
 

USNESENÍ 
10. zasedání Zastupitelstva města Štíty, 

konaného dne 22. 6. 2016 

  

  

  

  

Zastupitelstvo projednalo: 

  

1.            Schválení programu 10. zasedání ZMě Štíty 

2.            Rozpočtové opatření vlastní č. 3/2016 + dotační prostředky 

3.            Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Štíty za rok 2015 

4.            Závěrečný účet Města Štíty 2015 + zpráva o výsledku hospodaření Města Štíty za rok 2015 

5.            Schválení účetní závěrky Města Štíty za rok 2015 

6.            Zpráva z jednání rady města usnesení č. 31 -36 

7.            Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZMě 

8.            Zpráva o činnosti kontrolního výboru duben až červen 2016 

9.            Zpráva o činnosti finančního výboru duben až červen 2016 

10.          Zpráva o hospodaření v lesích Města Štíty duben až červen 2016 

11.          Záměry nabytí, prodeje a pronájmu majetku města 

12.          Různé 

13.          Diskuse, usnesení, závěr 

  

  

  

Zastupitelstvo města Štíty po projednání předložených zpráv, návrhů a připomínek 

  

  

1.            B e r e na vědomí: 

  

a)            Harmonogram plnění investic a oprav Města Štíty na rok 2016 

b)           Protokol úkolů vyplývajících z 2., 9., 19., 21., 6., 7., 8. a 9. zasedání zastupitelstva 

c)            Schválení účetní závěrky Základní a mateřské školy Štíty za rok 2015 Radou města Štíty 

d)           Zpráva o činnosti v lesích města Štíty za období leden červen 2016 

e)           Protokoly o výsledku jednání kontrolního výboru ze dne 23. 5. a 20. 6. 2016 

f)            Protokoly finančního výboru o výsledku kontroly hospodaření Města Štíty k 31. 3. a 30. 6. 2016 

  

  

  

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: Vojtěch Langer, Petr Haltmar, Petr Beneš 

b)           Ověřovatele zápisu: Miroslav Čermák, Jaroslav Hudousek 

c)            Program 10. zasedání zastupitelstva. 

d)           Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva města Štíty ze dne 23. 3. 2016   

e)           Zastupitelstvo Města Štíty schvaluje Závěrečný účet Města Štíty za rok 2015 a Zprávu o 

výsledku přezkoumání hospodaření Města Štíty za rok 2015 a vyslovuje dle zákona č. 250/2000 Sb., § 

17) odst. 7) písm. a) souhlas s celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad. Zpráva o výsledku 

přezkoumání hospodaření Města Štíty za rok 2015 je nedílnou součástí Závěrečného účtu Města Štíty za 

rok 2015. 

f)            Zastupitelstvo Města Štíty schvaluje účetní závěrku Města Štíty, IČ 00303453 sestavenou k 

rozvahovému dni 31. 12. 2015 dle čl. XVI zákona č. 239/2012 Sb., přechodné ustanovení, podle § 84 

odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

g)            Zprávu z jednání Rady města Štíty č. 3136 

h)           Zpráva o činnosti kontrolního výboru za období duben červen 2016 

i)             Zpráva o činnosti finančního výboru v období duben červen 2016 

j)             Následující bezúplatný převod a znění darovací smlouvy: 

1.            Bezúplatný převod p.č. 1591/11 a p.č. 71/2 v k.ú Štíty-město do vlastnictví Olomouckého 

kraje  v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním pozemků dotčených stavbou silnice III/31116, ul. 

Nákladní. 

k)            Následující směnu nemovitostí: 

1.            Parcely p.č. 1590/6 o výměře 23 m˛; části p.č. ZE-PK 20671 (a) o výměře 67 m˛; p.č. 1970/4 

o výměře 1 m˛ a p.č. 2836 o výměře 6 m˛ za p.č. 1970/2 o výměře 36 m˛ podle geometrického plánu 



vše v k.ú. Štíty-město, za doplatek 6.100 Kč + 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 (poplatek za vklad do katastru a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí Město Štíty) 

manželům Minářovým, Štíty. 

l)             Následující prodej nemovitostí: 

1.            Prodej části pozemku p.č. ZE-PK 1783 podle zákresu (nutno geometricky odměřit) v k.ú. 

Heroltice u Štítů za podmínek uvedených v Zásadách pro prodej, směnu, pronájem či pacht, výpůjčku a 

pro zřizování věcných břemen u pozemků ve vlastnictví Města Štíty p. Pavlu Kýrovi, Heroltice. 

2.            Prodej části p.č. 346/4 dle zákresu (nutno geometricky odměřit) v k.ú. Štíty-město za 

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

věcných břemen u pozemků ve vlastnictví Města Štíty p. Pavlu Knápkovi, Štíty. 

3.            Prodej p.č. ZE-PK st. 51 v k.ú. Heroltice u Štítů za podmínek uvedených v Zásadách pro 

prodej, směnu, pronájem či pacht, výpůjčku a pro zřizování věcných břemen u pozemků ve vlastnictví 

Města Štíty p. Davidu Kubištovi, Heroltice. 

m)          Rozpočtové opatření vlastní č. 3/2016 + dotační prostředky 

  

  

  

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 6. 7. 2016 zpracovat protokol úkolů vyplývajících z 10. ZMě ze 

dne 22. 6. 2016 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 části p.č. 123/2 a části p.č. 123/19 v k.ú. Štíty-město (výstavba garáže) 

b)           Záměr prodeje části p.č. ZE 146 v k.ú. Štíty-město podle zákresu 

  

  

7.  P o v ě ř u j e 

a)            Radu města Štíty ke schválení uzavření smluv o smlouvě budoucí na prodej pozemků pod 

garáží po proběhnutí lhůty ke zveřejnění záměru prodeje s žadateli. 

b)           Starostu ke zjištění veškerých informací o možnosti odkoupení pozemku p.č. 1766/2 v k.ú. 

Heroltice u Štítů, který slouží jako přístup k nemovitostem ve vlastnictví p. Vrzala a p. Sigmundové 

Městem Štíty. 

  

  

  

Pro návrhovou komisi připravila: Ing. Pavla Machová 

  

  

  

  

  

  

 

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

  místostarosta                                                                                  starosta 

 


