Zastupitelstvo města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ
z 16. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo
dne 16.3.2021

202/16/ZM/2021 Kontrola plnění úkolů
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
kontrolu plnění úkolů ke dni 16.03.2021.
Zpráva o čerpání fin.prostředků a vyhodnocení naplňování
203/16/ZM/2021 smlouvy o spolupráci Lašské brány Beskyd, Plán aktivit
na rok 2021
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
Zprávu o čerpání finančních prostředků a vyhodnocení naplňování smlouvy o spolupráci
obcí Lašské brány Beskyd v roce 2020 a plán aktivit na rok 2021 ve znění návrhu
předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
204/16/ZM/2021 Prodej pozemku p. č. 1468/6 k. ú. Štramberk
I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej pozemku parc. č. 1468/6 o výměře 112 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
v obci a k. ú. Štramberk, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši
17.360 Kč a za úhradu nákladů s prodejem souvisejících, do vlastnictví pana
Ing. M.J. Ph.D., 742 66 Štramberk.
205/16/ZM/2021 Prodej pozemku p. č. 1286/4 k. ú. Štramberk
I. Zastupitelstvo města nesouhlasí
s prodejem pozemku p. č. 1286/4 o výměře 113 m2 v obci a k. ú. Štramberk,
dle podkladového materiálu.
206/16/ZM/2021

Prodej pozemků p. č. 2758/21, p. č. 2758/24, p. č. 2758/42
a části p. č. 1133/4 k. ú. Štramberk

I. Zastupitelstvo města nesouhlasí
s prodejem pozemků p. č. 2758/21 o výměře 142 m2 (trvalý travní porost), p. č. 2758/24
o výměře 585 m2 (trvalý travní porost) a p. č. 2758/42 o výměře 173 m2 (trvalý travní
porost) a části pozemku p. č. 1133/4 o výměře cca 800 m2 (ostatní plocha, jiná plocha),
vše v obci a k. ú. Štramberk, dle podkladového materiálu.
207/16/ZM/2021 Prodej pozemku p. č. 1271/3 k. ú. Štramberk
I. Zastupitelstvo města nesouhlasí

s prodejem pozemku p. č. 1271/3 o výměře 90 m2 (ostatní plocha, jiná plocha) v obci
a k.ú. Štramberk, dle podkladového materiálu.
208/16/ZM/2021

Bezúplatný převod pozemku p. č. 3023/15 k. ú. Štramberk
do vlastnictví města Štramberka

I. Zastupitelstvo města schvaluje
bezúplatný převod pozemku p. č. 3023/15 o výměře 25 m2, ostatní plocha, silnice,
k.ú. Štramberk, z vlastnictví České republiky, právo hospodaření MILNEA státní podnik
v likvidaci, do vlastnictví města Štramberka.
II. Zastupitelstvo města schvaluje
Smlouvu o bezúplatném převodu pozemků č. SB-2021-01 mezi MILNEA státní podnik
v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, Řepy, 163 00 Praha, IČ 00016187,
zastoupeným likvidátorem podniku Mgr. Rostislavem Pecháčkem a městem Štramberkem
se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468, zastoupeným starostkou města
Ing. Andreou Hlávkovou, když předmětem smlouvy je bezúplatný převod pozemku
p.č. 3023/15, k. ú. Štramberk, do vlastnictví města Štramberka.
209/16/ZM/2021

