
 

  

USNESENÍ 

2. zasedání Zastupitelstva města Štíty, 

konaného dne 17.12.2014 

  

  

Zastupitelstvo projednalo: 

 

1.            Schválení programu 2. zasedání ZMě Štíty 

2.            Schválení jednacího řádu Zastupitelstva města Štíty 

3.            Zpráva o činnosti města za období říjen prosinec 2014 

4.            Etický kodex zastupitelstva 

5.            Rozpočtové opatření vlastní č. 4/2014 + dotační prostředky 

6.            Rozpočtové provizorium na rok 2015 

7.            Návrh plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2015 

8.            Návrh plánu činnosti finančního výboru na rok 2015 

9.            Kontrola plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva města Štíty 

10.          Zpráva z jednání Rady města Štíty č. 1 - 2 

11.          Schválení cen vodného, stočného, komunálního živnostenského odpadu, ceny pozemků v 

katastrálním území města na rok 2015 

12.          Zpráva o činnosti hospodaření v městských lesích za rok 2014 

13.          Záměry nabytí, prodeje a pronájmu majetku města 

14.          Různé 

15.          Diskuse, usnesení, závěr 

 

 

Zastupitelstvo města Štíty po projednání předložených zpráv, návrhů a připomínek 

 

 

1.            B e r e  n a  v ě d o m í : 

 

a)            Zprávu o činnosti a hospodaření města Štíty 

b)           Zpráva o činnosti městských lesů 

c)            Protokol úkolů vyplývajících z 2., 9., 19., 21. a 1.zasedání zastupitelstva 

d)           Etický kodex člena zastupitelstva města Štíty 

 

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: Vladimír Světlík, Ivar Směšný, Vojtěch Langer 

 

b)           Ověřovatele zápisu: Miroslav Čermák, Bc. Zdeněk Drlík 

 

c)            Program zasedání 2. jednání zastupitelstva 

 

d)           Zápis z 1. jednání  Zastupitelstva města Štíty ze dne 5.11.2014 

 

e)           V souladu s § 96 zákona o obcích Jednací řád zasedání Zastupitelstva města Štíty 

 

f)            Návrh investic a oprav na rok 2015 

 

g)            Termíny zasedání Zastupitelstva města Štíty v roce 2015 

 

h)           Podle ustanovení § 120 odst. 1 zákona o obcích zřizuje osadní výbory v částech obce Heroltice, 

Březná, Crhov s počtem členů 3 

 

i)             Podle ustanovení § 120 odst. 2 zákona o obcích určuje členy osadního výboru v Březné p. Ing. 

Otu Wonkeho, p. Josefa Malého, p. Jindřicha Bendu; v Crhově p. Tomáše Hanáčka, p. Evu Pecháčkovou, 

Bc. Jana Švédu 

 

j)             Podle ustanovení § 120 odst. 3 zákona o obcích volí předsedou osadního výboru v Březné p. 

Ing. Ottu Wonkeho; v Crhově p. Tomáše Hanáčka 

 

k)            Podle ustanovení § 84 odst.2 písm. u zákona o obcích odměnu 500 Kč za činnost členům v 



osadních výborech za rok 2014 a pro předsedy osadních výborů 1000 Kč ve výplatním termínu za 

prosinec 2014 

 

l)             Podle ustanovení § 84 odst.2 písm. u zákona o obcích odměnu za činnost v osadních 

výborech,  která se bude vyplácet 1 x ročně na základě návrhu rady města a schválení zastupitelstvem 

 

m)          Stanoví v souladu s § 72 a § 84 odst. 2) písm. n) zákona o obcích měsíční odměnu za 

výkon  funkce v komisích rady města s účinností od 1.12.2014 Petru Haltmarovi 200 Kč, Ivaru 

Směšnému 100 Kč, Ing. Pavlu Meixnerovi 200 Kč, Petru Benešovi 200 Kč, Vladimíru Světlíkovi 100 Kč 

 

n)           Rozpočtové opatření vlastní č.4/2014 + dotační prostředky 

 

o)           Rozpočtové provizorium na rok 2015 

 

p)           Zprávu z jednání Rady města Štíty č. 1 - 2 

 

q)           Stanovení cen vodného, stočného, komunálního odpadu, živnostenského odpadu, pozemků dle 

katastrálního území na rok 2015 

 

r)            Přílohu č. 3 OZV č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

 

s)            Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2015  

 

t)            Plán činnosti finančního výboru na rok 2015 

 

u)           Změnu obecní hranice mezi k.ú. Březná a k.ú. Mlýnický Dvůr dle § 31 odst. 2 písmeno d), odst. 

