Zastupitelstvo města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ
z 17. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo
dne 16.6.2021

223/17/ZM/2021 Kontrola plnění úkolů
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
kontrolu plnění úkolů ke dni 16.06.2021.
224/17/ZM/2021 Prodej pozemku p. č. 1749/11 k. ú. Štramberk
I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej pozemku parc. č. 1749/11 o výměře 101 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
v obci a k. ú. Štramberk, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši
42.420 Kč a za úhradu nákladů s prodejem souvisejících, do vlastnictví pana J. Ch., bytem
742 66 Štramberk.
Prodej pozemku p. č. 430/8, části pozemku p. č. 427 díl
225/17/ZM/2021 "a" a části pozemku p. č. 430/1 díl "b" sloučených do
pozemku p.č. 427/2, k. ú. Štramberk
I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej pozemku parc. č. 430/8 o výměře 6 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a části
pozemku parc. č. 427 díl "a" o výměře 13 m2 a části pozemku parc. č. 430/1 díl "b"
o výměře 2 m2, které jsou sloučené do pozemku parc. č. 427/2 o výměře 15 m2, ostatní
plocha, neplodná půda, v obci a k. ú. Štramberk, dle GP pro rozdělení pozemku, změnu
hranic pozemků č. 3350-241/2021, za kupní cenu stanovenou znaleckým
posudkem ve výši 9.450 Kč a za úhradu nákladů s prodejem souvisejících, do společného
jmění manželů pana J. Š. a paní Z. Š., oba bytem 742 66 Štramberk.
226/17/ZM/2021 Prodej části pozemku p. č. 805 k. ú. Štramberk
I. Zastupitelstvo města nesouhlasí
s prodejem části pozemku parc. č. 805 v obci a k. ú. Štramberk dle podkladového
materiálu.
227/17/ZM/2021 Prodej pozemku p. č. 1286/4 k. ú. Štramberk
I. Zastupitelstvo města souhlasí
s prodejem pozemku parc. č. 1286/4 o výměře 113 m2 v obci a k. ú. Štramberk,
dle podkladového materiálu.

Přijetí daru - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 6/78
228/17/ZM/2021 na pozemcích zapsaných na LV 120, k.ú. Štramberk, do
vlastnictví města Štramberka
I. Zastupitelstvo města schvaluje
přijetí daru - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 6/78 na pozemcích parc. č. 1271/19
o výměře 41 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1282/7 o výměře 142 m 2,
zahrada, parc. č. 1286/5 o výměře 177 m2, ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 1304/1
o výměře 1463 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1309/84 o výměře 272 m 2,
orná půda, parc. č. 1309/85 o výměře 21 m2, orná půda, parc. č. 1309/86 o výměře 84 m2,
orná půda, parc. č. 1309/95 o výměře 216 m2, orná půda a parc. č. 1309/98 o výměře 187
m2, zahrada, vše v obci a k.ú. Štramberk, z vlastnictví pana Ing. M. R., bytem 682 01
Vyškov, do vlastnictví města Štramberka s tím, že náklady spojené s převodem
spoluvlastnického podílu na pozemcích uhradí město Štramberk.
229/17/ZM/2021

Nabídka na koupi pozemků p. č. 2931 a p. č. 2944/9, k. ú.
Štramberk, do vlastnictví města Štramberka

I. Zastupitelstvo města schvaluje
koupi pozemků parc. č. 2931 o výměře 6864 m2, trvalý travní porost a parc. č. 2944/9
o výměře 1062 m2, lesní pozemek, oba obec a k. ú. Štramberk, z podílového
spoluvlastnictví pana Z. H., 742 66 Štramberk a paní H. Š., 738 01 Frýdek-Místek,
do vlastnictví města Štramberka, za celkovou kupní cenu stanovenou dohodou ve výši
96.000 Kč, která je nižší než cena obvyklá a za úhradu nákladů s prodejem souvisejících.
230/17/ZM/2021 Aktualizace akčního plánu města pro roky 2019-2022
I. Zastupitelstvo města schvaluje
Akční plán města Štramberka na léta 2019-2022, včetně jeho aktualizace se změnami ke
dni 31.05.2021
231/17/ZM/2021

