zastavěná plocha a nádvoří, označené dle geometrického plánu č. 153-549/2018 jako 885 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 9 m2 v obci Štětí, katastrální území Stračí z vlastnictví …………………………….,
………………… do vlastnictví Města Štětí a převodem pozemku parcelní číslo …….. zahrada o výměře 18 m2 v obci
Štětí, katastrální území Stračí z vlastnictví Města Štětí do vlastnictví ……………………………………………..
ZM rozhodlo o uzavření souhlasného prohlášení o nabytí věci nemovité Městem Štětí, a to pozemků parcelní číslo
……… trvalý travní porost o výměře 140 m2, ……….. trvalý travní porost o výměře 587 m2 a ……….. ostatní plocha,
jiná plocha o výměře 265 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Radouň u Štětí na základě odstoupení od kupní
smlouvy ………………. uzavřené ze dne 11. 6. 2018 s manželi ………………………..,
…………………………………………..
ZM schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany mezi Městem Štětí, Mírové náměstí
163, 411 08 Štětí, IČO: 00264466 a Obcí Račice, Račice 117, 411 08 Štětí, IČO: 00525413.
ZM schvaluje Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva Města Štětí.
nepřijatá usnesení:
ZM schvaluje zařadit do programu jednání za bod č. 6 jako bod č. 7 Střet zájmu místostarosty Kurfirsta.
ZM schvaluje vypustit z programu jednání body. č. 12. Lesopark ostrov a č. 13. Revitalizace Městského stadionu.
ZM schvaluje poskytnutí dotace organizaci SK Štětí, z.s. na realizaci projektu „Zajištění sportovní činnosti SK Štětí, z.s. na rok
2019“ ve výši 4 000 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
ZM schvaluje poskytnutí dotace organizaci SK Štětí, z.s. na realizaci projektu „Projekt pro stavební povolení – objekt nové
loděnice oddílu jachtingu“ ve výši 400 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
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nepřijato:

ZM schvaluje záměr převodu věci nemovité, a to části pozemku parcelní číslo 251/3 ostatní plocha, neplodná půda, označené dle
geometrického plánu č. 125-523/2018 jako 251/4 o výměře 15 m2 v obci Štětí, katastrální území Čakovice u Radouně.

nepřijato:

ZM schvaluje záměr převodu věci nemovité, a to části pozemku parcelní číslo 393/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
cca 386 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I.

nepřijato:

nepřijato:

Uložený
termín plnění

Zodpovídá

ZM schvaluje záměr nabytí věcí nemovitých, a to pozemku parcelní číslo ………. orná půda o výměře 5 718 m2 a
pozemku parcelní číslo ………………… orná půda o výměře 3 900 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Brocno.
ZM schvaluje záměr nabytí věcí nemovitých, a to pozemku parcelní číslo 1040/6 zahrada o výměře 38 m2, pozemku parcelní
číslo 1040/7 zahrada o výměře 41 m2, pozemku parcelní číslo 1040/45 orná půda o výměře 1 849 m2, pozemku parcelní číslo
1040/46 orná půda o výměře 2 160 m2, pozemku parcelní číslo 1040/48 orná půda o výměře 367 m2, pozemku parcelní číslo
1040/49 orná půda o výměře 2 211 m2, pozemku parcelní číslo 1040/51 orná půda o výměře 433 m2 a pozemku parcelní číslo
1040/54 orná půda o výměře 3 954 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Brocno.
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