Návrh usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, konaného dne 18. 12. 2013.

USNESENÍ
19. zasedání Zastupitelstva města Štramberka,
konaného dne 18. 12. 2013
(Usnesení č. 19/234 – 19/ 258)
ST/3115/3013/51.2

Usnesení č.
Zastupitelstvo města Štramberka po projednání :
19/-- Složení slibu Ing. Petra Venského, nového zastupitele města Štramberka

19/234 Bere na vědomí kontrolu úkolů ke dni 18. 12. 2013.
Úkol prodloužen do 6/2014.

19/235/1 Schvaluje závěrečné vyhodnocení realizace stavební investiční akce „Revitalizace
domu dětí a mládeže s rozvojem a rozšířením volnočasových aktivit“ v rámci ROP NUTS II
Moravskoslezsko 2007-2013 včetně celkových finančních nákladů:
Celkové výdaje projektu:

5 761 475,00 Kč

Celková výše poskytnuté dotace z rozpočtu RR:
Dotace na projektovou dokumentaci z rozpočtu MSK
Grant RWE Gas Storage
Spolufinancování příjemcem – Město Štramberk

4 282 474,05 Kč
108 290,00 Kč
490 000,00 Kč
880 710,95 Kč

19/235/2 Schvaluje stav realizace stavebních investičních akcí v rámci dotací včetně
finančních rozpočtů projektů k 30. 11. 2013:
a) „Dokončení kanalizační sítě města Štramberka s napojením na ČOV – 1. etapa,
Odkanalizování lokality Štramberk – Kozina“ v rámci OPŽP
b) „Protipovodňová opatření obcí v povodí Sedlnice“ v rámci Operačního
programu životního prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí
ČR
c) „Čistší Štramberk“ v rámci Operačního programu životního prostředí
z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR
d) „Čistící technikou k lepšímu ovzduší v mikroregionu“ v rámci Operačního
programu životního prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí
ČR
19/235/3 Schvaluje vyhodnocení stavebních investičních akcí realizovaných v roce 2013.
19/235/4 Schvaluje vyhodnocení seznamu projektů vybraných pro přípravu PD a realizaci
v rámci dotací k 30. 11. 2013.

19/236 Schvaluje stavební investiční akce pro rok 2014.
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19/237/1 Schvaluje Rozpočtového opatření č. 4/2013 :
Příjmy:
49 632 677,00 Kč
Výdaje:
45 783 960,00 Kč
Třída financování: 3 848 717,00 Kč

19/237/2 Schvaluje Plán hospodářské činnosti pro rok 2013 – změna č. 4 :
Výnosy:
7 515 800,00 Kč
Náklady:
6 536 968,00 Kč

19/238/1 Schvaluje Rozpočet pro rok 2014 :
Příjmy:
47.486.925,00 Kč
Výdaje:
46.845.322,00 Kč
Třída financování:
641.603,00 Kč

19/238/2 Schvaluje Plán hospodářské činnosti pro rok 2014 :
Výnosy:
7.096.000,00 Kč
Náklady:
4.320.000,00 Kč

19/239 Bere na vědomí mezitímní účetní závěrku sestavenou k 30. 09. 2013.

Staženo z programu :
19/240 Schvaluje Rozpočtové provizorium pro rok 2014.

19/241 Bere na vědomí Zprávu o činnosti Finančního výboru za rok 2013.

19/242/1 Bere na vědomí rezignace Mgr. Kvasničkové a Mgr. Seiberta na členy kontrolního
výboru.
19/242/2 Stanovuje počet členů kontrolního výboru na počet tří do konce volebního období.
19/242/3 Bere na vědomí Zprávu o činnosti Kontrolního výboru za rok 2013.

19/243 Bere na vědomí Hodnocení roku 2013.

19/244 Bere na vědomí Kontrolu plnění programu rozvoje města Štramberka v letech 2011 –
2014.
19/245 Schvaluje Úkoly města v roce 2014.
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19/246 Schvaluje koupi pozemku parcela č. 3024/2 o výměře 37 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, včetně tělesa komunikace, v obci a k.ú. Štramberk, do vlastnictví města
Štramberka od pana Jana Turského, 742 66 Štramberk, za kupní cenu dle znaleckého posudku
ve výši 8.430,-Kč a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Jana Sochu podpisem
kupní smlouvy.

