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USNESENÍ 
17. zasedání Zastupitelstva města Štíty, 

konaného dne 20. 9. 2017 
 
 
 
 
 
 
Zastupitelstvo projednalo: 
 
 
 

1) Schválení programu 17. zasedání ZMě Štíty 
2) Zpráva o činnosti města Štíty 
3) Kontrola plnění akčního plánu strategického rozvoje Města Štíty 

na rok 2017 
4) Rozpočtové opatření č. 6/2017 
5) OZV č. 1/2017 o regulaci provozování hazardních her 
6) 740. let Města Štíty  ( 1278- 2018) 
7)  Čestné uznání Města Štíty k 740. výročí města Štíty 
8)     Zpráva z jednání rady města Usnesení č. 60 – č. 62 
9)     Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZMě 
10)   Zpráva o činnosti kontrolního výboru červenec až září 2017 
11)   Zpráva o činnosti finančního výboru červenec až září 2017 
12)   Zpráva o hospodářské činnosti lesů Města Štíty  
13)   Záměry nabytí, prodeje a pronájmu majetku města 
14)   Různé 
15)   Diskuse, usnesení, závěr 
 
 
 
 
 

Zastupitelstvo města Štíty po projednání předložených zpráv, návrhů a připomínek 
 
 
1. Bere na vědomí: 
 

a) Zpráva o činnosti města 
b) Plnění akčního plánu strategického rozvoje města Štíty 
c) Protokol úkolů vyplývajících z 2., 9., 19., 21., 15. a 16. zasedání zastupitelstva 
d) Protokol o výsledku jednání kontrolního výboru ze dne 21. 8. 2017 
e) Protokol o kontrole České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Olomouc, oddělení 

ochrany vod a oddělení odpadového hospodářství 
f) Výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 16. 6. 2008 na nebytový prostor v objektu 

na nám. Míru čp. 3 ve Štítech. 
g) Zprávu o činnosti v lesích Města Štíty za období leden – září 2017 
h) Přípravu oslav 740 let založení města Štíty 
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i) Návrh finančního výboru na vyřešení ukončení činnosti Nové provozní Štíty, s.r.o. 
 
 

 
V tomto bodě nebylo přijato žádné usnesení. 
 
 

2. Projednalo a schvaluje: 
  
a) Návrhovou komisi: Petr Haltmar, Vojtěch Langer, Ivar Směšný 
b) Ověřovatele zápisu: Miroslav Čermák, Bc. Zdeněk Drlík 
c) Program 17. zasedání zastupitelstva. 
d)  Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva města Štíty ze dne 21. 6. 2017    
e) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o regulaci provozování hazardních her 
f) Návrh postupu výběru občanů na ocenění čestným uznáním 
g) Rozpočtové opatření č. 6 – ZMě/2017 
h) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého 

kraje 
i) Zprávu z jednání Rady města Štíty č. 60–62 
j) Zprávu o činnosti finančního výboru za období červenec – září 2017 včetně protokolů o výsledku 

kontroly ze dne 13. 9. 2017. 
k) Následující prodej nemovitostí:  

1. Prodej pozemku p. č. 931/9 o výměře 248 m² v k. ú. Štíty-město za podmínek uvedených v 
Zásadách pro prodej, směnu, pronájem či pacht, výpůjčku a pro zřizování věcných břemen u 
pozemků ve vlastnictví Města Štíty p. Jiřímu Valentovi, Štíty. 
2. Prodej pozemku p. č. 2409/9 o výměře 29 m² v k. ú. Štíty-město za podmínek uvedených v 
Zásadách pro prodej, směnu, pronájem či pacht, výpůjčku a pro zřizování věcných břemen u 
pozemků ve vlastnictví Města Štíty manželům Okřinovým, Štíty. 
3. Prodej pozemku p. č. 2189/13 o výměře 38 m² v k. ú. Štíty-město za podmínek uvedených v 
Zásadách pro prodej, směnu, pronájem či pacht, výpůjčku a pro zřizování věcných břemen u 
pozemků ve vlastnictví Města Štíty Iloně Skřivánkové, Štíty. 
4. Prodej pozemku p. č. 652/2 o výměře 905 m² v k. ú. Štíty-město za podmínek uvedených v 
Zásadách pro prodej, směnu, pronájem či pacht, výpůjčku a pro zřizování věcných břemen u 
pozemků ve vlastnictví Města Štíty manželům Janě a Slávkovi Benešovým, Lanškroun. 

l) Následující směnu nemovitostí: 
1. Parcely p. č. 2860 o výměře 12 m² za p. č. 2189/14 o výměře 35 m² a p. č. 2189/15 o výměře 
4 m² podle geometrického plánu vše v k. ú. Štíty-město, za doplatek 2.700 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 Lence Hájkové, Štíty. 

m) Zařazení p. č. 1449/1 a p. č. 1476 v k.ú. Štíty – město do ploch určených pro výstavbu staveb pro 
bydlení a rekreaci. 

n) Text a znění kupní smlouvy na budovu čp. 47 na pozemku p.č.st. 35 a pozemek p.č. 200 v k.ú. 
Březná mezi Městem Štíty a společností Help & Help, z. s. IČ 265 49 131, se sídlem Sušilova 
1912/40, Zábřeh za cenu 900.000 Kč a za podmínek ve smlouvě uvedených. 
 
 

3. Projednalo a neschvaluje: 
 

--- 
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4. Revokuje:   
 

--- 
 
 
5. Ukládá: 

 
a) Starostovi města v termínu do 4. 10. 2017 zpracovat protokol úkolů vyplývajících ze 17. ZMě ze 

dne 20. 9. 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. 66/2 a části p. č. st. 78 v k.ú. Štíty-město. Žadatel Mgr. Jana Špačková. 
b) Záměr prodeje p. č. 1917/4; p. č. 2239 a p. č. 2240/2 v k.ú. Štíty-město. Žadatel Jitka Marková. 
c) Záměr prodeje části p. č. 2788 v k.ú. Štíty-město. Žadatel Domov Štíty Jedlí, p. o. 
d) Záměr prodeje p. č. st. 416 v k.ú. Štíty-město. Žadatel Kateřina Valentová, Vlastimil Doležel. 
e) Záměr vypořádání podílového spoluvlastnictví pozemku p. č. 388/17 a p. č. 373/101 v k. ú. Štíty 

– město. 
 
 
 
7.  Pověřuje: 
 
-- 
 
 
 
Pro návrhovou komisi připravila: Pavla Machová 
 
 
 
 
 
 
 

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

místostarosta                             starosta 


