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USNESENÍ 
ze 7. zasedání Zastupitelstva města Štíty,  

konaného dne 25. 9. 2019 
 
 
Zastupitelstvo projednalo: 
 

1. Schválení programu 7. zasedání ZMě Štíty 
2. Kontrola plnění akčního plánu strategického rozvoje města Štíty na rok 2019 
3. Návrh akčního plánu strategického rozvoje města Štíty na rok 2020 
4. Rozpočtové opatření č. 6 
5. Zpráva z jednání Rady města Štíty č. 17 -19 
6. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZMě 
7. Zpráva o činnosti kontrolního výboru za období červen – září 2019 
8. Zpráva o činnosti finančního výboru za období červen – září 2019 
9. Zpráva o činnosti v lesích Města Štíty leden – září 2019 
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) Plnění akčního plánu strategického rozvoje města Štíty na rok 2019 
b) Žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. 
c) Rozpočtové opatření č. 5 
d) Směrnici 6/2019 – sazebník úhrad za poskytování informací 
e) Návrh akčního plánu strategického rozvoje města Štíty na rok 2020 

 
 

 
2. Projednalo a schvaluje 

 
ZM7/2019/1 Návrhovou komisi: I. Směšný, V. Langer, A. Čech 
ZM7/2019/2 Ověřovatele zápisu: Ing. P. Meixner, Bc. Z. Drlík 
ZM7/2019/3 Program 7. zasedání zastupitelstva 
ZM7/2019/4 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Štíty ze dne 31. 7. 2019  
ZM7/2019/5 Rozpočtové opatření č. 6/2019 
ZM7/2019/6 Usnesení z jednání Rady města Štíty č. 17-19 
ZM7/2019/7 Kontrola plnění úkolů ZMě 
ZM7/2019/8  Zpráva o činnosti kontrolního výboru za období červen - září 2019 včetně 

protokolů o výsledku jednání kontrolního výboru č. 7 - 8 
ZM7/2019/9  Zpráva o činnosti finančního výboru za období červen - září 2019 včetně 

protokolů o výsledku kontroly z 23. 9. 2019 
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ZM7/2019/10 Zprávu o hospodaření v městských lesích Štíty za leden - září 2019 
ZM7/2019/11 Prodej části pozemku p. č. 12 o výměře cca 60 m² podle geometrického 

zaměření v k. ú. Březenský Dvůr za cenu 70 Kč/ m² za podmínek uvedených v 
Zásadách pro prodej, směnu, pronájem či pacht, výpůjčku a pro zřizování 
věcných břemen u pozemků ve vlastnictví Města Štíty manželům Horvátovým 

ZM7/2019/12 Vyhlášení záměru prodeje p.č. 76/15 a p.č. 112/1 v k.ú. Štíty-město 
 
 
 
 

3. Pověřuje:  
 
Radu města Štíty projednat zrušení společnosti Nová provozní Štíty, s.r.o. 

 
4. Revokuje:  

 
ZM7/2019/13 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Římskokatolické 

farnosti Štíty vedené pod číslem usnesení 4/2019/14 z důvodu neschválení 
dotace 

ZM6/2019/14 Posun termínu zasedání zastupitelstva z 25. 9. na měsíc říjen z důvodu konání 
zastupitelstva v původním termínu 

 
5. Projednalo a neschvaluje: -- 

 
 
 
 
Pro návrhovou komisi připravila: Ing. Pavla Machová 
 
 
 
  Ing. Oto Wonke v. r.         Bc. Jiří Vogel v. r. 
      místostarosta                    starosta 
 


