USNESENÍ

22. zasedání Zastupitelstva města Štíty,
konaného dne 21. 9. 2018

Zastupitelstvo projednalo:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Schválení programu 22. zasedání ZMě Štíty
Kontrola akčního plánu strategického rozvoje Města Štíty na rok 2018
Rozpočtové opatření č. 6/2018
Zpráva z jednání Rady města Štíty, usnesení č. 82 - 84
Kontrola plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva města Štíty
Vyhodnocení volebního období 2014 - 2018
Zpráva o činnosti kontrolního výboru za období 2014 – 2018
Zpráva o činnosti finančního výboru za období 2014 - 2018
Zpráva o hospodářské činnosti v lesích Města Štíty 2014 - 2018
Záměry nabytí, prodeje a pronájmu majetku města
Různé
Diskuse, usnesení, závěr

Zastupitelstvo města Štíty po projednání předložených zpráv, návrhů a připomínek

1. Bere na vědomí:
Zpráva o činnosti města
Protokol úkolů vyplývajících z 2., 21., 18., 20. a 21. zasedání zastupitelstva
Plnění akčního plánu strategického rozvoje Města Štíty na rok 2018
Vyhodnocení volebního období 2014-2018
Životopis - MUDr. Siman Iurii, stomatolog
Protokol o výsledku jednání kontrolního výboru č. 6 – 7.
Zprávu o činnosti kontrolního výboru za období duben – červen 2018
Protokol o výsledku kontroly stavu závazků a pohledávek Města Štíty finančním výborem dne
5. 9. 2018
i) Žádost o prodej p. č. 2075/1 v k. ú. Štíty-město
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

V tomto bodě nebylo přijato žádné usnesení.

2. Projednalo a schvaluje:
a) Návrhovou komisi: Ivar Směšný, Vojtěch Langer, Petr Haltmar
b) Ověřovatele zápisu: Bc. Zdeněk Drlík, Miroslav Čermák
c) Program 22. zasedání zastupitelstva.
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Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva města Štíty ze dne 20. 6. 2018
Rozpočtové opatření č. 6 – ZMě/2018
Zprávu z jednání Rady města Štíty č. 82–84
Zprávu o činnosti kontrolního výboru za období 2014 – 2018
Zprávu o činnosti finančního výboru za období 2014 – 2018
Souhrnnou zprávu o činnosti v lesích Města Štíty za období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2018
j) Zastupitelstvo Města Štíty v souladu s § 47 odst. 5 stavebního zákona, v platném znění,
schvaluje zadání Územního plánu Štíty v předloženém znění
k) Zastavovací studii v lokalitě Štíty Rybník
l) Následující prodej nemovitostí
1. Prodej pozemku p. č. 2189/16 o výměře 16 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. Ludmile Albrechtové
2. Prodej pozemku p. č. st. 860/1 o výměře 10 m², p. č. st. 860/3 o výměře 7 m², p. č. 2226/2 o
výměře 286 m² a p. č. 2078/16 o výměře 15 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. Ludmile Albrechtové
d)
e)
f)
g)
h)
i)

3. Neschvaluje:
a) Prodej části pozemku p. č. 1031 v k. ú. Březná.

4. Revokuje:
-5. Ukládá:
a) Starostovi města v termínu do 5. 10. 2018 zpracovat protokol úkolů vyplývajících z 22. ZMě ze
dne 21. 9. 2018 a dále ukládá Radě města provádět průběžnou kontrolu plnění usnesení ZMě.
5. Vyhlašuje podle § 39 zákona o obcích záměr prodeje, směny:
-6. Pověřuje:
a)

Starostu zajistit přípravu projektu v lokalitě Rybník se stavebním povolením

Pro návrhovou komisi připravila: Pavla Machová
……………………….
Luboš Skácel, v. r.
místostarosta

…………………………..
Bc. Jiří Vogel, v. r.
starosta
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