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USNESENÍ 

14. zasedání Zastupitelstva města Štíty, 
konaného dne 22. 2. 2017 

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo projednalo: 

 

 

 

1. Schválení programu 14. zasedání ZMě Štíty 

2. Rozpočtové opatření vlastní č. 10/2016 + dotační prostředky 

3. Akční plán strategického rozvoje Města Štíty na rok 2017 

4. Závěrečná zpráva Hlavní inventarizační komise 

5. Zpráva z jednání rady města usnesení č. 47 – 51 

6. Kontrola plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva města Štíty 

7. Záměry nabytí, prodeje a pronájmu majetku města 

8. Různé 

9. Diskuse, usnesení, závěr 

 

 

 

 
Zastupitelstvo města Štíty po projednání předložených zpráv, návrhů a připomínek 

 

 

1. Bere na vědomí: 

 

a) Zpráva o činnosti města 

b) Protokol úkolů vyplývajících z 2., 9., 19., 21., 7., 12. a 13. zasedání zastupitelstva 

c) Statistiku pohyb obyvatel k 31. 12. 2016 

d) Souhrnný přehled o stavu rozpočtu Města Štíty 

e) Rozpočtové opatření vlastní č. 10/2016 + dotační prostředky 

 

 

 

V tomto bodě nebylo přijato žádné usnesení. 

 

 

2. Projednalo a schvaluje: 

  

a) Návrhovou komisi: p. Směšný, p. Světlík, p. Beneš 

b) Ověřovatele zápisu: p. Čermák, p. Wonke st. 

c) Program 14. zasedání zastupitelstva. 

d)  Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva města Štíty ze dne 14. 12. 2016    

e) Závěrečnou inventarizační zprávu Hlavní inventarizační komise 

f) Akční plán strategického rozvoje Města Štíty na rok 2017 
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g) Zprávu z jednání Rady města Štíty č. 47–51 

h) V souladu s § 72 a § 84 odst. 2) písm. n) zákona o obcích a podle nařízení vlády 

č. 414/2016 Sb. odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva obce ve výši 599 Kč měsíčně od 

1. 3. 2017. 

i) V souladu s § 72 a § 84 odst. 2) písm. n) zákona o obcích a podle nařízení vlády 

č. 414/2016 Sb. odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva 

obce ve výši 8 869 Kč měsíčně od 1. 3. 2017. 

j) V souladu s § 72 a § 84 odst. 2) písm. n) zákona o obcích a podle nařízení vlády 

č. 414/2016 Sb. odměnu za výkon funkce radního jako neuvolněného člena zastupitelstva obce 

(vyjma starosty a místostarosty) ve výši 1 441 Kč měsíčně od 1. 3. 2017. 

k) V souladu s § 72 a § 84 odst. 2) písm. n) zákona o obcích a podle nařízení vlády 

č. 414/2016 Sb. odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 1 242 Kč a 

člena výboru ve výši 976 Kč neuvolněným členům zastupitelstva od 1. 3. 2017. 

l) 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 

m) Předsedům a členům komisí rady města se odměna nemění 

n) Následující prodej nemovitostí:  

1. Prodej pozemku p. č. 264/1 v k. ú. Heroltice u Štítů za podmínek uvedených v Zásadách pro 

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

vlastnictví Města Štíty p. Františku Haltmarovi, Heroltice. 

2. Prodej pozemku p. č. 193 v k. ú. Heroltice u Štítů za podmínek uvedených v Zásadách pro 

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

vlastnictví Města Štíty p. Iloně Vackové, Velká Skrovnice. 

o) Zrušení úkolu č. 19/2 Zřízení věcného břemene s jednotlivými vlastníky pozemků (splašková 

kanalizace) 

 

 

3. Projednalo a neschvaluje: 

 

--- 

 

4. Revokuje:   

 

--- 

 

5. Ukládá: 

 

a) Starostovi města v termínu do 9. 3. 2017 zpracovat protokol úkolů vyplývajících z 14. ZMě ze 

dne 22. 2. 2017 a dále ukládá Radě města provádět průběžnou kontrolu plnění usnesení ZMě. 

 

 

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

 

a) Záměr prodeje části p.č. 2313/5 v k.ú. Štíty-město. 

b) Záměr prodeje p.č. 67 v k.ú. Heroltice u Štítů. 

c) Záměr prodeje p.č. 320/4 a p. č. 739/5 v k.ú. Crhov. 

d) Záměr prodeje části p. č. 154/2 a p. č. 162/11 v k. ú. Březenský Dvůr. 

e) Záměr prodeje p.č. 1540/2 a p. č. st. 234/3 v k.ú. Heroltice u Štítů. 

f) Záměr prodeje p. č. 2045/1 v k.ú. Štíty-město. 
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g) Záměr prodeje části p. č. 1987/7 v k. ú. Štíty-město. 

 

 

 

7.  Pověřuje: 

 

-- 

 

 

 

 

 

Pro návrhovou komisi připravila: Pavla Machová 

 

 

 

 

 

 

……………………….      ………………………….. 

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

místostarosta                             starosta 


