
 

USNESENÍ 
8. zasedání Zastupitelstva města Štíty, 

konaného dne 17. 2. 2016 

  

  

  

Zastupitelstvo projednalo: 

  

1.            Schválení programu 8. zasedání ZMě Štíty 

2.            Výsledek hospodaření Města Štíty za rok 2015 

3.            Návrh investic a oprav na rok 2016 

4.            Schvalování rozpočtových opatření v roce 2016 Radou města Štíty 

5.            Zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Štíty 

6.            Zpráva z jednání rady města usnesení č. 22 -28 

7.            Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZMě 

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., 6. a 7. zasedání zastupitelstva 

c)            Provedení rozpočtové změny č. 5 a č. 6 + dotační prostředky v období od 18.11 do 31.12 2015 

schválené Radou města Štíty 

d)           Zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Štíty 

e)           Sdělení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k žádosti o odprodej p.č. 2236 a 

p.č.st. 265 v k.ú. Štíty-město 

f)            Žádosti dvou žadatelů na prodej části pozemku p.č. 145/1 označenou geometrickým plánem 

jako p.č. 145/9 v k.ú. Březenský Dvůr o výměře 503 m˛, za podmínek uvedených v Zásadách pro 

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

  

  

  

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, Petr Haltmar, Vojtěch Langer 

b)           Ověřovatele zápisu: Miroslav Čermák, Zdeněk Drlík 

c)            Program 8. zasedání zastupitelstva. 

d)           Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva města Štíty ze dne 18. 11. 2015   

e)           Závěrečnou inventarizační zprávu Hlavní inventarizační komise 

f)            Návrh investic a oprav na rok 2016 

g)            Zprávu z jednání Rady města Štíty č. 2228 

h)           Termíny zasedání ZMě Štíty v roce 2016 dle přílohy 

i)             Zakoupení barevné kopírky pro služby veřejnosti v TIC 

j)             V souladu s § 72 a § 84 odst. 2) písm. n) zákona o obcích odměnu neuvolněnému členu 

zastupitelstva obce ve výši 576 Kč měsíčně od 1. 3. 2016. 

k)            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 8 528 Kč měsíčně od 1. 3. 2016. 

l)             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 1 386 Kč měsíčně 

od 1. 3. 2016. 

m)          V souladu s § 72 a § 84 odst. 2) písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce předsedy 

výboru zastupitelstva ve výši 1 194 Kč a člena výboru ve výši 938 Kč neuvolněným členům zastupitelstva 

od 1. 3. 2016. 

n)           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 

o)           Následující prodej nemovitostí: 



1.            Prodej pozemku p.č. 1735/3 v k.ú. Štíty-město o výměře 151 m˛  za cenu 15.100 Kč včetně 

DPH + 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 firmě ZK Žerníček 

kovovýroba s.r.o., IČ 04143779. 

2.            Prodej pozemků p.č. 145/8 o výměře 136 m˛ a p.č. 704/1 o výměře 516 m˛ v k.ú. Březná za 

45.640 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 p. 

Heidi Susan McCaffrey, Londýn 

3.            Části pozemků p.č. 177/2; p.č. 1980 a p.č. 1979/1 podle zákresu o celkové výměře 180 m˛, 

nutno geometricky odměřit, za podmínek uvedených v Zásadách pro prodej, směnu, pronájem či pacht, 

výpůjčku a pro zřizování věcných břemen u pozemků ve vlastnictví Města Štíty manželům Zdeňku a 

Markétě Drlíkovým, Štíty 

4.            Části pozemků p.č. 177/2; p.č. 1980 a p.č. 1979/1 podle zákresu o celkové výměře 180 m˛, 

nutno geometricky odměřit, za podmínek uvedených v Zásadách pro prodej, směnu, pronájem či pacht, 

výpůjčku a pro zřizování věcných břemen u pozemků ve vlastnictví Města Štíty manželům Petru a Zdence 

Knápkovým, 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 :  

a)            Prodej pozemku p.č. 1735/3 v k.ú. Štíty-město o výměře 151 m˛  za cenu 15.100 Kč včetně 

DPH + 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 firmě Josef 

Žerníček, IČ 154 30 464. 

  

  

5. U k l á d á: 

a)            Starostovi města v termínu do 2. 3. 2016 zpracovat protokol úkolů vyplývajících z 8. ZMě ze 

dne 17. 2. 2016 a dále ukládá Radě města provádět průběžnou kontrolu plnění usnesení ZMě. 

b)           Starostovi města svolat schůzku žadatelů ohledně prodeje části pozemku p.č. 145/1 označenou 

geometrickým plánem jako p.č. 145/9 v k.ú. Březenský Dvůr za přítomnosti osadního výboru Březná. 

  

  

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

-- 

  

7.  P o v ě ř u j e: 

  

a)            Radu města Štíty ke schvalování rozpočtových změn + dotační prostředky v roce 2016, které 

poté bude průběžně předkládat na vědomí zastupitelstvu na každém zasedání Zastupitelstva města Štíty 

  

  

Pro návrhovou komisi připravila: Ing. Pavla Machová 

  

  

  

  

Luboš Skácel, v. r., místostarosta 

  

Bc. Jiří  Vogel, v. r., starosta                                                                              

 


