Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Śtramberka, konaného dne 19. 06. 2013.

USNESENÍ
15. zasedání Zastupitelstva města Štramberka,
konaného dne 19. 06. 2013
(Usnesení č. 15/201 – 15/217)
ST/1377/2013/51.2

Usnesení č.
Zastupitelstvo města Štramberka pro projednání :
15/201 Bere na vědomí kontrolu úkolů, průběžnou informaci úkolu č. 10/6, ke dni 19. 06.
2013.

15/202 Schvaluje celoroční hospodaření města a Závěrečný účet města za rok 2012 včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Štramberk, IČ 00298468 za rok 2012,
zpracované kontrolní skupinou KÚ MSK v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 17, odst. 7, písm. b) “bez výhrad”.

15/203 /1 Schvaluje Rozpočtového opatření č. 2/2013
Příjmy:
51 667 325,00 Kč
Výdaje:
48 830 005,00 Kč
Třída financování: 2 837 320,00 Kč
15/203/2 Schvaluje Plán hospodářské činnosti pro rok 2013 – změna č. 2 :
Výnosy:
Náklady:

7 288 500,00 Kč
5 826 500,00 Kč

15/204 /1 Schvaluje:
Závěrečné vyhodnocení realizace stavební investiční akce „Regenerace sídliště Štramberk –
Bařiny“ v rámci ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 včetně celkových finančních
nákladů:
Celkové výdaje projektu:
Celková výše poskytnuté dotace z rozpočtu RR:
Spolufinancování příjemcem – Město Štramberk
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50 314 422 Kč
43 326 386 Kč
6 988 036 Kč
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15/204/2 Bere na vědomí:
Stav realizace stavebních investičních akcí v rámci dotací včetně finančních rozpočtů projektů
k 31. 5. 2013:
a) „Dokončení kanalizační sítě města Štramberka s napojením na ČOV – 1.etapa,
Odkanalizování lokality Štramberk – Kozina“ v rámci OPŽP
b)„Revitalizace domu dětí a mládeže s rozvojem a rozšířením volnočasových aktivit“ v rámci
ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013
c)„Protipovodňová opatření obcí v povodí Sedlnice“ v rámci Operačního programu životního
prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR
d) „Čistší Štramberk“ v rámci Operačního programu životního prostředí z prostředků Státního
fondu životního prostředí ČR
e)„Čistící technikou k lepšímu ovzduší v mikroregionu“ v rámci Operačního programu
životního prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR
15/204/3 Bere na vědomí stav realizace stavebních investičních akcí pro rok 2013 k 31. 5.
2013.
15/204/4 Bere na vědomí stav přípravy projektů vybraných pro přípravu PD a realizaci
v rámci dotací k 31. 5. 2013.

15/205 Schvaluje nabytí stavby kamenné studny umístěné na pozemku p. č. 422/1 v obci a k.
ú. Štramberk do majetku města Štramberka, a to na základě veřejné výzvy - č.j.
SM/2598/2012/PF ze dne 20.11.2012 - ke zjištění vlastníka opuštěné věci dle § 135 zákona č.
40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

15/206 Schvaluje prodej pozemků parcela č. 1133/19, zastavěná plocha o výměře 11 m2 a
parcela č. 1133/20, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 17 m2, oba v obci a k.ú. Štramberk,
které vznikly rozdělením pozemku parcely č. 1133/1, ostatní plocha, jiná plocha o výměře
5516 m2, v obci a k.ú. Štramberk, za kupní cenu zjištěnou znaleckým posudkem o ceně
obvyklé v celkové výši 11.760,-Kč, dle kupní smlouvy č. IE-12-8002129 společnosti ČEZ
Distribuce a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 40502 Děčín IV-Podmokly.
Zastupitelstvo města Štramberka zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Jana
Sochu podpisem kupní smlouvy.

15/207/1 Schvaluje prodej pozemků parcely č. 1309/41, orná půda o výměře 93 m2 a
parcely č. 1309/113, orná půda o výměře 123 m2, oba v obci a k. ú. Štramberk, které vznikly
rozdělením pozemku parcely č. 1309/41, orná půda o výměře 357 m2, v obci a k. ú.
Štramberk, za kupní cenu zjištěnou znaleckým posudkem o ceně obvyklé v celkové výši
6.480,-Kč a za úhradu nákladů s prodejem souvisejících (2/3 nákladů za GP ve výši 4.966,-Kč
+ DPH, správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do KN) panu Ing. Janu
Davidovi, bytem 742 66 Štramberk.

2

USNESENÍ 15. ZM 19_06_2013

Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Śtramberka, konaného dne 19. 06. 2013.

Zastupitelstvo města Štramberka zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Jana
Sochu podpisem kupní smlouvy.
15/207/2 Schvaluje prodej pozemku parcely č. 1309/114, orná půda o výměře 141 m2 v
obci a k. ú. Štramberk, který vznikl rozdělením pozemku parcely č. 1309/41, orná půda o
výměře 357 m2 v obci a k. ú. Štramberk, za kupní cenu zjištěnou znaleckým posudkem o ceně
obvyklé ve výši 3.807,-Kč a za úhradu nákladů s prodejem souvisejících (1/3 nákladů za GP
ve výši 2.483,-Kč + DPH, správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do KN)
panu Ing. Janu Davidovi, bytem 566 01 Vysoké Mýto.
Zastupitelstvo města Štramberka zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Jana
Sochu podpisem kupní smlouvy.

