Výpis usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne 20. 6. 2019 - anonymizovaný
Číslo
usnesení ZM

2019/5/144
2019/5/145
2019/5/146
2019/5/147
2019/5/148
2019/5/149
2019/5/150
2019/5/151
2019/5/152
2019/5/153
2019/5/154
2019/5/155
2019/5/156
2019/5/157
2019/5/158
2019/5/159
2019/5/160
2019/5/161
2019/5/162
2019/5/163
2019/5/164
2019/5/165
2019/5/166

Text usnesení
ZM schvaluje doplnění bodu do programu jednání: za bod 4 zařadit bod Odvolání místostarosty, členů rady města a
volba nových.
ZM schvaluje doplnění bodu do programu jednání: za nově zařazený bod 5 zařadit bod Zrušení Výboru pro
bezpečnost.
ZM schvaluje pracovní předsednictvo, které tvoří členové Rady města.
ZM volí návrhovou komisi ve složení: R. Smoleňák (předseda), L. Novák a P. Bureš jako členové.
ZM schvaluje program jednání ZM dne 20. 6. 2019.
ZM odvolává ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, z funkce místostarosty
města Štětí pana Michala Kurfirsta.
ZM volí volební komisi: M. Andrt , J. Kinař, Z. Rulíšková, I. Roubíčková.
ZM schvaluje volbu místostarosty veřejným hlasováním.
ZM volí pana Vladimíra Freye do funkce místostarosty Města Štětí.
ZM určuje místostarostu Freye zastupováním starosty v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta
nevykonává funkci (par. 72 odst. 6 a par.81a, odst.1 zákona o obcích)
ZM odvolává pana Josefa Patku z funkce člena Rady Města Štětí.
ZM odvolává pana Petra Bureše z funkce člena Rady Města Štětí.
ZM odvolává paní Bc. Michaelu Kubánkovou z funkce člena Rady Města Štětí.
ZM schvaluje volbu členů Rady Města Štětí veřejným hlasováním.
ZM volí pana Ing. Jiřího Dostálka jako člena Rady Města Štětí.
ZM volí paní Mgr. Hanu Klementovou jako člena Rady Města Štětí.
ZM volí pana Ing. Romana Smoleňáka jako člena Rady Města Štětí.
ZM schvaluje volbu předsedy Kontrolního výboru zastupitelstva města veřejným hlasováním.
ZM volí jako předsedu Kontrolního výboru zastupitelstva města pana Bc. Luboše Nováka.
ZM ruší Výbor pro bezpečnost.
ZM schvaluje plán práce Finančního výboru na II. pololetí r. 2019.
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, o regulaci hlučných činností
a o výjimečném zkrácení doby nočního klidu.
ZM ukládá radě města navrhnout řešení financování nájmu nebytových prostor spolku Spyn-A-Gym. Termín do 12. 9.
2019.

Uložený
termín plnění

Zodpovídá

12.9.2019

RM
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Číslo
usnesení ZM

2019/5/167
2019/5/168
2019/5/169
2019/5/170
2019/5/171
2019/5/172
2019/5/173
2019/5/174

Text usnesení

Uložený
termín plnění

Zodpovídá

ZM schvaluje poskytnutí dotace panu Janu Saskovi na realizaci projektu „Obnova barokní sýpky u čp. 61 Brocno – III
etapa“ ve výši 75 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
ZM schvaluje poskytnutí dotace organizaci Asociace TOM ČR, TOM 21202 TULÁCI na realizaci projektu Letní tábor
„Rok turisty Abuďáka“ ve výši 37 100 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
ZM rozhodlo o vzdání se práva a prominutí dluhu pohledávky za panem …………… ………………… v celkové výši 26
943,93 Kč pro její nedobytnost a nevymahatelnost.
ZM schvaluje účetní závěrku Města Štětí za rok 2018.
ZM schvaluje celoroční hospodaření Města Štětí a Závěrečný účet Města Štětí za rok 2018, včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2018, a to bez výhrad.
ZM schvaluje vyjmout z návrhu III. RO částku ve výši 250 tis. Kč na konzultační služby
ZM schvaluje podmínku, že k umoření částky 350 tis. Kč v návrhu III. RO na bezpečnostní přepážky pro úřad práce
dojde do dvou let.
ZM schvaluje III. rozpočtové opatření k 20. 6. 2019.

