Výpis usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne 24. 6. 2021 - anonymizovaný
Číslo
usnesení ZM

2021/16/442
2021/16/443
2021/16/444
2021/16/445
2021/16/446
2021/16/447
2021/16/448

Text usnesení

Uložený
termín plnění

Zodpovídá

ZM schvaluje zařazení bodu Volba členů a předsedy osadního výbou Počeplice jako bod 6 programu jednání ZM.
ZM schvaluje zařazení bodu Volba zástupce města do kontrolní komise spolku Labe aréna jako bod 16 programu
jednání ZM.
ZM schvaluje program jednání ZM dne 24. 6. 2021 vč. doplněných bodů.
ZM schvaluje pracovní předsednictvo, které tvoří rada města.
ZM volí návrhovou komisi ve složení: L. Novák, (předseda), J. Hrovatitsch a P. Bureš jako členové.
ZM schvaluje plán práce Kontrolního výboru na II. pololetí r. 2021.
ZM schvaluje prověření možnosti úpravy návrhu nového územního plánu Města Štětí projektantem územně plánovací
dokumentace a to rámcově ve smyslu grafické přílohy, přičemž v rámci prověření bude brána na zřetel i existence
průmyslové zóny ve Štětí jako možné zátěže daného území.

2021/16/449

ZM určuje členy osadního výboru Počeplice paní Janu Kubešovou paní Kateřinu Lamačovou a paní Kláru Mahútovou.
2021/16/450 ZM volí paní Janu Kubešovou předsedkyní osadního výboru Počeplice.
ZM rozhodlo o převodu věci nemovité uzavřením kupní smlouvy, a to pozemku parcelní číslo 94/5 zahrada o výměře
867 m2 v obci Štětí, katastrální území Počeplice za cenu dle schválených Zásad pronájmu, pachtu a převodu
2021/16/451
nemovitostí z majetku Města Štětí a nabytí nemovitostí do majetku Města Štětí, tzn. 260 Kč/m2 ve výši 225 420 Kč s
…………………………………………………, Štětí.
ZM rozhodlo o převodu věcí nemovitých uzavřením kupní smlouvy, a to částí pozemku parcelní číslo 119/1 ostatní
komunikace, ostatní plocha, nově označených dle geometrického plánu č. 370-588/2020 jako pozemky parcelní číslo
2021/16/452 st. 227 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6 m2 a 119/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 25 m2, vše v obci
Štětí, katastrální území Chcebuz dle schválených Zásad pronájmu, pachtu a převodu nemovitostí z majetku Města
Štětí a nabytí nemovitostí do majetku Města Štětí, tzn. za cenu obvyklou dle znaleckého posudku ve výši 7 110 Kč se
........................................................................, Štětí.
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2021/16/453

2021/16/454

2021/16/455
2021/16/456
2021/16/457
2021/16/458
2021/16/459
2021/16/460

Text usnesení

Uložený
termín plnění

Zodpovídá

ZM rozhodlo o nabytí a převodu věcí nemovitých uzavřením směnné smlouvy, a to nabytí části pozemku parcelní
číslo 806 ostatní plocha, ostatní komunikace, označenou dle geometrického plánu č. 1850-502/2021 jako 806/2 o
výměře 439 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I z vlastnictví společnosti J.P.Sport, s.r.o., IČO: 25039270 do
vlastnictví Města Štětí a převodu částí pozemků parcelní číslo 807/3 ostatní plocha, ostatní komunikace a 807/4
ostatní plocha, ostatní komunikace, označených dle geometrického plánu č. 1850-502/2021 jako 807/4 o výměře 304
m2, vše v obci Štětí, katastrální území Štětí I z vlastnictví Města Štětí do vlastnictví společnosti J.P.Sport, s.r.o., IČO:
25039270. Město Štětí uhradí společnosti J.P.Sport, s.r.o. finanční rozdíl v ceně obvyklé předmětných pozemků ve
výši 25 590 Kč včetně 21% DPH, částka bez DPH činí 21 148,76 Kč a DPH 21% činí 4 441,24 Kč.
ZM rozhodlo o uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne 30. 11. 2016, dodatku č. 1 ze dne
26. 3. 2018, dodatku č. 2 ze dne 24. 6. 2019 a dodatku č. 3 ze dne 11. 5. 2020 se společností FP majetková a.s.,
IČO: 24743364. V předmětném dodatku č. 4 bude změněn termín možnosti odstoupení od smlouvy o smlouvě
budoucí kupní a doba určitá, a to do 30. 6. 2022. Ostatní ujednání smlouvy o budoucí kupní smlouvě včetně dodatku
č. 1, 2 a 3 nedotčená tímto dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.
ZM schvaluje zařadit do výdajů návrhu III. rozpočtového opatření částku 200 tis. Kč na work-out hřiště.
ZM schvaluje zařadit do návrhu III. rozpočtového opatření částku 400 tis. Kč na studii na Nové náměstí včetně pěší
zóny.
ZM schvaluje ponechat v návrhu III. rozpočtového opatření částku 400 tis. Kč na PD pro zasíťování stavebních
pozemků.
ZM schvaluje přidělení dotace organizaci Asociace TOM ČR, TOM 21202 Tuláci na realizaci projektu „Letní tábor
Stroj Času“ ve výši 32 200 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
ZM schvaluje aktualizaci Pravidel Grantového programu města Štětí pro poskytování návratných finančních výpomocí
v rámci projektu „Podpora výměny kotlů ve městě Štětí“ k 24. 6. 2021.