Směna pozemku p. č. 654/10 za pozemek p.č. 654/6 k. ú.
Štramberk

I. Zastupitelstvo města schvaluje
směnu pozemku p. č. 654/10 o výměře 42 m2, ostatní plocha, k. ú. Štramberk, který vznikl
rozdělením pozemku p. č. 654/1 dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku, průběh
vlastníky zpřesněné hranice pozemků č. 3298-16/2021, a který je ve vlastnictví města
Štramberka, za pozemek p. č. 654/6 o výměře 53 m2, ostatní plocha, k. ú. Štramberk, který
vznikl rozdělením pozemku p. č. 654/4 dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku,
průběh vlastníky zpřesněné hranice pozemků č. 3298-16/2021, a který je v podílovém
spoluvlastnictví pana R.G., 742 66 Štramberk (podíl o velikosti id. 1/2) a manželů paní
I.G. a pana O.G., oba bytem 742 66 Štramberk (podíl o velikosti id. 1/2 v SJM),
s finančním vyrovnáním ve výši rozdílu obvyklých cen směňovaných pozemků, tj. 1705 Kč
ve prospěch spoluvlastníků pozemku p. č. 654/6 a s úhradou nákladů spojených
se směnou pozemků ve výši 11.500 Kč ve prospěch města.
Dořešení majetkoprávních vztahů k pozemkům p.č.
210/16/ZM/2021 3031/3 a p.č. 3033/4 k.ú. Štramberk uzavřením
souhlasného prohlášení o vlastnictví k pozemkům
I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření Souhlasného prohlášení o vlastnictví k pozemkům p. č. 3031/3 a p. č. 3033/4 v k.
ú. Štramberk, mezi Lesy České republiky, s. p., se sídlem Nový Hradec Králové,
Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové a městem Štramberkem, se sídlem Náměstí
9, 742 66 Štramberk, jehož předmětem je uznání vlastnického práva k pozemkům
p.č. 3031/3 a p. č. 3033/4 v k. ú. Štramberk pro Českou republiku s právem hospodaření
s majetkem státu pro Lesy ČR, s. p., a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím
přílohy č. 6 podkladového materiálu.
211/16/ZM/2021 Zrušení předkupního práva - bytová jednotka č. 725/9
I. Zastupitelstvo města schvaluje
zrušení předkupního práva, které bylo zřízeno ve prospěch města Štramberka jako právo
věcné k jednotce č. 725/9 (způsob využití - byt) v budově č.p. 723, 724, 725 na pozemku
parcela č. 1948 v obci a k.ú. Štramberk, k spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 685/7433
na společných částech budovy č.p. 723, 724, 725 (způsob využití - bytový dům), v obci
a k.ú. Štramberk, postavené na pozemku parcela č. 1948 v obci a k. ú. Štramberk

a k spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 685/7433 na pozemku parcela č. 1948
o výměře 440 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v obci a k. ú. Štramberk, na kterém
je budova č.p. 723, 724, 725 postavena.
II. Zastupitelstvo města schvaluje
Smlouvu o zrušení předkupního práva mezi paní Z.K., bytem 742 58 Příbor a městem
Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk.
212/16/ZM/2021

Informace o stavu podaných a nově podávaných žádostí
o dotaci

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
informaci o stavu podaných a nově podávaných žádostí o dotaci dle přílohy podkladového
materiálu.
213/16/ZM/2021

Projektová příprava úseku investic města Štramberka
v roce 2021

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
stav připravenosti, úseku investic Městského úřadu Štramberk, v oblasti projektové
přípravy na rok 2021.
214/16/ZM/2021

Rozdělení příspěvků z Programu regenerace MPR a MPZ
v roce 2021

I. Zastupitelstvo města schvaluje
příspěvky pro jednotlivé žadatele z programu regenerace MPR a MPZ v roce 2021 takto:
1. Obnova městského domu spočívající v nátěru střechy včetně výměny poškozených
střešních šindelů a práce s tím související, městského domu Dolní č. p. 220,
na pozemku parc. č. 920 v k. ú. Štramberk, r. č. 13204/8-3424 ve výši 4.960 Kč majiteli
RD pan T.Š., 742 66 Štramberk.
2. Obnova městského domu spočívající v nátěru roubení, štítů, ošetření krovu proti
dřevokazným škůdcům, výměna prahu, repase oken a dveří včetně nátěru a práce s tím
související, městského domu Dolní č. p. 352, na pozemku parc. č. 928
v k.ú. Štramberk, r. č. 13211/8-3431 ve výši 9.890 Kč majiteli RD G.T., 742 66
Štramberk.
3. Celková obnova roubeného domu spočívající v obnově roubení, stropní konstrukce,
střešní konstrukce včetně krytiny, repase oken a dveří a práce s tím
související, roubeného domu Dolní č. p. 225, na pozemku parc. č. 935
v k.ú. Štramberk, r. č. 13207/8-3427 ve výši 228.261 Kč majiteli RD Ing. M.F., 739 11
Frýdlant nad Ostravicí.
4. Celková obnova roubeného domu spočívající ve výměně oken, opravě části opláštění
přístavby, výměně konstrukce střechy včetně střešní krytiny a klempířských prvků
a práce s tím související, roubeného domu Horní Bašta č. p. 299, na pozemku parc.
č. 1018 v k. ú. Štramberk, r. č. 13176/8-3396 ve výši 78.852 Kč majiteli RD
D.B., 742 21 Kopřivnice.
5. Obnova městského domu spočívající v nátěru roubení štítu a všech dřevěných prvků
a práce s tím související, městského domu Plaňava č. p. 211, na pozemku parc. č. 630
v k. ú. Štramberk, r. č. 13196/8-3416 ve výši 4.500 Kč majitelům RD paní PhDr. A.H. a
pan J.H., 742 66 Štramberk.
II. Zastupitelstvo města schvaluje
realizaci obnovy kulturních památek ve vlastnictví města Štramberka z programu
regenerace MPR a MPZ v roce 2021 takto:
1. Záchovná údržba městského opevnění u amfiteátru a práce s tím související,

