
 

USNESENÍ 

6. zasedání Zastupitelstva města Štíty, 

konaného dne 23. 9. 2015 

  

  

  

  

Zastupitelstvo projednalo: 

  

1.            Schválení programu 6. zasedání ZMě Štíty 

2.            Kontrola plnění návrhu oprav a investic za rok 2015 

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

4.            Dotace Dovybavení odpadového hospodářství město Štíty 

5.            Zpráva o činnosti v městských lesích červenec září 2015 

6.            Zpráva z jednání rady města usnesení č. 15 -17 

7.            Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZMě 

8.            Zpráva o činnosti kontrolního výboru červenec - září 2015 

9.            Zpráva o činnosti finančního výboru červenec - září 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., 4. a 5. zasedání zastupitelstva 

c)            Zprávu o činnosti v lesích města Štíty za období leden září 2015 

d)           Zprávu o činnosti komise pro přípravu nového územního plánu z 14. 9. 2015 

e)           Protokol o výsledku jednání kontrolního výboru z 24. 8. 2015 a 21. 9. 2015 

f)            Protokol o výsledku kontroly finančním výborem z 16. 9. 2015 

g)            Návrh investic a oprav na rok 2015 

h)           Návrh investic a oprav na rok 2016 

i)             Přidělení dotace na akci Dovybavení odpadového hospodářství města Štíty 

j)             Kupní smlouvu na vybavení pro odpadové hospodářství města Štíty za cenu 1.013980 Kč 

včetně DPH se společností ALFA PROFI s.r.o. 

  

  

  

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: Ivar Směšný, Vojtěch Langer, Vladimír Světlík 

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

c)            Program 6. zasedání zastupitelstva. 

d)           Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Štíty ze dne 24. 6. 2015   

e)           Rozpočtové opatření vlastní č.3/2015+ dotační prostředky 

f)            Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 O zákazu konzumace alkoholických nápojů na vybraných 

veřejných prostranstvích 

g)            Smlouvu č. 15240024 o poskytnutí podpory ze státního fondu životního prostředí ČR v rámci 

Operačního programu Životní prostředí 

h)           Zprávu z jednání Rady města Štíty č. 1517 

i)             Předložený Plán společných zařízení pro komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Štíty Hamerské 

j)             Zpráva o činnosti kontrolního výboru za období červenec září 2015 

k)            Zpráva o činnosti finančního výboru za období červenec září 2015 

l)             Změnu kapacity u součásti školní družina příspěvkové organizace Základní škola a mateřská 

škola Štíty, okres Šumperk ze současné hodnoty 50 žáků na 70 žáků 



m)          Znění článku Výzva podnikatelským subjektům a občanům města Štíty a obcí Březná, Crhov a 

Heroltice 

n)           Následující prodej nemovitostí : -- 

o)           Následující bezúplatný převod: 

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. 

p)           Následující nabytí nemovitostí: 

1.            Bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1591/7, p.č. 1591/8, p.č. 1591/9, p.č. 1591/10, p.č. 1591/12, 

1591/14, p.č. 1591/15, p.č. 1591/16 v k.ú. Štíty-město v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním 

pozemků dotčených stavbou silnice III/31116, ul. Nákladní. 

2.            Nákup p.č. 80/3 o výměře 327 m˛ v k.ú. Štíty-město za cenu 32.700 Kč od JUDr. Vavroucha, 

Brno, 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 7. 10. 2015 zpracovat protokol úkolů vyplývajících z 6. ZMě ze 

dne 23. 9. 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. 346/5, p.č. 346/3, část p.č. 346/9 v k.ú. Štíty-město 

b)           Záměr prodeje p.č. 55/1 a p.č. 55/2 v k.ú. Štíty-město 

c)            Záměr prodeje části p.č.1590/1 a p.č. ZE-PK 20671 v k.ú. Štíty-město 

d)           Záměr prodeje p.č. 1735/3 v k.ú. Štíty-město 

  

Pro návrhovou komisi připravila: Ing. Pavla Machová 

  

  

  

  

  

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

   místostarosta                                       starosta 

 


