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USNESENÍ 

z 6. zasedání Zastupitelstva města Štíty,  

konaného dne 31. 7. 2019 
 

 

Zastupitelstvo projednalo: 

 

1. Schválení programu 6. zasedání ZMě Štíty 

2. Záměry nabytí, prodeje a pronájmu majetku města 

3. Rozpočtové opatření č. 4/2019 

4. Různé 

5. Diskuse, usnesení, závěr 

 
 

 

Zastupitelstvo města Štíty po projednání předložených zpráv, návrhů a připomínek 

 

 

 

1. Bere na vědomí: 

 

a) Dopis náměstka hejtmana Olomouckého kraje ve věci oprav komunikací v regionu 

 

2. Projednalo a schvaluje 

 

ZM6/2019/1 Návrhovou komisi: Antonín Čech, Vojtěch Langer, Ivar Směšný 

ZM6/2019/2 Ověřovatele zápisu: Petr Haltmar, Bc. Zdeněk Drlík 

ZM6/2019/3 Program 6. zasedání zastupitelstva 

ZM6/2019/4 Zápis z 5. jednání Zastupitelstva města Štíty ze dne 26. 6. 2019  

ZM6/2019/5 Směnu pozemků 1900/1; 1902/1; 1902/2 a p. č. 1884/6 za pozemek p. č. 

2251/11 podle směnné smlouvy mezi Městem Štíty a manžely Vlastimilem 

Kulhánkem a Leonou Kulhánkovou, kdy hodnoty směňovaných pozemků jsou 

stejné a činí 156.192 Kč. Správní poplatek za vkladové řízení uhradí Město 

Štíty. 

ZM6/2019/6 Bezúplatné nabytí p. č. 2227/1 v k. ú. Štíty-město z vlastnictví České republiky 

– Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

ZM6/2019/7 Záměr prodeje p. č. 1742/15 a p. č. 1742/16 dle GP 1106/84/2014 v k. ú. Štíty-

město  

ZM6/2019/8 Záměr prodeje části pozemku p. č. 12 o výměře cca 60 m² v k. ú. Březenský 

Dvůr, nutné geometrické oddělení 

ZM6/2019/9 Rozpočtové opatření č. 4/2019 

ZM6/2019/10 V souladu s § 74 odst. 1 zákona o obcích stanovuje, že členu zastupitelstva 

obce pověřenému (usnesením rady města č. 181/6 ze dne 16. 1. 2019) 

k přijímání prohlášení o uzavření manželství, se podle počtu obřadů, ve kterých 

oddával v daném měsíci, zvyšuje odměna poskytovaná za měsíc o částku 800 

Kč za obřad. 

V souladu s § 80 odst. 1 písm. b) zákona o obcích stanovuje, že se podle počtu 

dnů, ve kterých se účastnil občanského obřadu vítání občánků v daném měsíci, 
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zvyšuje odměna poskytovaná za měsíc o částku 800 Kč za den, ve kterém 

proběhlo vítání občánků, 

nejvýše však o částku 2.000 Kč nad maximální výši odměny poskytované za 

měsíc za výkon jím zastávané funkce podle zákona o obcích a nařízení vlády č. 

318/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

ZM6/2019/11 Nabytí peněžitého daru ve výši 50.000 Kč od Olomouckého kraje 

ZM6/2019/12 Uzavření darovací smlouvy č. 2019/03500/OSR/DMS mezi Městem Štíty a 

Olomouckým krajem 

ZM6/2019/13 Dohodu o provedení práce, která bude uzavřena od 1. 8. 2019 pro zastupitele 

města Vojtěcha Langera 

ZM6/2019/14 Posun termínu zasedání zastupitelstva z 25. 9. na měsíc říjen 

 

 

 

3. Pověřuje: -- 

 

 

4. Revokuje: bod č. ZM3/2019/12 z 3. ZMě dne 27. 2. 2019 o výši odměn pro 

oddávající 

 

5. Projednalo a neschvaluje: -- 

 

 

 

Pro návrhovou komisi připravila: Ing. Pavla Machová 

 

 

 

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

      místostarosta                    starosta 

 