parc. č. 29 v k. ú. Štramberk, r. č. 13242/8-3463.
2. Obnova nátěru dřevěných výplní otvorů, střešní krytiny a práce s tím související
Jaroňkovy útulny č. p. 77 v areálu hradu Trúba, parc. č. 2824 v k. ú. Štramberk,
r. č. 13244/8-3465/2.
3. Repase dveří včetně nátěru a práce s tím související Hrstkovy chaty č. p. 136 v areálu
hradu Trúba, parc. č. 2825 v k. ú. Štramberk, r. č. 13244/8-3465/3.
215/16/ZM/2021 Hospodaření města k 31.12.2020
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
výsledky hospodaření města k 31.12.2020
216/16/ZM/2021 Rozpočtové opatření č. 1 a 2/2021
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 1/2021 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1
podkladového materiálu.
217/16/ZM/2021 Rozpočtové opatření č. 1 a 2/2021
I. Zastupitelstvo města schvaluje
rozpočtové opatření č. 2/2021 ve znění návrhu finančního oddělení předloženého
prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu:
Příjmy: 86.493.904,00 Kč
Výdaje: 101.716.820,00 Kč
Třída 8. financování: 15.222.916,00 Kč
Obecně závazné vyhlášky 1-2/2021 o místním poplatku za
218/16/ZM/2021 pobyt a o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
I. Zastupitelstvo města schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č 1/2021 o místním poplatku z pobytu
II. Zastupitelstvo města schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 za užívání veřejného prostranství
219/16/ZM/2021 Zápisy z jednání FV 1-3/2021
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
zápisy finančního výboru za období od 17.12.2020 do 16.03.2021
220/16/ZM/2021

Zpráva revizní komise a rozpočet Dobrovolného svazku
obcí Sdružení Povodí Sedlnice.

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
Zprávu revizní komise DSO Sdružení povodí Sedlnice ze dne 17.12.2020 dle přílohy
č. 1 podkladového materiálu.
II. Zastupitelstvo města bere na vědomí
rozpočet DSO Sdružení povodí Sedlnice na rok 2021 dle přílohy č. 2 podkladového
materiálu.
Nabídka na koupi spoluvlastnického podílu na pozemcích
221/16/ZM/2021 p. č. 2931 a p.č. 2944/9, k. ú. Štramberk, do vlastnictví
města Štramberka

I. Zastupitelstvo města projevuje
vůli nabýt do výlučného vlastnictví pozemky parc. č. 2931 a p.č. 2944/9, k.ú. Štramberk.
Nabídka na koupi spoluvlastnického podílu na pozemcích
222/16/ZM/2021 p. č. 2931 a p.č. 2944/9, k. ú. Štramberk, do vlastnictví
města Štramberka
I. Zastupitelstvo města ukládá
úkol pro místostarostu:
Jednat s vlastníky pozemku parc. č. 2931 a parc. č. 2944/9 k.ú. Štramberk o možnosti
získat tyto do výlučného vlastnictví města.
Termín: do příštího řádného zasedání ZM (16.06.2021)

Ing. Andrea Hlávková, v.r.
starostka města

Ing. Václav Šimíček, v.r.
místostarosta města

