USNESENÍ
z 24. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, konaného dne 25. 9. 2006.
Toto Usnesení je upraveno podle Zákona č. 101/2000 - zákon o ochraně osobních údajů.

49/24 HLAVNÍ ZPRÁVY
zastupitelstvo města po projednání
I. s c h v a l u j e
1. Rozbor hospodaření města Štramberka k 31. červenci 2006
1.
2.

Stav zadluženosti města, pohledávek a závazků k 31. červenci 2006
Úpravu rozpočtu : Rozpočtové opatření č. 3/2006 Příjmy: 45 308,50 tis. Kč
Výdaje : 50 950,50 tis. Kč
Tř. VIII : 5 642,00 tis. Kč

II. bere na vědomí
1. Zprávu o činnosti Rady města Štramberka, za období od 27. 6. – 25. 9. 2006
2. Zprávu o stavu rozpracovaných stavebních akcích a investorské činnosti

50/24 KONTROLA ÚKOLŮ
zastupitelstvo města po projednání
1. Zahájit jednání o 3. změně územního plánu města Štramberka s pracovníky MÚ Kopřivnice a předat jim
žádosti občanů, žádajících o změně. Termín -30. 06. 2006, Zodpovídá - Jan Kozlovský, investor města – splněno
2. Zastupitelstvo města Štramberka ukládá iniciovat pracovní schůzku zástupců vedení ZŠ Štramberk,rady školy
Štramberk, zástupců členů petičního výboru a statutárních zástupců města Štramberka, za účelem vyřízení petice
občanů města, ze dne 14. 06.2006 – splněno
3. Připravit návrh na odpis pohledávek u dlužníků p. Bajerová, Hráblík, Zabloudil, Žák a firma HALINA o.p.s
Praha. Do podrozvahového účtu převést dlužníky p. Šica, Mičana a Knápka - splněno.
I. bere na vědomí
kontrolu úkolů ke dni 25. 9. 2006.

51/24 OSTATNÍ ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
A. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

zastupitelstvo města po projednání
I. s c h v a l u j e
1. Prodej pozemku parc .č 2962/9, o výměře 33 m2, v obci a kú. Štramberk, za cenu Kč 30,/m2stanovenou dle Pravidel prodeje nemovitostí ve vlastnictví města Štramberka a nákladů s
prodejem souvisejících, manželům Kramolišovým, 742 66 Štramberk.
2. Prodej pozemku parc. č. 2823/13 v obci a k. ú. Štramberk, o výměře 118 m2, za cenu Kč
30,--/m2, stanovenou dle Pravidel prodeje nemovitostí ve vlastnictví města Štramberka a
nákladů s prodejem souvisejících, paní Akritidisové, 787 01 Šumperk.
3. Odkup pozemku parc. č. 2451/9 o výměře 86 m2 , v obci a k. ú. Štramberk, do
vlastnictví města Štramberka, za cenu stanovenou dle znaleckého posudku, od vlastníka
pozemku paní Hanzelkové, Ostrava – Poruba.
4. Směnnou smlouvu městských pozemků, par c. č. 193/2, o výměře 4 m2, a parc. č. 3035/3, o výměře 22 m2, v
obci a k. ú. Štramberk, za pozemek a parc. č. 171/3, o výměře 35 m2 , v obci a k. ú. Štramberk, vlastníka pana
Jaška, 742 66 Štramberk.
5. Prodej areálu bývalých lázní, později oční léčebny ve Štramberku, tj. v nemovitostí v okrese Nový Jičín, obci
a k. ú. Štramberk, a to :
budova č.p. 441 na pozemku parc. č. 2797, v části obce Štramberk
budova č.p. 425 na pozemku parc. č. 2798, v části obce Štramberk
budova č.p. 440 na pozemku parc. č. 2799, v části obce Štramberk
pozemek parc.č. 2797 – o výměře 351 m2
pozemek parc.č. 2798 – o výměře 894 m2
pozemek parc.č. 2799 – o výměře 218 m2
pozemek parc.č. 2800/2 – o výměře 4 766 m2
pozemek parc.č. 2801/1 – o výměře 20 814 m2
pozemek parc.č. 2802 – o výměře 559 m2
vše v katastrálním území Štramberk, obec Štramberk, do 15. 10.2006.

