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USNESENÍ 

13. zasedání Zastupitelstva města Štíty, 
konaného dne 14. 12. 2016 

 

 

 

 

Zastupitelstvo projednalo: 

 

 

 

1. Schválení programu 13. zasedání ZMě Štíty 

2. Zpráva o činnosti města za říjen  - prosinec 2016 

3. Výroční zpráva o činnosti a výsledcích školy za rok 2015/2016 

4. Rozpočtové opatření vlastní č. 9/2016 + dotační prostředky 

5. Rozpočtové provizorium na rok 2017 

6. Zpráva o činnosti za rok 2016 a návrh plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2017 

7. Zpráva o činnosti za rok 2016 a návrh plánu činnosti finančního výboru na rok 2017 

8. Kontrola plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva města Štíty 

9. Zpráva z jednání rady města usnesení č. 41 – 46 

10. Schválení cen vodného, stočného, komunálního a živnostenského odpadu, ceny 

pozemků v katastrálním území 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. Bere na vědomí: 

 

a) Zpráva o činnosti města 

b) Harmonogram plnění investic a oprav Města Štíty na rok 2016 

c) Protokol úkolů vyplývajících z 2., 9., 19., 21., 7., 11. a 12. zasedání zastupitelstva 

d) Výroční zpráva o činnosti a výsledcích školy za rok 2015/2016 

e) Protokol o výsledku jednání kontrolního výboru ze dne 24. 10. a 21. 11. 2016 

f) Protokol finančního výboru o výsledku kontroly hospodaření Města Štíty ze dne 20. 10. a 23. 

11. 2016 

g) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Štíty za rok 2016 

 

 

V tomto bodě nebylo přijato žádné usnesení. 

 

 

2. Projednalo a schvaluje: 
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a) Návrhovou komisi: Ivar Směšný, Vojtěch Langer, Petr Beneš 

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

c) Program 13. zasedání zastupitelstva. 

d)  Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva města Štíty ze dne 21. 9. 2016    

e) Termíny zasedání Zastupitelstva města Štíty v období leden – prosinec 2017 

f) Rozpočtové opatření vlastní č. 9/2016 + dotační prostředky 

g) Kompetenci rady města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v plném rozsahu 

od 14. 12. 2016 do 31. 12. 2016. 

h) Rozpočtové provizorium na rok 2017 

i) Obecně závazná vyhláška města Štíty č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

j) Stanovení místních poplatků, cen vodného, stočného, živnostenského odpadu, pozemků dle 

katastrálního území na rok 2017 beze změn 

k) Zprávu z jednání Rady města Štíty č. 41–46 

l) Návrh práce kontrolního výboru na rok 2017 

m) Návrh práce finančního výboru na rok 2017 

n) Zpráva o činnosti kontrolního výboru za rok 2016 

o) Odměny předsedům a členům osadních výborů dle přílohy 

p) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města s organizací TJ Sokol na základě 

žádosti a poskytnutí dotace ve výši 420 000,- Kč. 

q) Zpráva o činnosti finančního výboru za rok 2016 

r) Změnu priorit realizace PSZ schválených komplexních pozemkových úprav v k. ú. Březná: 

skupina opatření č. 1:  

1. Rekonstrukce hlavních polních cest C3, C4; (kategorie P4,5/30) 

2. Rekonstrukce hlavní polní cesty C6; (kategorie P6,5/30) 

3. Rekonstrukce vedlejší polní cesty C12; (kategorie P4,5/30) 

s) Nabytí pozemku p. č. 42/1 v k. ú. Štíty-město za 1.900 Kč, prodávající – Helena Kubíčková, 

Štíty. Město Štíty uhradí náklady spojené s prodejem pozemku. 

t) Odpis nedobytné pohledávky Carda ve výši 1122 Kč. 

u) Posunutí termínu dlouhodobých úkolů na konec volebního období 

v) Zasílání usnesení z jednání rady města zastupitelům průběžně po každém jednání 

 

 

 

3. Projednalo a neschvaluje: 

 

--- 

 

4. Revokuje:   

 

--- 

 

5. Ukládá: 

 

a) Starostovi města v termínu do 28. 12. 2016 zpracovat protokol úkolů vyplývajících z 13. ZMě 

ze dne 14. 12. 2016 a dále ukládá Radě města provádět průběžnou kontrolu plnění usnesení 

ZMě. 

 

 

6.  Vyhlašuje podle § 39 zákona o obcích záměr prodeje, směny:  
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a) Záměr prodeje p.č. 193 v k.ú. Heroltice u Štítů 

b) Záměr prodeje p.č. 224/1 v k.ú. Heroltice u Štítů 

 

 

 

7.  Pověřuje: 

 

-- 

 

 

 

 

 

Pro návrhovou komisi připravila: Ing. Pavla Machová 

 

 

 

 

 

 

……………………….      ………………………….. 

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

místostarosta                             starosta 


