
USNESENÍ 

4. zasedání Zastupitelstva města Štíty, 

konaného dne 22. 4. 2015 

  

  

  

  

Zastupitelstvo projednalo: 

  

1.            Schválení programu 4. zasedání ZMě Štíty 

2.            Rozpočtové opatření vlastní č.1/2015 + dotační prostředky 

3.            Účetní závěrku ZŠ a MŠ Štíty za rok 2014 

4.            Závěrečný účet Města Štíty 2014 + zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Štíty za 

rok 2014 

5.            Schválení účetní závěrky Města Štíty za rok 2014 

6.            Zpráva z jednání rady města usnesení č. 9 -10 

7.            Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZMě 

8.            Zpráva o činnosti kontrolního výboru leden březen 2015 

9.            Zpráva o činnosti finančního výboru leden březen 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., 22. a 3.zasedání zastupitelstva 

c)            Návrh investic a oprav na rok 2015 

d)           Účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Štíty, okres Šumperk sestavenou k 

rozvahovému dni 31.12.2014 

  

  

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, Ivar Směšný, Vladimír Světlík 

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

c)            Program 4 zasedání zastupitelstva. 

d)           Zápis z 3.zasedání  Zastupitelstva města Štíty ze dne 25.3.2015   

e)           Rozpočtové opatření vlastní č.1/2015+ dotační prostředky 

f)            Zastupitelstvo Města Štíty schvaluje Závěrečný účet Města Štíty za rok 2014 a Zprávu o 

výsledku přezkoumání hospodaření Města Štíty za rok 2014 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 2014 je nedílnou součástí Závěrečného účtu Města Štíty za 

rok 2014. 

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

rozvahovému dni 31.12.2014 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. 

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

starosta Bc. Jiří Vogel od 23.4.2015 uvolněným členem zastupitelstva 

i)             Zastupitelstvo města Štíty schvaluje pořízení Územního plánu v souladu s usnesením § 44 

zákona 183/2006 Sb. 

j)             Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města s  Římskokatolickou 

farností, Štíty na základě žádosti o poskytnutí dotace ve výši 1.000.000 Kč. 

k)            Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města s Cykloklubem 

Rampušák na základě žádosti o poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč 

l)             Zprávu z jednání Rady města Štíty č. 910 



m)          Zpráva o činnosti kontrolního výboru za období leden březen 2015 

n)           Zpráva o činnosti finančního výboru za období leden březen 2015 

o)           Prodej multikáry M-25 r.g. 1M6 1279 obci Jedlí za 100.000 Kč + DPH 

p)           Následující směna nemovitostí: 

1.            směna s Františkem a Zdeňkou Valentovými 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, bez finančního vyrovnání, náklady spojené se směnou  nesou účastníci každý jednou 

polovinou. 

q)           Nákup dvou kusů věnců v celkové hodnotě 1000 Kč k 70. výročí osvobození 

r)            Umístění sídla spolku Myslivecké sdružení Tetřívek v čp. 5, Štíty 

  

  

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 části parcel ZE-GP 123/4 a ZE-GP 123/3  na stavbu garáže. 

  

  

4.            R e v o k u j e :  

  

-- 

  

  

5. U k l á d á: 

  

a)            Starostovi města v termínu do 6.5.2015 zpracovat protokol úkolů vyplývajících z 4. ZMě ze 

dne 22.4.2015 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 směny části p.č. 739/3za část p.č. 320/1, vše v k.ú. Crhov, nutno geometricky odměřit 

b)           záměr prodeje parcely p.č. 652/3 v k.ú Štíty-město 

  

  

  

Pro návrhovou komisi připravila: Ing. Pavla Machová 

  

  

  

  

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

   místostarosta                                                                                      starosta 

 


