Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Śtramberka, konaného dne 24. 09. 2014.

USNESENÍ
23. zasedání Zastupitelstva města Štramberka,
konaného dne 24. 09. 2014.
(Usnesení č. 23/292 – 23/312)
ST/2482/2014/51..2

(Toto usnesení je upraveno podle zák. č.. 101/2000 – zákon o ochraně osobních údajů)

Usnesení č.
Zastupitelstvo města Štramberka po projednání :
23/292/1 Ukládá místostarostovi města podat zprávu o realizaci obnovy zeleně na sídlišti
Štramberk - Bařiny.
Zodpovídá :
místostarosta města
Termín :
31. 12. 2014
23/292/2 Bere na vědomí kontrolu úkolů ke dni 24. 09. 2014.

23/293/1 Schvaluje Rozpočtového opatření č. 3/2014 :
Příjmy:
48.573.069,00 Kč
Výdaje:
49.757.069,00 Kč
Třída financování:
1.184.000,00 Kč

23/293/2 Schvaluje Plán hospodářské činnosti pro rok 2014 – změna č. 3
Výnosy:
7.418.500,00 Kč
Náklady:
8 074 000,00 Kč

23/294/1 Bere na vědomí informace o realizaci a administraci projektů z EU za období 20112014
23/294/2 Bere na vědomí informace o realizovaných stavebních investičních akcích za
období 2011-2014
23/294/3 Bere na vědomí informace o stavu realizace stavebních investičních akcí pro rok
2014 k 31. 08. 2014

23/295 Bere na vědomí informace o připravených projektech pro další funkční období 20142018.
23/296 Bere na vědomí stav zadluženosti města, pohledávek a závazků k 31. 7. 2014
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23/297 Bere na vědomí Zprávu o činnosti Finančního výboru za období 01. 01. – 19. 09.
2014.
23/298 Bere na vědomí Zprávu o činnosti Kontrolního výboru za období 01. 01. – 19. 09.
2014.
23/299 Bere na vědomí Kontrolu plnění programu rozvoje města Štramberka v letech 2010 –
2014.
23/300 Bere na vědomí hodnocení volebního období 2010 – 2014.

23/301 Nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č. 1133/1 v obci a k.ú. Štramberk, dle
podkladového materiálu.
23/302 Schvaluje prodej pozemku p.č. 2424/10 o výměře 31 m2, ostatní plocha, jiná plocha,
v obci a k.ú. Štramberk, který vznikl rozdělením pozemku p.č. 2424/1 dle GP č. 293447/2014, za kupní cenu zjištěnou znaleckým posudkem o ceně obvyklé ve výši 5.600,-Kč a
za úhradu nákladů s prodejem souvisejících (úhrada nákladů za vypracování GP ve výši
5.500,-Kč + DPH, úhrada správního poplatku za vklad vlastnického práva do KN) do
výlučného vlastnictví kupující paní A. D. 747 66 Dolní Lhota a zároveň pověřuje starostu
města Štramberka Ing. Jana Sochu podpisem kupní smlouvy.
23/303 Schvaluje koupi pozemku parcela č. 1917 o výměře 356 m2, trvalý travní porost, v
obci a k.ú. Štramberk, do vlastnictví města Štramberka od pana Ing. J. D. 566 01 Vysoké
Mýto – Pražské Předměstí, za kupní cenu dle znaleckého posudku o ceně obvyklé ve výši
64.080,-Kč a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Jana Sochu podpisem kupní
smlouvy.
23/304 Schvaluje poskytnutí zálohové dotace ve výši 970 226,- Kč příspěvkové organizaci
Základní škola a Mateřská škola Štramberk, Zauličí 485, 742 66 Štramberk, IČ 60336293, na
vybavení jazykové učebny z důvodu předfinancování dotace z Regionálního operačního
programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007 – 2013, Prioritní osa 2 Podpora
prosperity regionu, Oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, Dílčí oblast podpory
2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání – Modernizace výuky na základních školách na
projekt registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/30.01583 „Modernizace jazykové učebny v ZŠ
Štramberk“. Zálohová dotace bude vypořádána po vypořádání dotace ze strany příjemce, tj.
Základní škola a Mateřská škola Štramberk, Zauličí 485, 742 66 Štramberk, IČ 60336293
s poskytovatelem dotace Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Na Jízdárně
2824/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 75082616, nejpozději do 30. 09. 2015.

23/305 Schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, kterou se zrušuje obecně závazná
vyhláška č.5/2010, kterou se zakazují některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje
znečišťování ovzduší ve městě Štramberk.

23/306 Schvaluje Smlouvu o kontokorentním úvěru č. 1765166349_14 uzavřenou mezi
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Městem Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a Českou spořitelnou, a.s., Olbrachtova
1929/62, 140 00 Praha 4 a pověřuje starostu města Ing. Jana Sochu podpisem této smlouvy.
23/307 Schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci a propagaci města Štramberka s tur.
destinací Lašská brána Beskyd. Jednotlivá města a obce: Kopřivnice, Příbor, Štramberk a
Hukvaldy uzavírají smlouvu o spolupráci podle ustanovení § 51 zákona č. 40/1964 Sb.,
Občanského zákoníku a zákona o obcích 128/2000 Sb., § 48 ve znění pozdějších předpisů.
Město Štramberk, se sídlem ve Štramberku, Náměstí 9, IČ 00298468, zastupuje starosta města.
Zastupitelstvo města Štramberka pověřuje Ing. Jana Sochu podpisem této smlouvy.

23/308/1 Zastupitelstvo města Štramberka ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář
společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 258
72 826, deleguje jako zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře pana Ing. Jana
Sochu, starostu města.
Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech práv
akcionáře jménem akcionáře na valné hromadě dne 08. 10. 2014, a to k výkonu všech práv
akcionáře na této řádné valné hromadě, nebo náhradní valné hromadě společnosti ASOMPO,
a.s., konané za tuto řádnou valnou hromadu.
Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě, aby místo
něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně panu Ing. Oldřichu Škrabalovi,
místostarostovi města Štramberka.

23/308/2 Zastupitelstvo města Štramberka ve smyslu § 84 odst. 2 písm. e) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionáře
společnosti ASOMPO , a. s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 258
72 826, schvaluje stanovy společnosti ASOMPO, a. s., ve znění, které tvoří přílohu tohoto
usnesení.

23/309 Bere na vědomí odpověď na petici (č. P 4/2014) občanů za odstranění nadměrného
zápachu hospodářských zvířat (prasat) v domě č. 497 na ulici Závišická, včetně informace o
postupu řešení petice.

23/310 Schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu majetku požárního automobilu CAS 8A31.1 z majetku města Štramberka, jako převodcem, do majetku města Nový Jičín,
Masarykovo náměstí 1, IČ: 00298212, jako nabyvatelem, dle předloženého materiálu

23/311/1 Bere na vědomí účetní závěrku Sdružení Povodí Sedlnice za rok 2013.
23/311/2 Bere na vědomí celoroční hospodaření DSO a Závěrečný účet DSO za rok 2013
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení povodí Sedlnice, IČ 70237093,
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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“.
23/312 Schvaluje odepsání nedobytných pohledávek z podrozvahové evidence starších 8 let
od vzniku pohledávky dle podkladového materiálu.

Ing. Oldřich Š k r a b a l
místostarosta města

Ing. Jan S o c h a
starosta města
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