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USNESENÍ 

20. zasedání Zastupitelstva města Štíty, 
konaného dne 21. 3. 2018 

 

 

Zastupitelstvo projednalo: 

 

1) Schválení programu 20. zasedání ZMě Štíty 

2) Kontrola akčního plánu strategického rozvoje Města Štíty na rok 2018 

3) Schvalování rozpočtu Města Štíty na rok 2018 – příjmy 

4) Schvalování rozpočtu Města Štíty na rok 2018 - výdaje 

5) Zpráva z jednání Rady města Štíty, usnesení č. 74 - 75 

6) Kontrola plnění úkolů z Usnesení zastupitelstva města Štíty 

7) Zpráva o činnosti kontrolního výboru leden – březen 2018 

8) Zpráva o činnosti finančního výboru leden – březen 2018 

9) Zpráva o hospodářské činnosti v lesích Města Štíty 

10) Záměry nabytí, prodeje a pronájmu majetku města 

11) Různé 

12) 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., 18. a 19. zasedání zastupitelstva 

c) Finanční výbor v období leden – březen 2018 neměl na programu žádné jednání 

d) Zprávu o činnosti v lesích  

 

V tomto bodě nebylo přijato žádné usnesení. 

 

 

2. Projednalo a schvaluje: 

  

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

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

c) Program 20. zasedání zastupitelstva. 

d)  Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva města Štíty ze dne 21. 2. 2018    

e) Rozpočet na rok 2018 - příjmy vč. financování celkem: 51 993 490,83 Kč 

f) Rozpočet na rok 2018 - výdaje vč. financování celkem: 51 993 490,83 Kč 

g) Stanovení kompetencí radě města k provádění rozpočtových opatření. Zastupitelstvo města 

Štíty deleguje radu města Štíty k provádění rozpočtových opatření takto: 

– v PŘÍJMECH v plném rozsahu 

– ve VÝDAJÍCH, které budou pokryty z dotace nebo příspěvku ze státního rozpočtu, 

rozpočtu územních samosprávných celků včetně spoluúčasti Města Štíty v plném 

rozsahu 
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– ve VÝDAJÍCH může přesunovat prostředky rozpočtované na 6409-5909 na pokrytí 

neinvestičních výdajů libovolného § rozpočtové skladby a prostředky rozpočtované na 

6409-6909 na pokrytí investičních výdajů libovolného § rozpočtové skladby.  

– Provedené změny rozpočtu budou zastupitelstvu dány na vědomí. 

h) Zprávu z jednání Rady města Štíty č. 74–75 

i) Zprávu o činnosti kontrolního výboru za období leden – březen 2018 

j) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města se spolkem Crhovská chasa na 

základě žádosti a poskytnutí dotace ve výši 15.000,- Kč. 

k) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města s Ing. Helenou Gálovou na 

základě žádosti a poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč. 

l) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města se spolkem Junák – český skaut, 

středisko Skalička, z. s. na základě žádosti a poskytnutí dotace ve výši 41.000,- Kč. 

m) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu 

základní školy 

n) Kolektivní smlouvu mezi Městem Štíty a Základní organizací Odborového svazu státních 

orgánů a organizací při MěÚ s účinností od 1. 1. 2018 

o) Následující prodej nemovitostí:  

1. Budoucí prodej na základě Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy části pozemku p. č. 

123/19 na výstavbu garáže 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 Josefu Hrubému, Štíty. 

2. Prodej pozemku p. č. st. 616/2 o výměře 204 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 Stavebnímu družstvu Zábřeh. 

 

 

3. Projednalo a neschvaluje: 

 

a) Žádost o prodej části pozemku p. č. 1589/2 v k. ú. Štíty-město. 

 

4. Revokuje:   

--- 

 

5. Ukládá: 

 

a) Starostovi města v termínu do 4. 4. 2018 zpracovat protokol úkolů vyplývajících z 20. ZMě ze 

dne 21. 3. 2018 a dále ukládá Radě města provádět průběžnou kontrolu plnění usnesení ZMě. 

 

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

 --- 

 

7.  Pověřuje: 

 --- 

 

Pro návrhovou komisi připravila: Pavla Machová 

 

 

……………………….      ………………………….. 

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

místostarosta                             starosta 


