Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, konaného dne 25_06_2014.

USNESENÍ
22. zasedání Zastupitelstva města Štramberka,
konaného dne 25. 06. 2014.
(Usnesení č. 22/280 – 22/291)
(Toto usnesení je upraveno podle zák. č.. 101/2000 – zákon o ochraně osobních údajů)
ST/1640/2014/51..2

Usnesení č.
Zastupitelstvo města Štramberka po projednání :
22/280/1 Ukládá místostarostovi zjistit stav a zpracovat návrh řešení obnovy zeleně v souladu
s původním projektem „Regenerace sídliště Bařiny“ s doloženým rozpočtem a plánem péče o
tuto zeleň, včetně harmonogramu realizace.
Zodpovídá :
Ing. Oldřich Škrabal
Termín:
do příštího zastupitelstva
22/280/2 Bere na vědomí Kontrolu úkolů ke dni 25. 06. 2014.
22/281/1 Schvaluje celoroční hospodaření města a Závěrečný účet města za rok 2013 včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Štramberk, IČ 00298468 za rok 2013,
zpracované kontrolní skupinou KÚ MSK v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 17, odst. 7, písm. b) “s výhradami”.
22/281/2 Přijímá návrh opatření :
A.1.1 Systémové opatření: Město bude při bezúplatném nabytí majetku od vybrané účetní
jednotky požadovat uvedení účetní hodnoty předávaného majetku buď jako součást smlouvy
o bezúplatném převodu majetku nebo jako příloha smlouvy o bezúplatném převodu majetku a
majetek poté ocení touto účetní hodnotou.
Zodpovídá: Ing. Andrea Hlávková
Termín:
do 31.12.2014
A.1.2 Systémové opatření: město bude u transferu na pořízení dlouhodobého majetku SÚ 403
používat závazné analytické účty stanovené dodavatelem softwaru.
Zodpovídá: Ing. Andrea Hlávková
Termín:
do 31.12.2014
A.1.3 Systémové opatření: město bude účtovat o směně pozemků na syntetickým účtech 554
– Prodané pozemky a 031 – Pozemky a zároveň o předpisu pohledávky na syntetické účty 377
– Ostatní krátkodobé pohledávky a 647 – Výnosy z prodeje pozemků.
Zodpovídá: Ing. Andrea Hlávková
Termín:
do 31.12.2014

22/281/3 Schvaluje účetní závěrku města Štramberka za rok 2013.
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22/282/1Schvaluje Rozpočtového opatření č. 2/2014
Příjmy:
48 376 269,00 Kč
Výdaje:
49 560 269,00 Kč
Třída financování: 1 184 000,00 Kč
22/282/2 Schvaluje Plán hospodářské činnosti pro rok 2014 – změna č. 2
Výnosy:
7 102 500,00 Kč
Náklady:
7 852 000,00 Kč

22/283/1 Bere na vědomí stav realizace stavebních investičních akcí v rámci dotací včetně
finančních rozpočtů projektů k 31. 5. 2014:
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
22/283/2 Bere na vědomí stav realizace stavebních investičních akcí pro rok 2014 k 31. 5.
2014.
22/283/3 Bere na vědomí stav přípravy projektů vybraných pro přípravu PD a realizaci
v rámci dotací k 31. 5. 2014.

22/284 Nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 984 o výměře 195 m2, zastavěná plocha a
nádvoří, zbořeniště, v obci a k.ú. Štramberk, dle podkladového materiálu.

22/285 /1 Schvaluje prodej pozemku p.č. 2962/13 o výměře 124 m2, ostatní plocha, neplodná
půda, v obci a k.ú. Štramberk, který vznikl rozdělením pozemku p.č. 2962/1 dle GP č. 2901120/2013, za kupní cenu zjištěnou znaleckým posudkem o ceně obvyklé ve výši 12.900,-Kč a
za úhradu nákladů s prodejem souvisejících (úhrada ½ nákladů za vypracování GP ve výši
3.100,-Kč + DPH, úhrada správního poplatku za vklad vlastnického práva do KN) do
podílového spoluvlastnictví, každý id. 1/3, kupujícím Boženě Kamarádové, 742 66
Štramberk, Aleně Jalůvkové, 742 21 Kopřivnice a Jaroslavu Borovskému, 742 21 Kopřivnice
a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Jana Sochu podpisem kupní smlouvy.
22/285/2 Shvaluje prodej pozemku p.č. 2962/14 o výměře 168 m2, ostatní plocha, neplodná
půda, v obci a k.ú. Štramberk, který vznikl rozdělením pozemku p.č. 2962/1 dle GP č. 2901120/2013, za kupní cenu zjištěnou znaleckým posudkem o ceně obvyklé ve výši 22.600,-Kč a
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za úhradu nákladů s prodejem souvisejících (úhrada ½ nákladů za vypracování GP ve výši
3.100,-Kč + DPH, úhrada správního poplatku za vklad vlastnického práva do KN) do
výlučného vlastnictví kupujícímu Janu Turskému, 742 66 Štramberk a zároveň pověřuje
starostu města Štramberka Ing. Jana Sochu podpisem kupní smlouvy.

