
 

USNESENÍ 
9. zasedání Zastupitelstva města Štíty, 

konaného dne 23. 3. 2016 

  

  

  

  

Zastupitelstvo projednalo: 

  

1.            Schválení programu 9. zasedání ZMě Štíty 

2.            Kontrola plnění návrhu investic a oprav na rok 2016 

3.            Schválení rozpočtu Města Štíty na rok 2016 - příjmy 

4.            Schválení rozpočtu Města Štíty na rok 2016 - výdaje 

5.            Schválení rozpočtového výhledu Města Štíty na období 2017 - 2019 

6.            Zpráva z jednání rady města usnesení č. 29 -30 

7.            Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZMě 

8.            Zpráva o činnosti kontrolního výboru leden až březen 2016 

9.            Zpráva o činnosti finančního výboru leden až březen 2016 

10.          Zpráva o hospodářské činnosti v lesích Města Štíty 

11.          Záměry nabytí, prodeje a pronájmu majetku města 

12.          Různé 

13.          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., 7 a 8. zasedání zastupitelstva 

c)            Zpráva Krajského úřadu Olomouckého kraje o přezkoumání hospodaření města Štíty za rok 

2015 

d)           Sdělení usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje ohledně bezúplatného převodu a nabytí 

pozemků v ulici Nákladní 

e)           Zpráva o činnosti v lesích města Štíty za období leden březen 2016 

f)            Zpráva o činnosti finančního výboru za období leden březen 2016 

  

  

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, Antonín Čech 

b)           Ověřovatele zápisu: Miroslav Čermák, Zdeněk Drlík 

c)            Program 9. zasedání zastupitelstva. 

d)           Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva města Štíty ze dne 17. 2. 2016   

e)           Rozpočtový výhled na období 2017-2019 

f)            Rozpočet na rok 2016 - příjmy vč. financování celkem: 40 982 896,98 Kč 

g)            Rozpočet na rok 2016 - výdaje vč. financování celkem: 40 982 896,98 Kč 

h)           Stanovení kompetencí radě města k provádění rozpočtových opatření 

             V příjmech v plném rozsahu 

             Ve výdajích v rámci přesunu finančních prostředků mezi položkami již schválených paragrafů 

rozpočtové skladby 

             Ve výdajích, které budou pokryty z dotace nebo příspěvku ze státního rozpočtu, rozpočtu 

územních samosprávných celků včetně spoluúčasti Města Štíty v plném rozsahu 

             Ve výdajích nad rámec schválených paragrafů rozpočtové skladby stanovuje limit 200.000 Kč 

i)             Zprávu z jednání Rady města Štíty č. 2930 

j)             Zpráva o činnosti kontrolního výboru za období leden březen 2016 

k)            Odpis nedobytné pohledávky za nájem kůlny p. Sarvaš ve výši 900 Kč. 

l)             Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města s organizací Cykloklub Rampušák 

na základě žádosti a poskytnutí dotace ve výši 49.999 Kč. 

m)          Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města s Helenou Gálovou na základě 

žádosti a poskytnutí dotace ve výši 30 000 Kč. 



n)           Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města s organizací Crhovská chasa na 

základě žádosti a poskytnutí dotace ve výši 15 000 Kč. 

o)           Změnu katastrální hranice katastrálního území Štíty Hamerské s katastrálními územími Březná 

a Heroltice u Štítů vše Obec Štíty navržené v komplexní pozemkové úpravě Štíty Hamerské. (viz příloha) 

p)           Následující prodej nemovitostí: 

1.            Prodej části pozemků p.č. 346/9 a p.č. 346/3 o výměře 150 m˛ v k.ú. Štíty-město za 15.000 

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. Jaroslavu 

Minářovi, Štíty. 

2.            Prodej části pozemku p.č. 145/1 označenou geometrickým plánem jako p.č. 145/9 o výměře 

503 m˛ za 35.210 Kč + náklady spojené s prodejem v k.ú. Březenský Dvůr, za podmínek uvedených v 

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

vlastnictví Města Štíty p. Batkovi, Březná 

  

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 části pozemků p.č. 346/9 a p.č. 346/3 o výměře 150 m˛ podle zákresu, 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 Minářovým, 

Štíty 

  

  

5.    U k l á d á: 

a)            Starostovi města v termínu do 6. 4. 2016 zpracovat protokol úkolů vyplývajících z 9. ZMě ze 

dne 23. 3. 2016 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 části p.č. 346/4 dle zákresu v k.ú. Štíty-město 

b)           Záměr prodeje p.č. ZE-PK 1783  v k.ú. Heroltice u Štítů 

c)            Záměr prodeje p.č. ZE-PK st. 51 v k.ú. Heroltice u Štítů 

d)           Záměr prodeje části p.č. 123/2 v k.ú. Štíty-město (výstavba garáže) 

e)           Záměr směny p.č. 1590/6 o výměře 23 m˛; části p.č. ZE-PK 20671 (a) o výměře 67 m˛; p.č. 

1970/4 o výměře 1 m˛ a p.č. 2836 o výměře 6 m˛ za p.č. 1970/2 o výměře 36 m˛ podle geometrického 

plánu vše v k.ú. Štíty-město 

  

  

Pro návrhovou komisi připravila: Ing. Pavla Machová 

  

  

Luboš Skácel, v. r., místostarosta                            

  

Bc. Jiří  Vogel, v. r., starosta                                                              

 


