Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Štramberka
konané

dne 18. 4. 2005

31/16 HLAVNÍ ZPRÁVY
zastupitelstvo města po projednání
I. b e r e n a v ě d o m í
1. Zprávu o činnosti Rady města Štramberka za období od 20. 12. 2004 – 18. 4. 2005
2. Rozbor hospodaření města za rok 2004
3. Kontrolu plnění rozpočtu města v roce 2005
4. Rozbor bezpečnostní situace ve městě
II. s c h v a l u j e
1. Úpravu rozpočtu : Rozpočtové opatření č. 1/2005
Příjmy Kč 36 113 500,-- výdaje Kč 35 952 500,-- Tř. VIII -161 000,-2. Stavební a investiční akce na rok 2005 s připomínkami
3. Pravidla pro prodej domů, bytů a nebytových prostor v majetku města Štramberka,
pro II. etapu
privatizace s připomínkami
III.

ukládá
1. Vyhlásit nabídkové řízení na výběr firmy na prodej bytových domů v majetku
města Štramberka dle

„Pravidel pro prodej domů, bytů a nebytových prostor“ v případě dostatečného zájmu
nájemníků
Zodpovídá : Rada města Štramberka, J. Kozlovský – investor, K. Procházková – byt.
hospodářství
Termín : ihned

32/16 KONTROLA ÚKOLŮ
zastupitelstvo města po projednání

I. b e r e n a v ě d o m í
kontrolu úkolů ke dni 18. 4. 2005
33/16 OSTATNÍ ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
A. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
zastupitelstvo města po projednání
I.

ruší
1. Usnesení č. 17/8 I.1. z 8. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, ze dne 22. 3.
2004 – Zastupitelstvo města
Štramberka schvaluje odprodej části pozemku, parc. č. 141/1 o výměře 5 m2 , v
lokalitě Kopec, obce a k. ú.
Štramberk, panu Dušanu Brusovi, bytem Obránců míru 990, 742 21 Kopřivnice, za
cenu Kč 52,50/m2 plus
náklady, s prodejem související, s podmínkou zřízení věcného břemene pro turistický
ukazatel.
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II. s c h v a l u j e
1. Odkup pozemku parc. č. 2439/13, orná půda, v obci a k. ú. Štramberk, o výměře 30
m2, od p.
Vladislava Bohumínského, bytem Pod Bílou horou 943, Kopřivnice, za odhadní cenu,
stanovenou
znaleckým posudkem pro tuto nemovitost.
2. Odkup části pozemku parc. č. 1649/1 ostatní plocha – ostatní komunikace (cca 1 660 m2) ,
včetně
dešťové kanalizace, od Bytového družstva Kotouč Štramberk, Nádražní 807
Štramberk, za dohodnutou cenu Kč 3,--/m2, včetně ostatních nákladů
s prodejem souvisejících.
3. Prodej pozemku parc. č. 1307/2 o výměře 695 m2 v obci a k. ú. Štramberk, p. Aleši Váňovi,
Novojičínská 611, Štramberk, za cenu Kč 75 ,--/m2 včetně všech nákladů s
prodejem souvisejících.
4. Prodej pozemku prac. č. 141/4 o výměře 37 m2 a pozemku parc. č. 141/5 o výměře
16 m2 , oba

v obci a k. ú. Štramberk, p. Dušanu Brusovi, bytem Obránců míru 990, Kopřivnice, za cenu
Kč
52,50/m2 a zřízení věcného břemene pro turistický rozcestník, umístěný na pozemku parc. č.
141/4
v obci a k. ú. Štramberk, včetně finančních nákladů spojených s prodejem pozemků a zřízení
věcného břemene.
5. Prodej nemovitosti, parc. č. 994 v obci a k. ú. Štramberk, p. Lubomíru Hyklovi,
bytem 18 Irvington
Crese, North York, ON, MM Z1, Canada, za Kč 1,-- včetně všech nákladů s prodejem
souvisejících.
6. Darovací smlouvu č. 04/227/80/90, mezi dárcem KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. s
r. o., se sídlem
Štramberk 500, pošta 742 67 Ženklava a obdarovaným městem Štramberkem, Náměstí
9, 742 66
Štramberk. Předmětem daru je chodníkové těleso v šíři 1,2 m a v délce 34m u silnice
č. II-480 z Kopřivnice
do Ženklavy, v blízkosti přejezdu železniční vlečky KOTOUČE ŠTRAMBERK, spol.
s r. o., v
obci a k. ú. Štramberk a pověřuje starostu města Štramberka, ing. Jana Sochu,
podpisem této
smlouvy.

B. OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI
zastupitelstvo města po projednání
I.

ruší
1. Usnesení č. 28/13 I. Z 13. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, ze dne 20. 12.
2004 – Zastupitelstvo
města Štramberka schvaluje Kupní smlouvu č. 1-4567/2004/299/2004 „Štramberk –
odkoupení kanalizačních
řádů“ - mezi městem Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk, a Sm
VaK, a. s. Ostrava, se

sídlem 28. října 169, 709 45 Ostrava, jako kupujícím, s podmínkami a pověřuje srostu
města, Ing. Jan Sochu,
podpisem této smlouvy.
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II. s c h v a l u je
1. Příspěvky z rozpočtu města Štramberka pro jednotlivé žadatele z programu MPR a
MPZ v roce
2005 takto:
- p. Stanislavu S l o v á k o v i,
bytem Dolní Bašta č. p. 272, Štramberk,
oprava roubeného domku č. p. 272, Štramberk Kč 6 000,-- panu Lubomíru J u r k o v i,
bytem Záhumenní 440, Šenov u Nového Jičína
oprava roubeného domku č. p. 209, Štramberk Kč 17 000,-- manželům Martině a Luboši K e l n a r o v ý m,
bytem Rybí č. p. 137 Kč 17 000,-oprava bašty městského opevnění č. p. 103, ul. Jaroňkova, Štramberk
- Město Štramberk
Náměstí 9, Štramberk
oprava gotické věže Trúba s areálem,Štramberk Kč 200 000,-2. Smlouvu č. 6/OŽP/2005 o zpracování „Koncepce odpadového hospodářství“ a pověřuje
starostu
města, ing. Jana Sochu, podpisem této smlouvy.
3. Prominutí 90 % poplatků z prodlení dlužníkům v nájemních bytech, pokud nájemce
uhradí dlužnou
částku nájemného nejpozději do 30. 5. 2005.

4. Prominutí poplatku z prodlení z nájmu panu Josefu Jakubcovi, bytem Štramberk. .
5. Nákup nového vozidla Multicar M 26 4x4, nosnost 3,5 t, v ceně do Kč 1 362 000,--,
včetně DPH, s tím, že bude intenzívní jednání o snížení ceny a pověřuje
místostarostku města, Jindříšku Kundlovou, podpisem smlouvy.
6. Kupní smlouvu č. I - 4576/299/2004 „Štramberk – odkoupení kanalizačních řádů“ z
majetku města Štramberka do majetku Sm VaK Ostrava, se sídlem 28. října 169, 709
45 Ostrava a pověřuje starostu města, ing. Jana Sochu, podpisem této smlouvy.
7. Kupní smlouvu č. I – 4585/102/2005 „Štramberk – odkup kanalizace“ z majetku
města Štramberka do majetku
Sm VaK Ostrava, se sídlem 28. října 169, 709 45 Ostrava a pověřuje starostu
města, ing. Jana Sochu, Štramberka podpisem této smlouvy.
8. Jako delegáta na řádnou Valnou hromadu společnosti ASOMPO, a. s., se sídlem
Životice u Nového Jičína 194,
PSČ 742 72, konanou dne 13. 5. 2005,v souladu s ustanovením § 84, odst.. 2., písm. g)
zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v níž má obec majetkovou účast, pana
ing. Jana Sochu, starostu
města Štramberka, 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,
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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.
9 . Posunutí termínu prodeje areálu Oční léčebny, na ul. K Očnímu, Štramberk , společnosti
REDITUS, o. p. s., se

sídlem Rodinná 1086/38, 704 00 Ostrava - Zábřeh, za podmínek :
- výše kupní ceny Kč 10 mil. a předložení projektu bude do 30. 6. 2005.

Ing. Jan S o c h a - starosta města
Jindřiška K u n d l o v á - místostarostka