22/286/1 Nesouhlasí s úplatným převodem – koupě za cenu v místě a čase obvyklou pozemku parc.č. 1838/3 o výměře 277 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, v obci a k.ú.
Štramberk, do vlastnictví města Štramberka od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, Územní pracoviště Ostrava.
22/286/2 Souhlasí s podáním žádosti na ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, Územní pracoviště Ostrava, o
bezúplatný převod pozemku parc.č. 1838/3 o výměře 277 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, v obci a k.ú. Štramberk, do vlastnictví města Štramberka z důvodů uvedených
v důvodové zprávě.
Zastupitelstvo města Štramberka zároveň pověřuje starostu města Ing. Jana Sochu podpisem
této žádosti.
22/287 Schvaluje podáni žádosti o bezúplatný převod roubenky č. p. 168 z majetku
Regionálního muzea v Kolíně, p. o.

22/288 Schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci mezi městem Kopřivnice,
Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice, IČ 00298077 a městem Štramberk, Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČ 00298468, jehož předmětem je využití infrastruktury technologického centra
ORP pro realizaci projektu „Digitální úřad 21. století Štramberk“ a pověřuje starostu města
pana Ing. Jana Sochu podpisem tohoto dodatku.

Staženo z programu :
22/289 Alternativní usnesení :
Alternativa I:
22/289/1 Rruší usnesení č.20/260 z 20. Zasedání ZM ze dne 22. 1. 2014
22/289/2 Souhlasí se změnou dokumentace Plán otvírky, přípravy a dobývání č.2
v dobývacím prostoru Štramberk I na ložiscích Štramberk a Štramberk – Na Peklách za
dodržení podmínek uvedených v příloze.
Alternativa II:
22/289/3 Alternativa I se stahuje z programu a v platnosti tak zůstává nesouhlasné usnesení
ZM č. 20/260 z 22. 1. 2014, které zní: „Zastupitelstvo nesouhlasí se změnou dokumentace
Plán otvírky, přípravy a dobývání č. 2v dobývacím prostoru Štramberk I na ložiscích
Štramberk a Štramberk – Na Peklách“.
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22/290 Bere na vědomí informaci o vyřízení žádosti občanů ze dne 26. 03. 2014 týkající se
parkování v lokalitě Štramberk – Náměstí.

22/291 Schvaluje přerozdělení příspěvků z Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2014
takto:
22/291/1 Ruší usnesení č. 21/264/1 ze dne 26. 03. 2014, provedení obnovy Jaroňkovy útulny
r. č. 13244/8-3465/2 městu Štramberku, Náměstí 9, 742 66 Štramberk ve výši 1 096 479,70 ,Kč.
22/291/2 Schvaluje restaurování dveří do farního kostela sv. Jana Nepomuckého, r.č. 134683467 ve výši 4 356,- Kč Římskokatolické farnosti Štramberk, Náměstí 1, 74266 Štramberk.
22/291/3 Schvaluje restaurování litinového kříže u farního kostela sv. Jana Nepomuckého, r.
č. 13468-3467 ve výši 4 114,- Kč Římskokatolické farnosti Štramberk, Náměstí 1, 74266
Štramberk.
22/291/4 Schvaluje provedení opravy poškozených a zchátralých částí opevnění hradu Trúba,
r. č. 13244/8-3465/1 městu Štramberku, Náměstí 9, 742 66 v celkové výši 514 040 ,- Kč

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

Ing. Jan S o c h a
starosta města
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