Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne 15. 4. 2021 - anonymizovaný
Číslo
usnesení ZM

2021/15/412
2021/15/413
2021/15/414
2021/15/415
2021/15/416
2021/15/417
2021/15/418
2021/15/419
2021/15/420
2021/15/421
2021/15/422
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2021/15/424
2021/15/425
2021/15/426
2021/15/427
2021/15/428

2021/15/429

Text usnesení
ZM schvaluje zařadit do programu jednání jako bod č. 7 „Politická kultura ve Štětí“.
ZM schvaluje zařadit do programu jednání jako bod č. 8 „Městská policie“.
ZM schvaluje zařadit do programu jednání jako bod č. 22 „Eco 9“.
ZM schvaluje zařadit do programu jednání jako bod č. 23 „Strategický plán“.
ZM schvaluje zařadit do programu jednání jako bod č. 24 „Hotel sport“.
ZM schvaluje zařadit do programu jednání jako bod č. 10 „Finanční výbor – volba člena a předsedy“.
ZM schvaluje program jednání ZM dne 15. 4. 2021 vč. doplněných bodů.
ZM schvaluje pracovní předsednictvo, které tvoří rada města.
ZM volí návrhovou komisi ve složení: M. Andrt, (předseda), P. Bureš a J. Holinka jako členové.
ZM revokuje usnesení č. 2019/7/232
ZM ukládá OSŽPD, aby nechal zpracovat zoologický posudek a dále hodnocení nebo průzkum přírodních
společenstev pro území ostrova (od hranice zastavitelného území dle územního plánu až po Počeplice) jako podklad
pro případnou registraci lokality jako významného krajinného prvku. Termín do 31. 12. 2021.
ZM schvaluje ukončení rozpravy k bodu politická kultura ve Štětí.
ZM pověřuje na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona číslo 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších
předpisů řízením Městské policie Štětí pana Vladimíra Freye, místostarostu Města Štětí.
ZM schvaluje volbu člena a předsedy finančního výboru veřejnou volbou.
ZM schvaluje volební komisi pro volbu člena a předsedy finančního výboru ve složení: L. Novák, J. Hrovatitsch, J.
Patka.
ZM volí pana Miroslava Andrta jako člena a předsedu Finančního výboru.
ZM jmenuje paní Evu Hellerovou členkou Výboru pro životní prostředí.
ZM rozhodlo o převodu věcí nemovitých uzavřením kupní smlouvy………………………..
………………………………………., a to pozemků parcelní číslo 8/2 zahrada o výměře 107 m2 a 1763 ostatní plocha,
jiná plocha o výměře 30 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Radouň u Štětí za cenu dle schválených Zásad
pronájmu, pachtu a převodu nemovitostí z majetku Města Štětí a nabytí nemovitostí do majetku Města Štětí, 400
Kč/m2 ve výši 54 800 Kč.

Uložený
termín plnění

Zodpovídá

31.12.2021

OSŽPD
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2021/15/430

2021/15/431
2021/15/432
2021/15/433
2021/15/434
2021/15/435

2021/15/436
2021/15/437

Text usnesení

Uložený
termín plnění

Zodpovídá

ZM rozhodlo o přijetí daru věcí nemovitých, uzavřením darovací smlouvy, od dárce - Ústecký kraj, Velká Hradební
3118/48, Ústí nad Labem, IČO: 70892156, obdarovanému Městu Štětí, a to části pozemku parcelní číslo 1653/1
ostatní plocha, silnice nově označených dle geometrického plánu č. 434-1/2020 jako 1653/3 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 79 m2 a 1653/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 149 m2 a části pozemku parcelní
číslo 1666/2 ostatní plocha, silnice nově označených dle geometrického plánu č. 434-1/2020 jako 1666/3 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2 a 1666/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 61 m2, vše v obci
Štětí, katastrální území Radouň u Štětí.
ZM schvaluje účetní závěrku Města Štětí za rok 2020.
ZM schvaluje celoroční hospodaření Města Štětí a Závěrečný účet Města Štětí za rok 2020, včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2020, a to s výhradou nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření města za rok 2020.
ZM přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v příloze č. 3 důvodové zprávy.
ZM schvaluje II. Rozpočtové opatření k 15. 4. 2021.
ZM schvaluje přidělení dotace organizaci Oblastní spolek Českého červeného kříže Litoměřice na realizaci projektu
„Kontaktní centrum Litoměřice“ ve výši 20 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy. Poskytnutím dotace město Štětí
přistupuje k Pověření Ústeckého kraje č. 140 k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do
Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje.
ZM schvaluje přidělení dotace organizaci Fire Rescue, z.s. na realizaci projektu „První pomoc živě - vybavení“ ve výši
20 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
ZM souhlasí se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městem Štětí a členem zastupitelstva města Štětí panem
Mgr. Ing. Miroslavem Andrtem k zajišťování investiční akce „Odkanalizování sídel města Štětí – Počeplice, Stračí,
Radouň, Chcebuz a Brocno“

2021/15/438

ZM schvaluje Pravidla pro poskytování peněžitých plnění uvolněným členům zastupitelstva města Štětí k 15. 4. 2021.
2021/15/439 ZM schvaluje prodloužení příspěvku zastupitele Kurfirsta k bodu Územní plán o 10 minut.
ZM schvaluje prověření možnosti úpravy návrhu nového územního plánu Města Štětí projektantem územně plánovací
2021/15/440
dokumentace a to rámcově ve smyslu grafické přílohy.
ZM schvaluje, aby projektant pořizovaného návrhu územně plánovací dokumentace města prověřil a vyhodnotil
2021/15/441 možnost provedení jeho úpravy, která spočívá v opětovném vymezení zastavitelných ploch v sídlech Štětí, Počeplice,
Brocno, Veselí a Radouň ve smyslu současně platné územně plánovací dokumentace města.
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nepřijato:
nepřijato:

Text usnesení

Uložený
termín plnění

Zodpovídá

nepřijatá usnesení:
ZM schvaluje zvýšit výdaje na čekárenské přístřešky na 1,6 mil. Kč.
ZM schvaluje nominaci zastupitele a politika Projektu Zdravé město Štětí a místní Agendy 21 Mgr. Ing. Miroslava
Andrta do Revizní komise Národní sítě Zdravých měst ČR.

3