19/247 Schvaluje koupi pozemku parcela č. 507 o výměře 199 m2, zastavěná plocha a
nádvoří, v obci a k.ú. Štramberk, do vlastnictví města Štramberka od Tělovýchovné jednoty
Kotouč Štramberk, IČ 60336561,742 66 Štramberk, za kupní cenu dle znaleckého posudku ve
výši 63.680,-Kč a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Jana Sochu podpisem
kupní smlouvy.
19/248 Nesouhlasí s prodejem části o výměře cca 40 m2 pozemku p.č. 1286/2, zahrada a
části o výměře cca 50 m2 pozemku p.č. 1306, ostatní plocha, oba v obci a k.ú. Štramberk, dle
podkladového materiálu.
19/249 Nesouhlasí s prodejem části o výměře cca 50 m2 pozemku p.č. 2436/1, ostatní
plocha, neplodná půda, v obci a k.ú. Štramberk, dle podkladového materiálu.
19/250 Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Štramberka č. 2/2013, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
19/251 Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Štramberka č. 3/2013 o stanovení
podmínek pro spalování suchých rostlinných materiálů na území města Štramberka.

19/252 Schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci a propagaci města Štramberka s tur.
destinací Lašská brána Beskyd. Jednotlivá města a obce: Kopřivnice, Příbor, Štramberk a
Hukvaldy uzavírají smlouvu o spolupráci podle ustanovení § 51 zákona č. 40/1964 Sb.,
Občanského zákoníku a zákona o obcích 128/2000 Sb., § 48 ve znění pozdějších předpisů.
Město Štramberk, se sídlem ve Štramberku, Náměstí 9, IČ 00298468, zastupuje starosta Ing.
Jan Socha.

19/253 Schvaluje :
- Odměny pro aktivní občany města, kteří nejsou členy zastupitelstva města, za výkon
funkce členů výborů ZM a komisí RM, ve formě dárkových poukázek
- Dary za mimořádnou činnost zastupitelů ve formě dárkových poukázek
- Dary za mimořádnou činnost členů Rady města formou peněžité částky vyplaceny
spolu s měsíční odměnou za měsíc prosinec 2013
- Dary za mimořádnou činnost (práci) uvolněných členů zastupitelstva města formou
peněžité částky, vyplacené spolu s měsíční odměnou za měsíc prosinec 2013
Vše dle předloženého seznamu
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19/254 Schvaluje rozdělení příspěvků pro spolky a sdružení působící na území města
Štramberka pro rok 2013 dle podkladového materiálu v příloze.

19/255/1 Bere na vědomí „Petici občanů proti činnosti stavebníků J. Bartoše a R. D.
Robillard ohrožující bezpečí, zdraví a pokojný život obyvatelům Štramberka a nemovitostí
zejména z ulic Kopec a Bělohorská“ z 15. 11 2013
19/255/2 Ukládá Ing. Škrabalovi prošetřit skutečnosti obsažené v petici z 15.11.2013 a
informovat zastupitelstvo města.
Termín :
Zodpovídá :

30. 03. 2014
Ing. Škrabal, místostarosta

19/256 Schvaluje podle § 84, odst. 4 zákona 128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, se zrušení s likvidací Beskydy-Valašsko, regionální agentury cestovního
ruchu, se sídlem v Novém Jičíně, Divadelní 849/8, IČ 67728103, k 31.12.2013 a ukončení
účasti města Štramberka v něm.

19/257 /1 Bere na vědomí Zprávu revizní komise DSO Sdružení povodí Sedlnice z 13. 12.
2013 dle přílohy č. 1 podkladového materiálu.

19/257/2 Bere na vědomí Rozpočet DSO Sdružení Povodí Sedlnice na rok 2014 dle přílohy
č. 2 podkladového materiálu.

19/258 Schvaluje Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy
Štramberk, platné od 01. 09. 2005.

Ing. Jan S o c h a
Starosta města

Ing. Oldřich Š k r a b a l
místostarosta města

Přílohy:
- Rozdělení příspěvků organizacím a spolkům na území města Šramberka na rok 2013
-Jmenný seznam odměněných občanů, členů ZM (zapečetěn)
-Podkladové materiály DSO Povodí Sedlnice.
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