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USNESENÍ 

11. zasedání Zastupitelstva města Štíty, 
konaného dne 31. 8.2016 

 

 

 

 

Zastupitelstvo projednalo: 

 

 

1. Schválení programu 11. zasedání ZMě Štíty 

2. Záměry nabytí, prodeje a pronájmu majetku města 

3. Různé 

4. Diskuse, usnesení, závěr 

 

 

 
Zastupitelstvo města Štíty po projednání předložených zpráv, návrhů a připomínek 

 

 

1. Bere na vědomí: 

 

a) Protokol úkolů vyplývajících z 2., 9., 19., 21.,7., 8. a 10.zasedání zastupitelstva 

 

 

V tomto bodě nebylo přijato žádné usnesení. 

 

 

2. Projednalo a schvaluje: 

 

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

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

c) Program 11. zasedání zastupitelstva. 

d) Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva města Štíty ze dne 22. 6.2016 

e) Následující směnu nemovitostí: 

1. Parcely p.č. 1590/6 o výměře 23 m²; části p.č. ZE-PK 20671 („a“) o výměře 67 m²; p.č. 

1970/4 o výměře 1 m², p.č. 2836 o výměře 6 m² a p.č. 1589/5 o výměře 61 m² za p.č. 1970/2 o 

výměře 36 m² podle geometrického plánu vše v k.ú. Štíty-město, za doplatek 12.200 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 

(poplatek za vklad do katastru a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí Město Štíty) manželům 

Minářovým, Štíty. 

f) Přijetí daru od Města Šumperk – přívěs skříňový PPS 12 v ceně 32.800 Kč. Přívěs bude 

využitý při mimořádných událostech a krizových situacích ve prospěch obyvatelstva ve městě 

Štíty a okolních obcí. 

g) Následující nákup nemovitostí a znění kupní smlouvy:  

1. Nákup pozemků p.č.st.265 a p.č.2236 v k.ú. Štíty-město od Úřadu pro zastupování státu ve 

věcech majetkových za cenu 102.000 Kč. 
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2. Přenos daňové a poplatkové povinnosti spojené s kupní smlouvou na nákup pozemku 

p.č.st. 265 a p.č. 2236 v k.ú Štíty-město na kupujícího. 

3. Nákup pozemku p. č. 561/7 v k. ú. Štíty-město od Správy železniční dopravní cesty, s. o. 

h) Záměr nákupu osobního auta Škoda Octavia  

i) Nákup komunálního sekacího traktoru W 3676 Bulldog  

 

 

 

3. Projednalo a neschvaluje: 

-- 

 

4. Revokuje:   

 

a) Usnesení z 10. ZMě z 22. 6. 2016 č. usn. 2) k) 1.): 

Směnu parcely p.č. 1590/6 o výměře 23 m²; části p.č. ZE-PK 20671 („a“) o výměře 67 m²; p.č. 

1970/4 o výměře 1 m² a p.č. 2836 o výměře 6 m² za p.č. 1970/2 o výměře 36 m² podle 

geometrického plánu vše v k.ú. Štíty-město, za doplatek 6.100 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 (poplatek za vklad do 

katastru a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí Město Štíty) manželům Minářovým, Štíty. 

 

 

5. Ukládá: 

a) Starostovi města v termínu do 14.9.2016 zpracovat protokol úkolů vyplývajících z11. ZMě ze 

dne 31.8.2016 a dále ukládá Radě města provádět průběžnou kontrolu plnění usnesení ZMě. 

b) Zastupiteli Jaroslavu Hudouskovi předložit alternativní cenovou nabídku pro combi variantu 

osobního auta na projednání v následujícím zasedání zastupitelstva města Štíty. 

 

 

 

6.  Vyhlašuje podle § 39 zákona o obcích záměr prodeje, směny: 

-- 

 

7.Pověřuje: 

-- 

 

 

 

 

Pro návrhovou komisi připravila: Ing. Pavla Machová 

 

 

 

 

 

 

……………………….      ………………………….. 

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

místostarosta       starosta 


