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USNESENÍ 

18. zasedání Zastupitelstva města Štíty, 
konaného dne 13. 12. 2017 

 

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo projednalo: 

 

 

 

1) Schválení programu 18. zasedání ZMě Štíty 

2) Zpráva o činnosti města za říjen – prosinec 2017 

3) Výroční zpráva o činnosti a výsledcích školy za rok 2016/2017 

4) Rozpočtové opatření č. 9/2017 

5) Rozpočtové provizorium na rok 2018 

6) Střednědobý výhled rozpočtu Města Štíty na období 2018 – 2021 

7) Zpráva o činnosti za rok 2017 a návrh plánu činnosti kontrolního výboru na rok 

2018 

8) Zpráva o činnosti za rok 2017 a návrh plánu činnosti finančního výboru na rok 2018 

9) Zpráva o činnosti a hospodaření v městských lesích za rok 2017 

10) Kontrola plnění úkolů z Usnesení zastupitelstva města Štíty 

11) Zpráva z jednání rady města Štíty, usnesení č. 63 – 67 

12) Schválení cen vodného, stočného, komunálního a živnostenského odpadu, ceny 

pozemků v katastrálním území města na rok 2018 

13) OZV č. 2/2017 

14) Záměry nabytí, prodeje a pronájmu majetku města 

15) Různé 

16) 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 na rok 2017 

c) Akční plán strategického rozvoje města Štíty na rok 2018 

d) Protokol úkolů vyplývajících z 2., 9., 19., 21., 16. a 17. zasedání zastupitelstva 

e) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Štíty za rok 2017 

f) Protokol o výsledku kontroly na úseku matrik 

g) Kalkulaci výroby nového kovového rámu a výroby nové vitráže do kostela Nanebevzetí Panny 

Marie ve Štítech 
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h) Cenovou nabídku na nákup kalové koncovky ČOV Štíty z 15. 11. 2017 

i) Zprávu o činnosti v lesích Města Štíty za období leden – prosinec 2017 

j) Dohodu o náhradě neoprávněně vytěženého dřeva třetí osobou 

 

 

V tomto bodě nebylo přijato žádné usnesení. 

 

 

 

2. Projednalo a schvaluje: 

  

a) Návrhovou komisi: p. Směšný, p. Langr, p. Haltmar 

b) Ověřovatele zápisu: p. Čermák, Bc.Drlík 

c) Program 18. zasedání zastupitelstva. 

d)  Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva města Štíty ze dne 20. 9. 2017    

e) Rozpočtové opatření č. 9 – ZMě/2017 + dotační prostředky 

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

od 14. 12. 2017 do 31. 12. 2017. 

g) Rozpočtové provizorium na rok 2018 

h) Střednědobý výhled rozpočtu Města Štíty na období 2018 - 2021 

i) Návrh rozpočtu Základní školy a mateřské školy Štíty na rok 2018 

j) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy a mateřské školy Štíty na období 2019 -

 2020 

k) Termíny zasedání Zastupitelstva města Štíty v roce 2018 

l) Obecně závazná vyhláška města Štíty č. 2/2017 o místním poplatku za provoz systému 

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

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

katastrálního území na rok 2018 beze změn 

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

č. 318/2017 Sb. odměnu neuvolněným členům zastupitelstva obce v následujících částkách 

měsíčně od 1. 1. 2018: 

– Místostarosta:     12.000 Kč 

– Člen rady:     2.400 Kč 

– Předseda výboru    2.000 Kč 

– Člen výboru      1.800 Kč 

– Předseda komise    1.400 Kč 

– Člen komise     1.200 Kč 

– Člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1.000 Kč 

Při výkonu více funkcí se vyplácí jedna odměna, a to za funkci, za kterou náleží odměna 

nejvyšší 

o) Možnost vzniku pracovněprávního vztahu mezi Městem Štíty a členem zastupitelstva obce. 

p) Dohodu o provedení práce, která bude uzavřena v roce 2018 pro zastupitele města Ing. Pavla 

