USNESENÍ
z 2. zasedání Zastupitelstva města Štíty,
konaného dne 19. 12. 2018
Zastupitelstvo projednalo:
1. Schválení programu 2. zasedání ZMě Štíty
2. Zpráva o činnosti města za období říjen – prosinec 2018
3. Výroční zpráva o činnosti a výsledcích škola za rok 2017/2018
4. Rozpočtové opatření vlastní č.9/2018 + dotační prostředky
5. Rozpočtové provizorium na rok 2019
6. Návrh plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2019
7. Návrh plánu činnosti finančního výboru na rok 2019
8. Zpráva o činnosti a hospodaření v lesích Města Štíty
9. Kontrola plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva města Štíty
10. Zpráva z jednání Rady města Štíty č. 1 – 3
11. Schválení cen vodného, stočného, komunálního živnostenského odpadu, ceny
pozemků v katastrálním území města na rok 2019
12. Návrh mimořádné odměny starostovi dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši
odměn členům zastupitelstev územních samosprávných celků za splnění úkolů
ve volebním období 2014 – 2018
13. Návrh odměn osadním výborům a komisím Rady města Štíty
14. Návrh odměny řediteli ZŠ a MŠ Štíty
15. Záměry nabytí, prodeje a pronájmu majetku města
16. Různé
17. Diskuse, usnesení, závěr

Zastupitelstvo města Štíty po projednání předložených zpráv, návrhů a připomínek
Bere na vědomí:
a) Plnění akčního plánu strategického rozvoje města Štíty na rok 2018
b) Protokol úkolů vyplývajících z 2., 21., 22. a 1. zasedání zastupitelstva
c) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Města Štíty za rok 2018 Krajským úřadem
Olomouckého kraje
d) Protokol o výsledku kontroly hospodaření a účelovosti využívání finančních prostředků
v příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Štíty, okres Šumperk
finančním výborem
e) Protokol o výsledku kontroly: finanční kontrola hospodaření v lesích města Štíty,
kontrola hospodaření a využívání finančních prostředků TJ SOKOL Štíty k 26. 11. 2018
f) Zveřejnění výsledku výběrového řízení v oboru zubní lékařství (ambulantní péče) pro
území Štíty
g) Protokol o výsledku jednání kontrolního výboru
h) Zprávu o činnosti v lesích města Štíty za rok 2018
i) Protokol o převzetí předmětu koupě ke smlouvě o úvěru – Škoda Octavia III
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j) Výroční zpráva o činnosti a výsledcích ZŠ a MŠ Štíty
k) Rozpočtové opatření vlastní č. 8/2018 + dotační prostředky

Projednalo a schvaluje
ZM2/2018/1
ZM2/2018/2
ZM2/2018/3
ZM2/2018/4
ZM2/2018/5
ZM2/2018/6
ZM2/2018/7
ZM2/2018/8
ZM2/2018/9
ZM2/2018/10
ZM2/2018/11
ZM2/2018/12
ZM2/2018/13
ZM2/2018/14
ZM2/2018/15
ZM2/2018/16
ZM2/2018/17

