
USNESENÍ 

3. zasedání Zastupitelstva města Štíty, 

konaného dne 25. 3. 2015 

  

  

Zastupitelstvo projednalo: 

  

1.            Schválení programu 3. zasedání ZMě Štíty 

2.            Návrh rozpočtu města Štíty příjmy na rok 2015 

3.            Návrh rozpočtu města Štíty výdaje na rok 2015 

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

5.            OZV č. 1/2015 

6.            Žádost o dotaci z MŽP Dovybavení odpadového hospodářství města Štíty 

7.            Dodatek kupní smlouvy Pořízení samosběrného kropícího stroje pro Město Štíty 

8.            Záměry nabytí, prodeje a pronájmu majetku města 

9.            Různé 

10.          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., 22. a 2.zasedání zastupitelstva 

c)            Rozpočtové opatření vlastní č.5/2014 + dotační prostředky 

d)           Návrh investic a oprav na rok 2015 

e)           Dopis od paní Vladimíry Rýznarové a způsob vyřízení 

  

V tomto bodě nebylo přijato žádné usnesení. 

  

2.P r o j e d n a l o  a  s chvaluje: 

  

a)            Návrhovou komisi:Ivar Směšný, Vojtěch Langer a Petr Haltmar 

b)           Ověřovatele zápisu:Miroslav Čermák a B. Zdeněk Drlík 

c)            Program 3. zasedání zastupitelstva. 

d)           Zápis z 2. zasedání  Zastupitelstva města Štíty ze dne 17.12.2014   

e)           Rozpočet na rok 2015 - příjmy vč. financování celkem: 42 052 334,88 Kč 

f)            Rozpočet na rok 2015 - výdaje vč. financování celkem: 42 052 334,88 Kč 

g)            Etický kodex člena zastupitelstva města Štíty 

h)           Závěrečnou zprávu Hlavní inventarizační komise 

i)             OZV č. 1/2015 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Štíty 

j)             Podání žádosti o poskytnutí podpory Operační program Životní prostředí, výzva č. 64. výzva 

OPŽP, identifikační číslo projektu 32347412 Dovybavení odpadového hospodářství. 

k)            Dodatek kupní smlouvy Pořízení samosběrného kropícího stroje pro Město Štíty 

l)             Uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Zábřeh o výkonu přenesené působnosti na úseku 

agendy přestupků podle zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na dobu určitou do 

30.6.2020 s tím, že tato veřejnoprávní smlouva nabude účinnost dnem nabytí právní moci rozhodnutí 

Krajského úřadu Olomouckého kraje o udělení souhlasu s uzavřením této veřejnoprávní smlouvy. Město 

Štíty bude na základě veřejnoprávní smlouvy povinno uhradit Městu Zábřeh náklady spojené s výkonem 

této přenesené působnosti ve výši 1.000 Kč za každý projednaný přestupek a vícenáklady, pokud při 

projednání přestupku vzniknou. Výnosy z pokut a náhrady nákladů řízení uložených orgány Města Zábřeh 

při výkonu této přenesené působnosti budou příjmem Města Zábřeh 

m)          Zřizovací listinu příspěvkové organizace Města Štíty Základní škola a mateřská škola Štíty, 

okres Šumperk 

n)           Podle ustanovení § 120 odst. 2 zákona o obcích určuje členy osadního výboru v Herolticích p. 

Petra Beneše, p. Františka Haltmara, Mgr. Janu Knápkovou a p. Davida Kubištu 

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

Františka Haltmara 

p)           Zprávu z jednání Rady města Štíty č. 38 

q)           Nabytí pozemku p.č. 2814 v k.ú. Štíty město od Státního pozemkového úřadu, Husinecká 

1024/11a, Praha 

r)            Podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích pro výkon funkce starosty bude 

starosta Bc. Jiří Vogel od 1.4.2015 neuvolněn. 

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

členu zastupitelstva obce ve výši 559 Kč měsíčně ode dne 1.4.2015. 



t)            Stanoví v souladu s § 72 a § 84 odst. 2) písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon  funkce 

starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 26 459 Kč měsíčně od 1.4.2015 

u)           Stanoví v souladu s § 72 a § 84 odst. 2) písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon  funkce 

místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 8 280 Kč měsíčně ode dne 1.4.2015. 

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

radního jako neuvolněného člena zastupitelstva obce (vyjma starosty a místostarosty) ve výši 1 346 Kč 

měsíčně ode dne 1.4.2015. 

w)          Stanoví v souladu s § 72 a § 84 odst. 2) písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce 

předsedy výboru zastupitelstva ve výši 1 159 Kč a člena výboru ve výši 911 Kč neuvolněným členům 

zastupitelstva ode dne 1.4.2015. 

x)            V souladu s § 77 odst. 3 písmeno b) zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu několika 

funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva poskytne jako součet zastupitelstvem 

stanovených odměn 

y)            Zastupitelstvo města Štíty ve smyslu Zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon       č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se usneslo takto: Město Štíty bude 

poskytovat dotace ze svého rozpočtu na základě žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím 

veřejnoprávní smlouvy formou individuálních dotací. Žádost o dotaci musí mít náležitosti uvedené v § 

10a odst. 3 zákona. 

z)            Zastupitelstvo města Štíty schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z 

rozpočtu města s organizací TJ Sokol na základě žádosti a poskytnutí dotace ve výši 315 000,- Kč. 

  

  

  

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

  

a)            Žádost o prodej nemovitosti čp. 50 na nám. Míru , Štíty 

b)           Žádost o prodej nebytových prostor v domě čp. 50 na nám. Míru , Štíty 

c)            Žádosti o prodej p.č. ZE-GP 148 v k.ú. Březenský Dvůr (1. žadatel Dana Batková; 2. žadatel 

Daniel Kubíček) 

  

  

4.  R e v o k u j e :  

-- 

  

  

5. U k l á d á: 

  

a)            Starostovi města v termínu do 8.4.2015 zpracovat protokol úkolů vyplývajících z 3. ZMě ze 

dne 25.3.2015 a dále ukládá Radě města provádět průběžnou kontrolu plnění usnesení ZMě. 

b)           Ing. Machové vypracovat Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro 

subjekty: Cykloklub Rampušák 50.000Kč; Ing. Helena Gálová (taneční skupiny) 20.000 Kč, 

Římskokatolická farnost Štíty 1.000.000 Kč; Crhovská chasa 15 000,- Kč. 

  

  

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

  

a)            záměr směny části p.č. 2078/2, označenou geometrickým plánem jako p.č. 2078/15 za část 

p.č. 1919, označenou geometrickým plánem jako p.č. 1919/2, vše v k.ú.Štíty-město. 

  

  

Pro návrhovou komisi připravila: Ing. Pavla Machová 

  

  

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

   místostarosta                                                                                      starosta 

 


