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USNESENÍ 

ze 4. zasedání Zastupitelstva města Štíty,  

konaného dne 27. 3. 2019 
 

 

Zastupitelstvo projednalo: 

 

1. Schválení programu 4. zasedání ZMě Štíty 

2. Kontrola akčního plánu strategického rozvoje města Štíty na rok 2019 

3. Zpráva o výsledku hospodaření Města Štíty na rok 2019 

4. Schválení rozpočtu Města Štíty – příjmy 

5. Schválení rozpočtu Města Štíty - výdaje 

6. Zpráva z jednání Rady města Štíty č. 9 – 10 

7. Kontrola plnění úkolů ze zasedání Zastupitelstva města Štíty 

8. Zpráva o činnosti kontrolního výboru leden – březen 2019 

9. Zpráva o činnosti finančního výboru leden – březen 2019 

10. Zpráva o hospodářské činnosti v lesích Města Štíty 

11. Záměry nabytí, prodeje a pronájmu majetku města 

12. Různé 

13. Diskuse, usnesení, závěr 

 
 

 

Zastupitelstvo města Štíty po projednání předložených zpráv, návrhů a připomínek 

 

 

1. Bere na vědomí: 

 

a) Zprávu o hospodaření v městských lesích za 1. čtvrtletí roku 2019 

b) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Štíty za rok 2018 KÚ 

Olomouckého kraje  

 

 

2. Projednalo a schvaluje 

 

ZM4/2019/1 Návrhovou komisi: p. Čech, p. Langer, p. Směšný,  

ZM4/2019/2 Ověřovatele zápisu: p. Drlík, p. Meixner 

ZM4/2019/3 Program 4. zasedání zastupitelstva 

ZM4/2019/4 Zápis z 3. jednání Zastupitelstva města Štíty ze dne 27. 2. 2019 

ZM4/2019/5    Rozpočet na rok 2019 - příjmy vč. financování celkem: 60 302 039,73 Kč 

ZM4/2019/6    Rozpočet na rok 2019 - výdaje vč. financování celkem: 60 302 039,73 Kč 

ZM4/2019/7    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. 

ZM4/2019/8 Plnění akčního plánu strategického rozvoje města Štíty na rok 2019 

ZM4/2019/9 Zprávu o výsledku hospodaření Města Štíty na rok 2019 

ZM4/2019/10 Kontrola plnění úkolů ZMě 

ZM4/2019/11 Usnesení z jednání Rady města Štíty č. 9-10 

ZM4/2019/12  Zpráva o činnosti kontrolního výboru za období leden – březen 2019 včetně 

protokolů o výsledku jednání kontrolního výboru č. 1 – 3 

ZM4/2019/13  Zpráva o činnosti finančního výboru za období listopad 2018 – březen 2019 

včetně protokolů o výsledku kontroly z 26. 11. 2018 a 17. 12. 2018 

ZM4/2019/14 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

s Římskokatolickou farností Štíty na základě žádosti a poskytnutí dotace ve 

výši 100.000 Kč, podmínkou je získání dotace z programu MZE 

ZM4/2019/15 Poskytnutí finančního daru na základě smlouvy spolku Junák – český skaut, 

středisko Skalička – Zábřeh, z.s. ve výči 40.000 Kč. 

ZM4/2019/16 Záměr prodeje parcela p. č. 2189/17 v k.ú. Štíty – město 

ZM4/2019/17 Záměr směny p. č. 2305 o výměře 15350 m² za parcely p. č. 76/14; 76/15; 

76/22; 81; 106; 112/1; 112/3 a 641/3 o celkové výměře11635 m², vše v k.ú. 

Štíty - město 

ZM4/2019/18 Záměr směny pozemků p. č. 1900/1; 1902/1 a 1902/2 o celkové výměře 

10535 m² za pozemek p. č. 2251/11 o výměře 9762 m², vše v k. ú. Štíty - město 

ZM4/2019/19 Strategii rozvoje mikroregionu Zábřežsko na období 2018-2024 

ZM4/2019/20 Akční plán Strategie rozvoje mikroregionu Zábřežsko – Akční plán 2018-2024, 

aktualizace 2019  

 

3. Pověřuje: -- 

 

4. Ukládá: -- 

 

5. Neschvaluje: 

 

a) Žádost o p. č. 256/2 v k. ú. Heroltice 

b) Prodej dvou pokojů v KD Štíty, Na Pilníku 225 

 

 

Pro návrhovou komisi připravila: Ing. Pavla Machová 

 

 

 

  Ing. Oto Wonke v. r.         Bc. Jiří Vogel v. r. 

      místostarosta                    starosta 

 