ZM2/2018/18

ZM2/2018/19

Návrhovou komisí: P. Haltmar, V. Langer, I. Směšný
Ověřovatele zápisu: P. Bartoň, P. Meixner
Program 2. zasedání zastupitelstva
Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Štíty ze dne 31. 10. 2018
Usnesení z jednání Rady města Štíty č. 1 – 3
Odpis nedobytných pohledávek v celkové výši 1.778 Kč dle přílohy
Rozpočtové opatření vlastní č.9/2018 + dotační prostředky
Kompetenci rady města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření
v plném rozsahu od 20. 12. 2018 do 31. 12. 2018.
Rozpočtové provizorium na rok 2019
Plán práce kontrolního výboru na rok 2019
Plán práce finančního výboru na rok 2019
Stanovení místních poplatků, cen vodného, stočného, živnostenského odpadu,
pozemků dle katastrálního území na rok 2019 beze změn, cena komunálního
odpadu pro občany se navyšuje na 500 Kč
Obecně závaznou vyhlášku města Štíty č. 3/2018, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
Akční plán strategického rozvoje města Štíty na rok 2019
Termíny zasedání Zastupitelstva města Štíty
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města s organizací TJ
SOKOL ŠTÍTY, spolek na základě žádosti a poskytnutí dotace ve výši
420.000 Kč
Mimořádnou odměnu starostovi dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši
odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků ve výši jedné
zákonem stanovené měsíční odměny za plnění mimořádných úkolů nad rámec
svých povinností a to za: zajištění zubaře ve městě, za kontrolní činnost nad
rámec povinností při realizaci významných investičních akcí, za podporu
spolkové činnosti a zajištění sponzorských darů, za ekonomické výsledky a
významné snížení dluhu, odměna bude vyplacena ve výplatním termínu za
měsíc prosinec 2018.
Dohodu o provedení práce, která bude uzavřena v roce 2019 pro zastupitele
města Ing. Pavla Meixnera
Dohodu o provedení práce, která bude uzavřena v roce 2019 pro zastupitele
města Antonína Čecha
Podle ustanovení § 120 odst. 1 zákona o obcích zřizuje osadní výbory v částech
obce Březná, Crhov s počtem členů 3, v Herolticích 4 členové
Podle ustanovení § 120 odst. 2 zákona o obcích určuje členy osadního výboru
v Březné p. Radima Havlíčka, p. Vlastimila Kubíčka, p. Ing. Otu Wonkeho;
v Crhově p. Tomáše Hanáčka, p. Františka Šulu, Bc. Jana Švédu; v Herolticích
p. Petra Beneše, p. Františka Haltmara, p. Mgr. Janu Knápkovou, p. Davida
Kubištu s účinností od 1. 1. 2019
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ZM2/2018/20 Podle ustanovení § 120 odst. 3 zákona o obcích volí předsedou osadního
výboru v Březné p. Ing. Otu Wonkeho
Podle ustanovení § 120 odst. 3 zákona o obcích volí předsedou osadního
výboru v Crhově p. Bc. Jana Švédu
Podle ustanovení § 120 odst. 3 zákona o obcích volí předsedou osadního
výboru v Herolticích p. Petra Beneše
ZM2/2018/21 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 ve výplatním termínu za měsíc prosinec 2018.
ZM2/2018/22 V souladu s § 84 odst. 2 písm. u) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon
funkce pro nečleny zastupitelstva předsedům a členům komisí dle přílohy ve
výplatním termínu za měsíc prosinec 2018.
ZM2/2018/23 V souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon
předsedy redakční rady 800 Kč/vydané číslo Štíteckého listu, člen provádějící
korektury 400 Kč/vydané číslo, ostatní členové redakční rady 300 Kč/vydané
číslo od 1. 1. 2019
ZM2/2018/24 V souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích stanoví odměnu pro členy
kulturní komise ve výši 300 Kč/ akci od 1. 1. 2019
ZM2/2018/25 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
ZM2/2018/27 Odměnu řediteli ZŠ a MŠ Štíty ve výši 25.000 Kč
ZM2/2018/28 Bc. Jiřího Vogela jako určeného zastupitele pro pořizování územního plánu
města Štíty
ZM2/2018/29 Požadavek na změnu územního plánu od společnosti KLEIN automotive s.r.o.
a předání tohoto požadavku pořizovateli územního plánu
ZM2/2018/30 Vyhlášení záměru prodeje p. č. 351/2 a p. č. 356/3 v k. ú. Crhov
ZM2/2018/31 Vyhlášení záměru prodeje a bezúplatného převodu do vlastnictví Olomouckého
kraje části parcely p. č. 2075/1 v k. ú. Štíty-město o výměře cca 550 m² nutné
geometrické odměření
ZM2/2018/32 Vyhlášení záměru prodeje p. č. st. 205 o výměře 107 m² v k. ú. Štíty-město
ZM2/2018/33 Stanovení priority dodávek kvalitní pitné vody.
ZM2/2018/34 Pokračování pořádání kulturní akce Setkání na pomezí Čech a Moravy
ZM2/2018/35 Pověření určených zastupitelů k oddávání: Ivar Směšný, Petr Haltmar.
Projednalo a neschvaluje
ZM2/2018/26 Odměnu řediteli ZŠ a MŠ Štíty ve výši 20.000 Kč
ZM2/2018/36 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Štíty Petra Altmana na poplatek
za startovné na Mistrovství Evropy veteránů 2019
Pro návrhovou komisi připravila: Ing. Pavla Machová
Ing. Oto Wonke v. r.
místostarosta

Bc. Jiří Vogel v. r.
starosta
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