Usnesení Zastupitelstva města Štramberka
z 2. zasedání Zastupitelstva města Štramberka konaného dne 17. 3. 2003
3/2 HLAVNÍ ZPRÁVY
zastupitelstvo po projednání
I. b e r e n a v ě d o m í
1. zprávu o činnosti Rady města Štramberka za období leden – březen 2003
2. rozbor hospodaření města Štramberka za rok 2002
II. s ch v a l u j e
1. Hlavní body programů Zastupitelstva města Štramberka na rok 2003
2. Rozpočet města Štramberka na rok 2003 ve výši:
příjmy 33 418 500,--Kč
výdaje 38 178 000,--Kč
třída VIII. financování 4 759 500,--Kč
3. Program rozvoje města na léta 2002 – 2006 a přílohu akce stavebního charakteru v roce
2003
4/2 ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
A. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
zastupitelstvo po projednání
I. s ch v a l u j e
1. Smlouvu o věcném břemeni na části pozemků parc. č. 2944/1 a 2944/2 v lokalitě Bílá hora, společnosti
Eurotel Praha, s r. o., Vyskočilova 1442/1b, 140 21 Praha 2 za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1 000,--Kč
a pověřuje starostu města Štramberka Ing. Jana Sochu k podpisu této smlouvy
2. odprodej parc. č. 2450/2 o výměře 933 m2 v lokalitě Libotín, obce a k. ú. Štramberk paní Miloslavě Sochové,
Osvoboditelů 1202, 742 21 Kopřivnice za cenu 30,--Kč/m2 + náklady s prodejem související
3. odprodej části pozemku parc. č. 2842 (dle PK 2115) dle vyměření v lokalitě Kopec panu Tomáši
Maralíkovi, Obránců míru 400, 742 21 Kopřivnice za cenu
30,--Kč/m2 + náklady s prodejem související
4. odprodej části pozemku parc. č. 973 dle vyměření v lokalitě Dolní Bašta panu Karlu Kováčikovi, I. Šustaly
1082, 742 21 Kopřivnice za cenu 52,50Kč/m2 + náklady s prodejem související
5. odprodej pozemku parc. č. 1735 o výměře 1742 m2 v lokalitě Drážné, manželům Lence a Jaroslavovi
Baďurovým, Drážné 579, 742 66 Štramberk, Janě a Lubomírovi Chalupovým, Drážné 635, 742 66 Štramberk,
Renátě a Jaroslavovi Jeřábkovým, Drážné 610, 742 66 Štramberk, Svatavě a Pavlovi Buzkovým, Drážné 657,
742 66 Štramberk, Václavu a Jarmile Krpešovým, Podpuklí 423, 738 01 Frýdek Místek za cenu 15,--Kč/m2 +
náklady s prodejem související
6. odprodej části pozemků parc. č. 1282/2 a 1286/2 v lokaltiě ul. Novojičínská, panu Robertu Mikušovi,
Novojičínská 830, 742 66 Štramberk za cenu 250,--Kč/m2 + náklady s prodejem související

B. OSTATNÍ ORGANIZAČNÍ
zastupitelstvo po projednání
I.s ch v a l u j e
1. neuvolněným členům zastupitelstva města v souladu se zákonem o cestovních náhradách č. 119/1992 Sb. v
platném znění s platností od 1. 1. 2003
a) cestovní náhrady
b) náhrady za použití silničního motorového vozidla
c) stanovené stravné ve výši horní hranice
d) nutné vedlejší náklady spojené s pracovní cestou
2. v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce člena zastupitelstva s platností od 1.
1. 2003

výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města Štramberka:
- člen rady města
1390,-Kč
- předseda výboru nebo komise rady 1140,-Kč
- člen zastupitelstva
470,-Kč
3. v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce člena zastupitelstva s platností od 1.
1. 2003 poskytnutí měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města Štramberka – člen rady; předseda
výboru nebo komise rady; člen zastupitelstva, až do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce
4. příspěvky z rozpočtu města Štramberka pro jednotlivé žadatele v Programu regenerace MPR a MPZ v roce
2003 takto:
- oprava roubeného domu č. p. 166
Petrovi a Marcele Maléřovým, U sportoviště 1166, Ostrava – Poruba 14,8 tis. Kč
- oprava roubeného domu č. p. 339
Marii Urbánkové, Puchýřova 2322, Brno – Líšeň 16 tis. Kč
- oprava zvonice
Římskokatolické farnosti Štramberk 36 tis. Kč
- oprava domu č. p. 7
Ing. Pavlovi Šmírovi, Sklopčická 606, Ostrava – Krásné Pole 20 tis. Kč
- oprava roubeného domu č. p. 266
Mgr. Lence a Jaroslavovi Dobiášovým, Dolní Bašta 266 6 tis. Kč
- oprava domu č. p. 14
LOTEKSU, s r. o., Náměstí 14, Štramberk 20 tis. Kč
- oprava roubeného domu č. p. 296
Janě a Zbyňkovi Sopuchovým, Pod Zahradami 1296, Kopřivnice 20 tis. Kč
- oprava roubeného domu č. p. 211
Anně a Josefu Hrčkovým, Zauličí 120, Štramberk 16 tis. Kč
- opravy v areálu hradu Trúba
250 tis. Kč - opravy v areálu NPP Šipka
100 tis. Kč
5. předložený návrh statutu a náplně práce finančního výboru
6. předložený návrh statutu a náplně práce kontrolního výboru

II. o d v o l á v á
1. Mgr. Pavla Beneše z funkce člena finančního výboru podle § 84, odst. 2) písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích
2. z rady školy Ing. Václava Šimíčka, Vrchní cesta 126, Štramberk, Ing. Jana Davida, Zauličí 483, Štramberk, p.
Antonína Kramoliše, Hraničky 650, Štramberk
III. v o l í
1. podle § 84, odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, do funkce člena rady města Ing. Jiřího Šebka,
Kopec 616, Štramberk
2. člena finančního výboru podle § 84,odst. 2) písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích Ing. Miroslava
Wissnara, Náměstí 24, Štramberk
3. členy kontrolního výboru podle § 84, odst. 2) písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích JUDr. Jaroslava
Davida, Zauličí 343, Štramberk a pí. Janu Debnárovou, Zauličí 150, Štramberk
4. členy rady školy a to Ing. Danu Markovou, Zauličí 181, Štramberk, Ing. Jana Davida, Zauličí 483, Štramberk,
Ing. Oldřicha Škrabala, Bařiny 817, Štramberk
IV. d e l e g u j e
1. v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm.g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů,
deleguje na řádnou valnou hromadu společníků ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, 742 72,
IČ 25872826, konanou dne 20. 6. 2003 v 10.00 hodin v sále kulturního domu v Životicích u Nového Jičína, v
níž má obec majetkovou účast, pana Ing. Jana Sochu, nar. 1. 7. 1956, bytem Dolní 200, Štramberk a zmocňuje
ho k tomu, aby na řádné valné hromadě jménem a v zastoupení města Štramberka jako akcionáře uplatňoval
veškerá práva, aby hlasoval o všech bodech pořadu jednání jak jsou uvedeny v pozvánce, aby uplatňoval návrhy
a protinávrhy a vykonával na valné hromadě bez omezení všechna práva akcionáře vyplývající ze stanov a ze
zákona.

V. u k l á d á
1. místostarostce aktualizovat pravidla pro prodej nemovitostí v majetku města Štramberka
T: do příštího řádného zasedání zastupitelstva města
Z: místostarostka, Jindřiška Kundlouvá

Jindřiška Kundlová
místostarostka

Ing. Jan Socha
starosta