ZM revokuje usnesení č. 2019/3/119 ze dne 7. 3. 2019, kterým rozhodlo o převodu věci nemovité uzavřením kupní
2019/5/175 smlouvy, a to pozemku parcelní číslo St. 124 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 27 m2 v obci Štětí, katastrální
území Počeplice s ……………………………, Štětí. 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 výjimce ze Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí z majetku města Štětí a výkupu nemovitostí do
majetku města Štětí, která se týká stanovené ceny dle znaleckého posudku ve výši 19 170 Kč a z ceny za znalecký
2019/5/176 posudek ve výši 1 500 Kč, tj. celkem 20 670 Kč. Předmětná výjimka se vztahuje pouze na prodej pozemku parcelní
číslo St. 124 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 27 m2 v obci Štětí, katastrální území Počeplice za cenu
dohodnutou ve výši 13 300 Kč.
ZM rozhodlo o převodu věci nemovité uzavřením kupní smlouvy, a to pozemku parcelní číslo St. 124 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 27 m2 v obci Štětí, katastrální území Počeplice s ……………………………………, Štětí za
2019/5/177
cenu dohodnutou ve výši 13 300 Kč, kdy celková kupní cena se skládá z ceny za pozemek ve výši 11 800 Kč a z
ceny za znalecký posudek ve výši 1 500 Kč.
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2019/5/178

2019/5/179

2019/5/180

2019/5/181

2019/5/182

2019/5/183

Text usnesení

Uložený
termín plnění

Zodpovídá

ZM rozhodlo o převodu věci nemovité uzavřením kupní smlouvy, a to části pozemku parcelní číslo 845/1 zahrada
označené dle geometrického plánu č. 350-331/2018 jako 845/7 o výměře 328 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 s …………………………………….., Štětí za celkovou kupní cenu ve výši
71 650 Kč, která se skládá z částky za pozemkovou parcelu ve výši 65 600 Kč a dále z částky za geometrický plán ve
výši 6 050 Kč.
ZM rozhodlo o převodu věcí nemovitých uzavřením kupní smlouvy, a to pozemku parcelní číslo 1/3 zahrada o výměře
594 m2 a pozemku parcelní číslo 2/3 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 22 m2, vše 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 100 Kč/m2 s …………………………, Štětí za celkovou kupní cenu ve výši
61 600 Kč.
ZM rozhodlo o nabytí věci nemovité uzavřením kupní smlouvy, a to pozemku parcelní číslo 348/3 ostatní plocha,
neplodná půda o výměře 423 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I za dohodnutou kupní cenu ve výši 338 400 Kč
s ……………………………, Štětí.
ZM rozhodlo o nabytí věci nemovité uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu s Českou republikou - Státním
pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČO: 01312774, a to části pozemku parcelní číslo 1119/17 orná
půda označené dle geometrického plánu č. 1732-651/2017 jako 1119/61 o výměře 10 m2, v obci Štětí, katastrální
území Štětí I.
ZM rozhodlo o nabytí a převodu věcí nemovitých uzavřením smlouvy o budoucí směnné smlouvě, a to nabytím části
pozemku parcelní číslo 806 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 450 m2, v obci Štětí, katastrální území
Štětí I z vlastnictví J.P.Sport, s.r.o., Družstevní 400, Štětí, IČO: 25039270 do vlastnictví Města Štětí a převodem částí
pozemků parcelní číslo 807/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 80 m2 a 807/4 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře cca 400 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Štětí I z vlastnictví Města Štětí do vlastnictví
J.P.Sport, s.r.o., Družstevní 400, Štětí, IČO: 25039270.
ZM rozhodlo o nabytí nemovité věci na základě Darovací smlouvy od dárců ………………………….. a paní
………………………… obdarovanému Městu Štětí, a to pozemku parcelní číslo 169/4 zahrada o výměře 2 217 m2 v
obci Štětí, katastrální území Chcebuz.
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2019/5/184

2019/5/185
2019/5/186
2019/5/187

nepřijato:
nepřijato:

Text usnesení

Uložený
termín plnění

Zodpovídá

ZM rozhodlo o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne 30. 11. 2016 a dodatku č. 1 ze dne
26. 3. 2018 se společností FP majetková a.s., IČO: 24743364. V předmětném dodatku č. 2 bude změněn termín
možnosti odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí kupní a doba určitá, a to do 30. 6. 2020. A též bude změněn
termín možnosti odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí kupní, a to do 30. 6. 2020. Ostatní ujednání smlouvy o
budoucí kupní smlouvě včetně dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
ZM rozhodlo o vzdání se práva a prominutí dluhu pohledávky nájemnice bytové jednotky ……………………….. v
celkové výši 53 291 Kč pro její nedobytnost a nevymahatelnost.
ZM rozhodlo o doplnění usnesení ZM č. 2018/23/558 ze dne 1. 3. 2018, kterým schválilo realizaci akce přístavba ZŠ
Školní pouze v případě získání dotace ve výši min. 40% z vysoutěžené ceny takto: Tato podmínka se nevztahuje na
nové výběrové řízení.
Zastupitelstvo Města Štětí schvaluje aktualizovaný Zásobník projektů pro plnění Strategického plánu města Štětí k
20. 6. 2019.
nepřijatá usnesení:
ZM schvaluje záměr převodu věcí nemovitých, a to pozemku parcelní číslo 138/4 ostatní plocha, neplodná půda o
výměře 240 m2 a pozemku parcelní číslo 496/4 zahrada o výměře 835 m2, vše v obci Štětí, katastrální území
Chcebuz.
ZM ukládá radě města, aby ve společnosti JP Sport jmenovala dozorčí radu. Termín: do 12. 9. 2019.
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