Usnesení z 9. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Štramberka
Konaného dne 12. 5. 2004
18/8 HLAVNÍ ZPRÁVY zastupitelstvo města po projednání

I. schvaluje
1.
2.
3.
4.

Uvolnění částky 300 tis. Kč pro firmu Stojanča Stevanovič, se sídlem Obránců míru 1305, 742 21
Kopřivnice, na nezbytné stavební úpravy, vedoucí ke zprovoznění městského koupaliště Štramberk Libotín, s termínem dokončení 15. 6. 2004
Realizaci investiční akce „Přestavba objektu č. p. 751“ a zmocňuje starostu města k podpisu dodatku
smlouvy s firmou VCES OLOMOUC, s. r. o., se sídlem Fibichova 2, 772 00 Olomouc.
Odstoupení od smlouvy č. 9255910746, se SFRB se sídlem, Dolní náměstí 9, 772 00 Olomouc,
z důvodu nezajištěnosti vlastních prostředků na dofinancování stavebních úprav objektu ubytovny č.p.
751.
Přijetí státní dotace ve výši 13,2 mil Kč z programu MMR ČR – Podpory výstavby nájemních bytů pro
příjmově vymezené osoby.

5.Na základě zákona č. 250/2000 Sb., § 16, ods. 2, rozpočtové opatření č. 2/2004, ke dni 12. 5. 2004
II. ukládá
1. Radě města Štramberka vyhlásit výběrové řízení na zajištění správy obytných domů, bytů a nebytových
prostor tak, aby toto řešení se realizovalo nejpozději k 1. 1. 2005.
Zodpovídá : Rada města Štramberka
Termín : 1. 1. 2005

2. Radě města Štramberka připravit návrh na další privatizaci bytového fondu města Štramberka.
Zodpovídá : Rada města Štramberka
Termín : Zastupitelstvo města Štramberka v měsíci září 2004

19/8 ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
B OSTATNÍ ORGANIZAČNÍ ZÁLELŽITOSTI Zastupitelstvo města pro projednání
I. schvaluje

1.

Finanční příspěvek ve výši Kč 30 000,-- pro organizaci JUNÁKA - svazu skautů a skautek ČR,
Nádražní 450, 742 66 Štramberk, na činnost v roce 2004.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Finanční přípěvek ve výši Kč 18 000,-- Divadelnímu souboru Divadla Pod věží a dětskému
divadelnímu souboru Štramberk.
Finanční příspěvek ve výši Kč 25 000,-- Divadelnímu spolku Kotouč Štramberk
Finanční příspěvek ve výši Kč 35 000,-- Sdružení hudebníků dechového orchestru města Štramberka na
činnost města v roce 2004.
Finanční příspěvek ve výši Kč 30 000,-- Sdružení hudebníků dechového orchestru města Štramberka na
pořízení nových stejnokrojů členů orchestru.
V souladu s ustanovením § 84, odst. 2., písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, jako delegáta na řádnou valnou hromadu společnosti ASOMPO, a. s. , se sídlem Životice u
Nového Jičína 194, PSČ 742 72, konanou dne 25. 6. 2004, v níž má obec majetkovou účast, pana ing.
Jana Sochu, nar. 1. 7. 1956, bytem Dolní 200, 742 66 Štramberk a zmocňuje ho k tomu, aby na řádné
valné hromadě jménem a v zastoupení obce (města) Štramberka jako akcionáře, uplatňoval veškerá
práva, aby hlasoval o všech bodech pořadu jednání, jak jsou uvedeny na pozvánce, aby uplatňoval
návrhy a protinávrhy a vykonával na valné hromadě bez omezení všechna práva akcionáře, vyplývající
ze stanov a ze zákona.
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., § 83, odst. 1o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje
pozastavení nárokové odměny za výkon funkce člena zastupitelstva města, panu Bohumila Majerovi,
bytem Kozina 966, 742 66 Štramberk, počínaje měsícem květnem 2004.

Ing. Jan Socha - starosta města
Jindřiška Kundlová - místostarostka