1. Odprodej nemovitostí k bydlení č. p. 304 v obci a k. ú. Štramberk, lokalita Horní Bašta, o výměře 95 m2 , na
pozemku parc. č. 1004 a pozemku parc. č. 1004 zastavěná plocha, nádvoří v obci a k. ú. Štramberk, panu
Jaroslavu Šmahlíkovi, bytem Frenštát p. Radhoštěm. Převod bude proveden po splacení kupní ceny, nebude-li
kupní cena zaplacena do 31. 12. 2006, nebude kupní smlouva platná.

Návrh změny územního plánu města Štramberka :
1) bere na vědomí
a) důvodovou zprávu o veřejnoprávním projednání návrhu změny č. 1 územního plánu města Štramberk
s dotčenými orgány státní správy, ostatními orgány, orgány územního plánování sousedních územních obvodů,
právnickými a fyzickými osobami a občany a vyhodnocení všech stanovisek, připomínek a námitek, zpracované
dle § 23 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů
b) stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k upravenému návrhu změny č. 1 územního plánu
města Štramberk, vydané dle § 25 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle § 15 vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích
podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 570/2002 Sb.;

2) s c h v a l u j e
dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle §
26 odst. 2 a § 31 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, návrh změny č. 1 územního plánu města Štramberk;
3) v y m e z u j e
dle § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů závaznou část změny č. 1 územního plánu města Štramberk, tj. přílohu C. Regulativy, která
je součástí změny č. 1 územního plánu města Štramberk.
8. Vymezení úplného znění regulativů územního plánu města Štramberka.
1) v y m e z u j e
dle § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů upravené závazné regulativy – úplné znění regulativů územního rozvoje města Štramberk,
které zahrnuje regulativy původního územního plánu a regulativy změny č. 1 a změny č. 2 územního plánu města
Štramberk;
2) v y d á v á
dle § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů a dle § 29 odst. 3 zák. č 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu
města Štramberk.
B. OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI

zastupitelstvo města po projednání
I. s c h v a l u j e
1. Přijetí kontokorentního úvěru ve výši Kč 3 mil., pro rok 2007, který bude kryt budoucími rozpočtovými
příjmy města Štramberka v roce 2007 a bude splacen do 20. 12. 2007.
2. Smlouvu o provedení reklamy, uzavřenou mezi spol. KOTOUČ Štramberk, spol. s. r. o., se sídlem Štramberk
500, 742 67 pošta Ženklava a městem Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk, na zabezpečení
reklamy značky objednatele zájmovými sdruženími ve městě Štramberku.
3. Rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé kulturní, sportovní a společenské občanské sdružení, působící
na území města Štramberka, pro rok 2006.
4. Nákup vozidla Citroen Berlingo 1,4 iX, v ceně Kč 293 tis., za hotové, pro oddělení TS města Štramberka.

II. r o z h o d l o
1. O prominutí těchto pohledávek s tím, že nebudou dále vedeny na podrozvahových účtech:
- dlužník pí. Bajerová, pohledávka za nájem nebytových prostor a služby s ním spojených ve výši 31.802,85 Kč,
- dlužník p Hráblík, pohledávka za nájem nebytových prostor a služby s ním spojených ve výši 9.951,25 Kč
- dlužník p. Zabloudil, pohledávka za nájem nebytových prostor a služby s ním spojených ve výši 13.406,20 Kč
- dlužník p. Žák, pohledávka za nájem nebytových prostor a služby s ním spojených ve výši26.829,45 Kč,
- dlužník firma HALINA o. p. s. Praha, pohledávka za stravenky ve výši 5.040,00 Kč.

2. O prominutí těchto pohledávek s tím, že budou dále vedeny na podrozvahových účtech:
- dlužník Šico, pohledávka za nájem nebytových prostor a služby s ním spojených ve výši 81.612,50 Kč
- dlužník Mičan spol. JRR, pohledávka za nájem nebytových prostor a služby s ním spojených ve výši 48.858,00
Kč
- dlužník Knápek, pohledávka za nájem nebytových prostor a služby s ním spojených ve výši 65.888,70 Kč.

Ing. Jan Socha, starosta města
Jindřiška Kundlová, místostarostka