3 Vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška, zákona č. 256/2013 Sb., o 

katastru nemovitostí (katastrální zákon) dle § 29 odst. 1, písmeno b) a odst. 2. a na základě plánu 

společných zařízení a následnému návrhu nového umístění pozemků (viz příloha) 

 

v)            Změnu katastrálního území dle § 31 odst. 2 písmeno d), odst. 3 Vyhlášky č. 357/2013 Sb., o 

katastru nemovitostí (katastrální vyhláška, zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální 

zákon) dle § 29 odst. 1, písmeno b) a odst. 2. a na základě plánu společných zařízení a následnému 

návrhu nového umístění pozemků (viz příloha) 

 

w)          Podání žádosti o změnu katastrálního území v souvislosti s probíhajícími pozemkovými 

úpravami (viz příloha) 

 

x)            Partnerskou smlouvu o partnerství v Místní akční skupině Horní Pomoraví 

 

y)            Poskytnutí příspěvku Olomouckému kraji na zajištění dopravní obslužnosti ve výši 70 Kč ročně 

na jednoho obyvatele, cca 144 060 Kč (počet trvale žijících obyvatel x 70 Kč) 

 

z)            Zásady pro prodej, směnu, pronájem či pacht, výpůjčku a pro zřizování věcných břemen u 

pozemků ve vlastnictví Města Štíty. 

 

 

aa)         Následující směna nemovitostí:  

 

Směna pozemků s LESY ČR dle směnné smlouvy č. 900/13/125. Hodnota směňovaných nemovitých věcí 

v majetku Města Štíty dle znaleckého posudku č. 309/2014 ze dne 5.11.2014 činí 3 824 530 Kč, výměra 

pozemků je 212 306 m˛. 

 

Hodnota směňovaných nemovitých věcí v majetku LESY ČR dle znaleckého posudku č. 308/2014 ze dne 

5.11.2014 a znaleckého posudku č. 1324-68b/2014 ze dne 10.11.2014 činí 3 548 490 Kč, výměra 

pozemků je 273 813 m˛. Rozdíl cen po započtení podílu ˝ posudku ve výši 232 200 Kč doplatí LESY ČR 

do 30 dnů od doručení vyrozumění o provedení vkladu směnné smlouvy do katastru nemovitostí. 

 

 

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 :   

 

Bod 2) k) 2. z 22. zasedání dne 17.9.2014 



 

Směna pozemků s LESY ČR dle směnné smlouvy č. 900/13/125. Hodnota směňovaných nemovitých věcí 

v majetku Města Štíty dle znaleckého posudku č. 264/2014 ze dne 5.3.2014 činí 3 839 490 Kč, výměra 

pozemků je 212 306 m˛. 

 

Hodnota směňovaných nemovitých věcí v majetku LESY ČR dle znaleckého posudku č. 263/2014 ze dne 

5.3.2014 a znaleckého posudku č. 2014/3454/040 ze dne 22.3.2014 činí 3 664 450 Kč, výměra pozemků 

je 273 813 m˛. Rozdíl cen ve výši 175.040 Kč doplatí LESY ČR do 30 dnů od doručení vyrozumění o 

provedení vkladu směnné smlouvy do katastru nemovitostí. 

 

 

5.  U k l á d á : 

 

a)            Starostovi města v termínu do 7.1.2015 zpracovat protokol úkolů vyplývajících z 2. ZMě ze 

dne 17.12.2014 a dále ukládá Radě města provádět průběžnou kontrolu plnění usnesení ZMě. 

 

b)           Starostovi dopracovat etický kodex zastupitelstva 

 

 

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

 

a)            záměr směny části p.č. 1735, označenou geometrickým plánem jako p.č. 1735/3 za část p.č. 

1742/9, označenou geometrickým plánem jako p.č. 1742/18, vše v k.ú.Štíty-město. 

 

 

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 

 


