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USNESENÍ 

z 8. zasedání Zastupitelstva města Štíty,  

konaného dne 6. 11. 2019 
 

 

 

Zastupitelstvo projednalo: 

 

1. Schválení programu 8. zasedání ZMě Štíty 

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

3. Záměry nabytí, prodeje a pronájmu majetku města 

4. Různé 

5. 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) Záznam o projednání zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření města Štíty za rok 

2019 

c) Navrženou kupní cenu za pozemky p.č. 561/7 a p. č. 1604/6 včetně trvalých porostů 

na základě znaleckého posudku a schválenou Správní radou SŽDC. 

  

 

 

2. Projednalo a schvaluje 

 

ZM8/2019/1 Návrhovou komisi: Ivar Směšný, Vojtěch Langr, Antonín Čech 

ZM8/2019/2 Ověřovatele zápisu: Ing. Pavel Meixner, MUDr. Pavel Bartoň 

ZM8/2019/3 Program 8. zasedání zastupitelstva 

ZM8/2019/4 Zápis ze 7. jednání Zastupitelstva města Štíty ze dne 25. 9. 2019  

ZM8/2019/5 Přijetí dotace ve výši 184.841 Kč jako individuální dotaci z rozpočtu 

Olomouckého kraje 2019 v oblasti zdravotnictví na realizaci projektu „Zvýšení 

kvality zubního ošetření“ a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace 

ZM8/2019/6 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní 

obslužnosti Olomouckého kraje. Výše ročního příspěvku poskytovatele na 

dopravní obslužnost je vypočítaná podle vzorce Počet trvale žijících obyvatel 

(k 1. 1. 2019) x částka příspěvku schválená ZOK (150 Kč) = 303.150 Kč 

ZM8/2019/7 Bezúplatný převod p. č. 1777/1 a p. č. 1777/2 v k. ú. Heroltice u Štítů 

z vlastnictví České republiky do vlastnictví Města Štíty. 

ZM8/2019/8 Nabytí p. č. st 208 se stavbou čp. 246 v k. ú. Štíty-město za cenu 800.000 Kč a 

uzavření kupní smlouvy se společností Bela Plus s.r.o. 
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ZM8/2019/9 Úplatný převod části pozemku p. č. ZE-PK 10161 a p. č. ZE-PK 10163/1, 

realizovaný jako směna za pozemek p. č. ZE-PK 10146 s Českou republikou -  

Státním pozemkovým úřadem, vše v k. ú. Štíty-město 

ZM8/2019/10 Vyhlášení záměru prodeje p. č. 641/3 v k. ú. Štíty-město 

ZM8/2019/11 Vyhlášení záměru prodeje části p. č. 2384/1 v k. ú. Štíty-město 

ZM8/2019/12 Vyhlášení záměru prodeje p. č. 2071 v k. ú. Štíty-město 

ZM8/2019/13 Nákup pozemku p. č. 534/5 v k. ú. Štíty-město 

 

 

 

3. Pověřuje: --- 

 

4. Revokuje: --- 

 

5. Projednalo a neschvaluje: --- 

 

 

 

 

Pro návrhovou komisi připravila: Ing. Pavla Machová 

 

 

 

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

      místostarosta                    starosta 

 


