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USNESENÍ 

16. zasedání Zastupitelstva města Štíty, 
konaného dne 21. 6. 2017 

 

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo projednalo: 

 

 

 

1. Schválení programu 16. zasedání ZMě Štíty 

2. Zpráva o činnosti města Štíty 

3. Kontrola akčního plánu strategického rozvoje Města Štíty na rok 2017 

4. Závěrečný účet Města Štíty za rok 2016 

5. Územní plán města Štíty – návrh změn ÚP 

6. Zpráva z jednání rady města usnesení č. 54 – 59 

7. Kontrola plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva města Štíty 

8. Zpráva o činnosti kontrolního výboru duben – červen 2017 

9. Zpráva o činnosti finančního výboru duben – červen 2017 

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. Bere na vědomí: 

 

a) Zpráva o činnosti města 

b) Protokol úkolů vyplývajících z 2., 9., 19., 21., 12., 14. a 15. zasedání zastupitelstva 

c) Plnění Akčního plánu strategického rozvoje Města Štíty na rok 2017 

d) Schválení účetní závěrky Základní školy a mateřské školy Štíty za rok 2016 Radou města Štíty 

e) Zprávu o činnosti v lesích města Štíty 

f) Zprávu o bezpečnostní situaci v katastru města Štíty a přináležejících obcí a obcí Zborov, Horní 

Studénky, Písařov, Jakubovice a Jedlí za rok 2016 

g) Návrh na vznik stavebních míst v Herolticích. 

h) Zrušení žádosti o prodej pozemku p. Kunrtem, Štíty. 

 

 

 

V tomto bodě nebylo přijato žádné usnesení. 
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2. Projednalo a schvaluje: 

  

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

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

c) Program 16. zasedání zastupitelstva. 

d)  Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva města Štíty ze dne 29. 3. 2017    

e) Zastupitelstvo Města Štíty schvaluje „Závěrečný účet Města Štíty za rok 2016“ a „Zprávu o 

výsledku přezkoumání hospodaření Města Štíty za rok 2016“ a vyslovuje dle zákona č. 

250/2000 Sb., § 17) odst. 7) písm. a) souhlas s celoročním hospodařením obce, a to bez 

výhrad. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Štíty za rok 2016 je nedílnou 

součástí Závěrečného účtu Města Štíty za rok 2016. 

f) Zastupitelstvo Města Štíty schvaluje účetní závěrku Města Štíty, IČ 00303453 sestavenou 

k rozvahovému dni 31. 12. 2016 dle čl. XVI zákona č. 239/2012 Sb., přechodné ustanovení, 

podle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona. 

g) Rozpočtové opatření č. 3 – ZMě/2017 

h) Návrhové plochy pro bydlení a smíšené dle přílohy jako podklad pro pořizovatele nového 

územního plánu Štíty, viz přílohy 

i) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města s dobrovolným svazkem obcí 

Sdružení obcí Orlicko na základě žádosti a poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč. 

j) Zprávu z jednání Rady města Štíty č. 54–59 

k) Zprávu o činnosti kontrolního výboru za období duben – červen 2017 včetně protokolů č. 4. – 

6.  

l) Zprávu o činnosti finančního výboru za období duben – červen 2017 včetně protokolů o 

výsledku kontroly ze dne 12. 4. 2017 a 14. 6. 2017. 

m) Návrh Okresního soudu v Šumperku zvolit Boženu Hartenbergerovou, nar. 29. 3. 1942, bytem 

Lomená 161, Štíty, do funkce přísedících okresního soudu na další období čtyř let. 

n) Nabytí budovy bývalé zvláštní školy na Březné čp. 47 na p. č. st. 35 a pozemku p. č. 200 v k. ú. 

Březná za cenu do 900.000 Kč + DPH od společnosti HELP & HELP z. s. 

o) Žádost p. Skřivánka o prodloužení doby se zákazem rušení nočního klidu dne 1. 7. 2017 od 

22:00 do 02:00 2.7.2017 

 

 

3. Projednalo a neschvaluje: 

 

a) Žádost o prodej parcely p. č. 610 nebo p. č. 612 v k. ú. Heroltice u Štítů podané p. Hanou 

Hradeckou, Šumperk 

b) Žádost o prodej parcely p. č. 610 a p. č. 612 v k. ú. Heroltice u Štítů podané p. Milanem 

Homolkou, Brno 

c) Žádost o prodej parcely p. č. 610 a p. č. 612 v k. ú. Heroltice u Štítů podané p. Ing. Tomášem 

Zemanem, Heroltice 

d) Povolení sázkových zařízení na adrese nám. Míru 43 s tím, že od 1.1.2018 bude vydána 

vyhláška o zákazu hazardních her ve Štítech 

 

 

4. Revokuje:   

 

--- 
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5. Ukládá: 

 

a) Starostovi města v termínu do 7. 7. 2017 zpracovat protokol úkolů vyplývajících z 16. ZMě ze 

dne 21. 6. 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 p. č. 2409/9 v k.ú. Štíty-město. Žadatel manželé Okřinovi. 

b) Záměr prodeje p. č. 931/9 v k.ú. Štíty-město. Žadatel Jiří Valenta. 

c) Záměr prodeje část p. č. 2189/1 v k.ú. Štíty-město. Žadatel Ilona Vysoká, Lenka Hájková. 

 

 

 

7.  Pověřuje: 

 

a) Starostu k jednání s p. Kubištou a společností Zeas za účelem vzniku stavebních míst 

v Herolticích. 

 

 

 

Pro návrhovou komisi připravila: Pavla Machová 

 

 

 

 

 

 

……………………….      ………………………….. 

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

místostarosta                             starosta 