2021/16/461 ZM schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci paní …………………………….., 411 08 Štětí, na realizaci
projektu „Podpora výměny kotlů ve městě Štětí“ ve výši 72 500 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
2021/16/462 ZM schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci paní ……………………………., 411 08 Štětí, na realizaci
projektu „Podpora výměny kotlů ve městě Štětí“ ve výši 200 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy
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2021/16/463 ZM schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci paní …………………….., ……….., 411 08 Štětí, na realizaci
projektu „Podpora výměny kotlů ve městě Štětí“ ve výši 50 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy
2021/16/464

ZM schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci paní ……………………………., 411 08 Štětí, na realizaci
projektu „Podpora výměny kotlů ve městě Štětí“ ve výši 200 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy

2021/16/465 ZM odvolává pana Miroslava Andrta z funkce zástupce Města Štětí v kontrolní komisi spolku Labe Aréna z. s.
2021/16/466 ZM schvaluje zástupce Města Štětí v kontrolní komisi spolku Labe Aréna z. s. pana Romana Smoleňáka.
2021/16/467 ZM schvaluje projednání bodu rozpočtového opatření: Příjmy a výdaje covid.
2021/16/468

ZM schvaluje projednání bodu rozpočtového opatření: Příjmy a výdaje zavedení systému hospodaření s energiemi
2021/16/469 ZM schvaluje projednání bodu rozpočtového opatření: Příjmy a výdaje sčítání lidu bytů a domů.
ZM schvaluje v rámci III. RO příjmy a výdaje - Provozní dotace odměny covid – sociální služby 1 025 283 Kč, sociální
2021/16/470
práce 100 350 Kč.
ZM schvaluje v rámci III. RO příjem 350 tis. Kč - dotace MPO a ve výdajích 550 tis. Kč posouzení vhodnosti naplnění
2021/16/471
energetického zákona.
2021/16/472 ZM schvaluje v rámci III. RO příjem a výdaj ve výši 9 tis. Kč - dotace sčítání lidu, bytů a domů 2021.

nepřijato:
nepřijato:
nepřijato:

nepřijatá usnesení:
ZM schvaluje zařazení bodu Volba zástupce města do kontrolní komise spolku Labe aréna jako bod 7.
ZM rozhodlo o zveřejnění záměru převodu věci nemovité, a to pozemku parcelní číslo 1017 orná půda o výměře 3
842 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I.
ZM rozhodlo o zveřejnění záměru převodu věci nemovité, a to pozemku parcelní číslo 1028/3 trvalý travní porost o
výměře 248 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I.

nepřijato:

ZM schvaluje zařadit do návrhu III. rozpočtového opatření částku 400 Kč na projektovou dokumentaci kinokavárna.

nepřijato:

ZM schvaluje ponechat v návrhu III. rozpočtového opatření na opravy místních komunikací částku 1 mil. Kč.

nepřijato:
nepřijato:

ZM schvaluje III. Rozpočtové opatření k 24. 6. 2021.
ZM schvaluje aktualizaci pravidel Fondu rozvoje bydlení k 24. 6. 2021.
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ZM ukládá místostarostovi ing. Romanu Smoleňákovi, aby se v rámci kontrolní činnosti ve spolku Labe aréna, z.s.
zabýval nastavením nájemních a dalších smluvních vztahů mezi Labe arénou z.s. a dalšímu subjekty zejm.
Sportcentrum Račice, a.s., TJ KVS Štětí, z.s., Profinax, s.r.o. apod. a výsledy z tohoto šetření předložil k projednání
členům Zastupitelstva Města Štětí. Termín 16. 9. 2021
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