
 1 

USNESENÍ 

19. zasedání Zastupitelstva města Štíty, 
konaného dne 21. 2. 2018 

 

 

Zastupitelstvo projednalo: 

 

 

 

1) Schválení programu 19. zasedání ZMě Štíty 

2) Výsledek hospodaření Města Štíty za rok 2017 

3) Akční plán strategického rozvoje Města Štíty na rok 2018 

4) Závěrečná zpráva Hlavní inventarizační komise 

5) Zpráva z jednání Rady města Štíty, usnesení č. 68 - 73 

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) Pronájmy, výpůjčky, kulturní akce města Štíty v roce 2017 

b) Protokoly o analýze vzorků odpadní vody z ČOV Štíty 

c) Rekapitulace množství tříděného odpadu v roce 2017 

d) Stanovisko Úřadu vlády ČR k návrhu zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o 

odpadech) 

e) Výkaz hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M 

f) Zpráva o činnosti města 

g) Protokol úkolů vyplývajících z 2., 9., 19., 21., 17. a 18. zasedání zastupitelstva 

 

V tomto bodě nebylo přijato žádné usnesení. 

 

 

 

2. Projednalo a schvaluje: 

  

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

b) Ověřovatele zápisu: Bc. Zdeněk Drlík, Otto Wonke 

c) Program 19. zasedání zastupitelstva. 

d)  Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva města Štíty ze dne 13. 12. 2017    

e) Akční plán strategického rozvoje města Štíty na rok 2018 

f) Závěrečnou zprávu Hlavní inventarizační komise 

g) Zastupitelstvo projednalo informaci o riziku navýšení nákladů města na odpadové hospodářství 

v případě prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné zdražení 

skládkovacích poplatků a nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které mají 
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dopad na náklady města a jejich obyvatel v oblasti odpadového hospodářství. Zastupitelstvo 

zastává názor, že nové nastavení legislativy by mělo být provedeno formou vládního návrhu 

zákona o odpadech připraveného po schválení nových evropských odpadových směrnic a 

v úzké spolupráci s obcemi a městy. ČR by neměla přijímat povinnosti nad rámec evropského 

nastavení odpadového hospodářství. Zastupitelstvo vyzývá Svaz měst a obcí ČR a Sdružení 

místních samospráv ČR, aby efektivně čelily podobným účelovým snahám, které obce 

vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové hospodářství. 

h) Smlouvu o dílo se společností ASIO, spol. s r. o. na provedení kalové koncovky pro Štíty (2100 

EO) za cenu 740.450 Kč bez DPH v termínu duben-květen 2018 

i) Zprávu z jednání Rady města Štíty č. 68–73 

j) Dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy, jejíž činnost 

vykonává Základní škola a mateřská škola Štíty, okr. Šumperk s obcí Cotkytle 

k) Následující prodej nemovitostí:  

1. Prodej pozemku p. č. 346/4 o výměře 350 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 Knápkovým, Štíty. 

 

 

 

3. Projednalo a neschvaluje: 

 

a) Žádost o prodej pozemků p. č. 19 a p. č. 20 v k. ú. Heroltice u Štítů. 

 

4. Revokuje:   

--- 

 

5. Ukládá: 

 

a) Starostovi města v termínu do 7. 3. 2018 zpracovat protokol úkolů vyplývajících z 19. ZMě ze 

dne 21. 2. 2018 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 pozemku p. č. 123/19 v k. ú. Štíty-město. Žadatel p. Hrubý, Štíty. 

b) Záměr prodeje p. č. st. 616/2 v k. ú. Štíty-město. Žadatel Stavební bytové družstvo Zábřeh. 

 

 

 

7.  Pověřuje: 

 

-- 

 

 

Pro návrhovou komisi připravila: Pavla Machová 

 

 

 

……………………….      ………………………….. 

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

místostarosta                             starosta 