15/208 Schvaluje prodej pozemku p.č. 143 o výměře 27 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
v obci a k.ú. Štramberk, za kupní cenu zjištěnou znaleckým posudkem o ceně obvyklé ve
výši 19.050,-Kč a za úhradu nákladů s prodejem souvisejících (úhrada správního poplatku za
vklad vlastnického práva do KN) do společného jmění manželům Zdeňce Venské a Ing. Petru
Venskému, bytem 742 66 Štramberk, byť byla městu Štramberku nabídnuta „ekonomicky“
výhodnější nabídka kupní ceny pozemku, a to z důvodů, že na pozemku se nachází budova
bez č.p./č.e. - způsob využití garáž, zapsána na LV č. 2284 s vlastnickým právem pro manžele
Zdeňku Venskou a Ing. Petra Venského, dále pozemek je dlouhodobě užíván těmito vlastníky
garáže a v konečném důsledku prodejem pozemku manželům Zdeňce Venské a Ing. Petru
Venskému dojde k sjednocení vlastnických práv ke stavbě a pozemku touto stavbou
zastavěného a tudíž k narovnání právních vztahů mezi stavbou a pozemkem.
Zastupitelstvo města Štramberka zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Jana
Sochu podpisem kupní smlouvy.

15/209 Nesouhlasí s prodejem pozemku parcela č. 410/1, zahrada o výměře 310 m2, v obci a
k. ú. Štramberk, za sníženou kupní cenu dle žádosti spoluvlastníků bytového domu č. p. 444.

15/210 Schvaluje směnu městského pozemku parcela č. 1465/2, ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 1 m2, v obci a k. ú. Štramberk, který vznikl rozdělením pozemku
parcela č. 1465, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1581 m2, v obci a k. ú. Štramberk, za
pozemek parcela č. 1466/6, zahrada o výměře 19 m2, v obci a k. ú. Štramberk, který vznikl
rozdělením pozemku parcela č. 1466/3, zahrada o výměře 5537 m2, v obci a k. ú. Štramberk,
ve vlastnictví pana Ing. Michala Juráka, Ph.D., 742 66 Štramberk, bez finančního dorovnání
cen směňovaných pozemků.
Zastupitelstvo města Štramberka zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Jana Sochu
podpisem směnné smlouvy.
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15/211/1,2 Staženo z programu :
15/211/1 Nesouhlasí s prodejem pozemku p. č. 2962/12, ostatní plocha, neplodná půda o
výměře 331 m2, v obci a k. ú. Štramberk, který vznikl rozdělením původního pozemku p. č.
2962/1, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 3321 m2, v obci a k. ú. Štramberk, dle
geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 2860-163/2012, a to dle podkladového
materiálu.
15/211/2 Schvaluje směnu městského pozemku parcela č. 2962/12, ostatní plocha, neplodná
půda o výměře 331 m2, v obci a k. ú. Štramberk, který vznikl rozdělením původního pozemku
p. č. 2962/1, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 3321 m2, v obci a k. ú. Štramberk, dle
geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 2860-163/2012, za pozemek p. č. 3024/2,
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 37 m2 , ve vlastnictví pana Jana Turského,742
66 Štramberk, s finančním dorovnáním cen směňovaných pozemků ve prospěch města
Štramberka ve výši 26.850,-Kč.
Zastupitelstvo města Štramberka zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Jana
Sochu podpisem směnné smlouvy.

15/212 Projevuje vůli k nabytí pozemku p. č. 1304/1 do výlučného vlastnictví města
Štramberka koupí nebo bezúplatným převodem od ostatních spoluvlastníků pozemku, a to po
zápisu všech spoluvlastníků na příslušný LV.

15/213/1 Nesouhlasí s úplatným převodem – koupě za cenu v místě a čase obvyklou pozemku parc. č. 3027/5 o výměře 261 m2, vodní plocha, tok přirozený, v obci a k. ú.
Štramberk, do vlastnictví města od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, Územní pracoviště Ostrava.
15/213/2 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. 3027/5 o výměře 261 m2, vodní plocha, tok přirozený, v
obci a k. ú. Štramberk, do vlastnictví města.
Zastupitelstvo města Štramberka zároveň pověřuje starostu města Ing. Jana Sochu podpisem
této žádosti.

15/214 Schvaluje smlouvu o zrušení předkupního práva k jednotce č. 444/5 v bytovém
domě č. p. 444 na pozemku parc. č. 408 v obci a k. ú. Štramberk, uzavřenou mezi městem
Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, zastoupeným starostou města Ing. Janem Sochou
a vlastníkem jednotky panem Hynkem Hajlerem, bytem Mniší, 742 21 Kopřivnice.
Zastupitelstvo města Štramberka zároveň pověřuje starostu města Ing. Jana Sochu podpisem
této smlouvy.
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15/215 Neschvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013 o stanovení místního koeficientu
pro výpočet daně z nemovitostí a o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí u
staveb.
15/216 Staženo z programu :
15/216 Schvaluje/Neschvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2013 kterou se zrušuje
Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

15/217 Bere na vědomí návrhy opatření skupiny podnikatelů provozujících provozovny
v centru města, vedoucí ke korekci parkovacího systému dle Nařízení města č. 1/2012, dle
přeloženého podkladu ze dne 12. 06. 2013.

Ing. Oldřich

Ing. Jan S o c h a

Starosta města

Škrabal

místostarosta města
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