
 

Návrh USNESENÍ 
7. zasedání Zastupitelstva města Štíty, 

konaného dne 18. 11. 2015 

  

  

  

Zastupitelstvo projednalo: 

  

1.            Schválení programu 7. zasedání ZMě Štíty 

2.            Kontrola plnění návrhu oprav a investic za rok 2015 

3.            Rozpočtové opatření vlastní č.4/2015 + dotační prostředky 

4.            Zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Štíty 

5.            Zpráva o činnosti v městských lesích říjen listopad 2015 

6.            Zpráva z jednání rady města usnesení č. 18 -21 

7.            Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZMě 

8.            Zpráva o činnosti kontrolního výboru říjen - listopad 2015 

9.            Zpráva o činnosti finančního výboru říjen - listopad 2015 

10.          Záměry nabytí, prodeje a pronájmu majetku města 

11.          Různé 

12.          Diskuse, usnesení, závěr 

  

  

Zastupitelstvo města Štíty po projednání předložených zpráv, návrhů a připomínek 

  

  

1.            B e r e na vědomí: 

  

a)            Zprávu o činnosti a hospodaření města Štíty 

b)           Protokol úkolů vyplývajících z 2., 9., 19., 21., a 6. zasedání zastupitelstva 

c)            Kulturní akce, pronájmy a výpůjčky KD 

d)           Protokol o výsledku jednání kontrolního výboru z 19. 10. a 16. 11. 2015 

e)           Zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Štíty 

f)            Návrh investic a oprav na rok 2015 

g)            Posouzení geologických poměrů na parcele p.č. 55/1 a p.č. 55/2 v k.ú. Štíty-město 

h)           Statistiku, pohyb obyvatelstva ve Štítech k 31.10.2015 

  

V tomto bodě nebylo přijato žádné usnesení. 

  

  

2.            P r o j e d n a l o  a  s c h v a l u j e: 

  

a)            Návrhovou komisi: P. Beneš, V. Světlík, I. Směšný 

b)           Ověřovatele zápisu: O. Wonke, M. Čermák 

c)            Program 7. zasedání zastupitelstva. 

d)           Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva města Štíty ze dne 23. 9. 2015   

e)           Rozpočtové opatření vlastní č.4/2015+ dotační prostředky 

f)            Rozpočtové provizorium na rok 2016 

g)            Obecně závazná vyhláška města Štíty č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

h)           Výši místních poplatků a ceny pozemků na rok 2016 beze změn 

i)             Zprávu z jednání Rady města Štíty č. 1821 

j)             Návrh práce kontrolního výboru na rok 2016 

k)            Návrh práce finančního výboru na rok 2016 

l)             Zpráva o činnosti kontrolního výboru za období říjen listopad 2015 

m)          Odměny předsedům a členům osadních výborů dle přílohy 

n)           Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města s organizací TJ Sokol na základě 

žádosti a poskytnutí dotace ve výši 420 000,- Kč. 

o)           Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města s organizací Junák český skaut 

Skalička Zábřeh, z.s. na základě žádosti a poskytnutí dotace ve výši 40 000,- Kč. 

p)           Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města s 

Římskokatolickou farností Štíty, IČ: 48428108 

q)           Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 848-0154-07 ze dne 23. 5. 2007 S Českou spořitelnou, 

a.s., IČ: 45244782 

r)            Následující prodej nemovitostí: 

1.            Prodej pozemku p.č. 1735/3 v k.ú. Štíty-město o výměře 151 m˛  za cenu 15.100 Kč včetně 

DPH + náklady spojené s prodejem, za podmínek uvedených v Zásadách pro prodej, směnu, pronájem či 



pacht, výpůjčku a pro zřizování věcných břemen u pozemků ve vlastnictví Města Štíty firmě Josef 

Žerníček, IČ 154 30 464. 

2.            Části pozemků p.č. 346/9 a p.č. 346/3 o výměře 150 m˛ podle zákresu, nutno geometricky 

odměřit, za podmínek uvedených v Zásadách pro prodej, směnu, pronájem či pacht, výpůjčku a pro 

zřizování věcných břemen u pozemků ve vlastnictví Města Štíty manželům Minářovým, Štíty 

3.            Části pozemků p.č. 346/3; p.č. 346/9 podle zákresu a celý pozemek p.č. 346/5, nutno 

geometricky odměřit, za podmínek uvedených v Zásadách pro prodej, směnu, pronájem či pacht, 

výpůjčku a pro zřizování věcných břemen u pozemků ve vlastnictví Města Štíty Davidu Smrčkovi, Štíty a 

Lence Večeřové, Písařov 

s)            Změnu územního plánu spočívající ve změně ze současné plochy výrobní na plochu bydlení u 

pozemku p.č. 346/9 v k.ú. Štíty-město 

t)            Následující nabytí nemovitostí: 

1.            Nákup část a p.č.st. 109 o výměře 14 m˛ v k.ú. Štíty-město za cenu 1.400 Kč od p. Františky 

Kubíčkové, Štíty, náklady spojené s nákupem hradí Město Štíty. 

  

  

3.            P r o j e d n a l o  a  n e s ch v a l u j e : 

-- 

  

4.            R e v o k u j e :  

-- 

  

5. U k l á d á: 

a)            Starostovi města v termínu do 2. 12. 2015 zpracovat protokol úkolů vyplývajících ze 7. ZMě ze 

dne 18. 11. 2015 a dále ukládá Radě města provádět průběžnou kontrolu plnění usnesení ZMě. 

  

  

6.  V y h l a š u j e   podle § 39 zákona o obcích záměr prodeje, směny: 

  

a)            Záměr prodeje p.č. 145/8 a p.č. 704/1 v k.ú. Březná 

b)           Záměr prodeje části p.č. 177/2, části p.č. 1980 a části p.č. 1979/1 v k.ú. Štíty-město 

c)            Záměr prodeje p.č.145/1 v k.ú. Březenský Dvůr 

  

7.  P o v ě ř u j e: 

  

a)            Radu města Štíty ke schválení rozpočtové změny č. 5 + dotační prostředky 

  

  

Pro návrhovou komisi připravila: Ing. Pavla Machová 

  

  

  

  

  

  

Luboš Skácel, v. r.                                           Bc. Jiří  Vogel, v. r. 

   místostarosta                                                     starosta 

 