Meixnera. 

q) Dohodu o provedení práce, která bude uzavřena v roce 2018 pro zastupitele města Antonína 

Čecha. 

r) Pro uvolněné členy zastupitelstva poskytování plnění z peněžního fondu nebo z rozpočtu obce 

za obdobných podmínek a v obdobné výši jako zaměstnancům obce podle ustanovení 

v kolektivní smlouvě 

s) V souladu s § 84 odst. 2 písm. u) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce členů 

výborů pro nečleny zastupitelstva ve výši 200 Kč za každou účast na jednání výboru. 
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t) V souladu s § 84 odst. 2 písm. u) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce pro 

nečleny zastupitelstva redakční radě za redakční číslo: 400 Kč předseda, 200 Kč člen 

u) V souladu s § 84 odst. 2 písm. u) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce pro 

nečleny zastupitelstva předsedům a členům osadních výborů dle přílohy 

v) Prodloužení doby se zákazem rušení nočního klidu ve dnech kulturních, sportovních a 

soukromých akcích v roce 2018 dle přílohy od 22:00 do 02:00. 

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

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

x) Zprávu z jednání Rady města Štíty č. 63–67 

y) Zprávu o činnosti finančního výboru za období říjen – prosinec 2017 

z) Plán činnosti finančního výboru na rok 2018 

aa) Zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2017 včetně protokolů č. 9. – 12.  

bb) Návrh plánu práce kontrolního výboru na rok 2018 

cc) Dohodu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k p. č. 388/17 a p. č. 373/101 

v k. ú. Štíty – město. 

dd) Následující prodej nemovitostí:  

1. Prodej pozemku p. č. 66/2 o výměře 32 m² a části p. č. st. 78 o výměře 22 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. Mgr. Janě Špačkové, 

Štíty. 

2. Prodej pozemku p. č. 1917/4 o výměře 9 m²; p. č. 2239 o výměře 7 m² a p. č. 2240/2 o 

výměře 92 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 Jitce Markové, Štíty. 

3. Bezúplatný převod pozemku části p. č. 2788 o výměře 23 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 do vlastnictví Olomouckého kraje. Náklady spojené 

s převodem hradí nabyvatel. 

4. Prodej pozemku p. č. st. 416 o výměře 27 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 Kateřině Valentové, Červená Voda a Vlastimilu 

Doleželovi, Bohutín. 

ee) Následující nabytí nemovitostí: 

Parcely p. č. 561/31 o výměře 1733 m² a p. č. 561/32 o výměře 891 m² vše v k. ú. Štíty-město, 

za cenu 244.040 Kč + náklady spojené s prodejem (znalecký posudek, správní poplatek) podle 

kupní smlouvy č. KS-2017-27 od Zemědělského podniku Razová, státní podnik v likvidaci. 

ff) Realizaci stavby „oprava místní komunikace“ na pozemcích p. č. 1777/1 a p. č. 1777/2 v k. ú. 

Heroltice u Štítů v majetku ČR po udělení souhlasu SPÚ. 

gg) Návrh ocenění Čestným uznáním města Štíty 10 občanů ze Štítů a 2 z partnerských měst při 

příležitosti 740 let založení města Štíty dle přílohy. 

 

 

 

3. Projednalo a neschvaluje: 

 

--- 

 

 

4. Revokuje:   

--- 
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5. Ukládá: 

 

a) Starostovi města v termínu do 27. 12. 2017 zpracovat protokol úkolů vyplývajících z 18. ZMě 

ze dne 13. 12. 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 pozemku p. č. 346/4 v k. ú. Štíty-město. Žadatel manželé Knápkovi, Štíty. 

 

 

 

7.  Pověřuje: 

 

-- 

 

 

 

Pro návrhovou komisi připravila: Pavla Machová 

 

 

 

 

 

 

 

……………………….      ………………………….. 

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

místostarosta                             starosta 