Stav rozpracovanosti investičních akcí města Štramberka
ke dni 16. 6. 2021

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
předloženou zprávu - Stav rozpracovanosti investičních akcí města Štramberka ke dni
16. 6. 2021
Prodloužení platnosti III. střednědobého plánu soc. služeb
a Smlouva o vzájemné spolupráci za účelem plánování
232/17/ZM/2021
rozvoje soc. služeb na území města Kopřivnice a
správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem
I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodloužení platnosti III. střednědobého plánu sociálních služeb na území města
Kopřivnice se zapojením města Štramberk a obcí Závišice, Ženklava na období 2018 2021 do roku 2022 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy
a podkladového materiálu
II. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci za účelem plánování rozvoje sociálních služeb na
území města Kopřivnice a správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem mezi
městem Kopřivnice, se sídlem Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice, IČ: 00298077
a
městem Štramberk, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ: 00298468
a

obcí Závišice, se sídlem Závišice 115, 742 21 Kopřivnice, IČ: 00600709
a
obcí Ženklava, se sídlem Ženklava 243, 742 67 Ženklava, IČ: 00600831
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového materiálu
233/17/ZM/2021

Finanční příspěvky sportovním klubům a záj. spolkům za
rok 2021 - TJ Kotouč

I. Zastupitelstvo města schvaluje
1. finanční příspěvek ve výši 52 tis. Kč na činnost TJ Kotouč Štramberk.
2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Štramberkem, Náměstí 9,
742 66 Štramberk, IČ 00298468 a Tělovýchovnou jednotou Kotouč Štramberk, z. s.,
se sídlem Zauličí 620, 742 66 Štramberk, IČ 60336561.
Dodatek č.1 k úvěrové smlouvě č. 0632759189/LCD na
234/17/ZM/2021 projekty rekonstrukce hřbitova a rekonstrukce koupaliště
Libotín
I. Zastupitelstvo města schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0632759189/LCD ze dne 30.04.2020 uzavřenou mezi
městem Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a Českou spořitelnou, a. s., Olbrachtova
1929/62, 140 00 Praha na financování projektů "Rekonstrukce hřbitova" a "Rekonstrukce
koupaliště Libotín"
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Armádu
235/17/ZM/2021 spásy na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na
území Štramberka
I. Zastupitelstvo města schvaluje
1. finanční příspěvek ve výši 66 tis. Kč na podporu registrované sociální služby - sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS) na území města Štramberka
2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Štramberkem, Náměstí 9,
742 66 Štramberk, IČ 00298468 a Armádou spásy v ČR, z. s., se sídlem Petržílkova
2565/23, Stodůlky, 158 00 Praha, IČ 40613411
236/17/ZM/2021

Rozdělení příspěvků vlastníkům nemovitostí v MPR
Štramberk v roce 2021 z rozpočtu města

I. Zastupitelstvo města schvaluje
příspěvky pro jednotlivé žadatele vlastníků nemovitostí v MPR Štramberk v roce 2021
takto:
1. Obnova střechy, dřevěné verandy a štítu, výměna oken a dveří, klempířské prvky
a práce s tím související rodinného domu Náměstí č. p. 34, na pozemku parc. č. 46
k. ú. Štramberk, ve výši 122.000 Kč, majitelům RD panu Ing. L. H., bytem 196 00
Praha 9 a paní Ing. J. G., bytem 739 14 Ostravice.
2. Obnova střechy spočívající v opravě krovu, výměně střešní krytiny, komínu a práce
s tím související rodinného domu Plaňava č. p. 553, na pozemku parc. č. 721 k. ú.
Štramberk, ve výši 122.000 Kč, majitelům RD panu M. K., bytem 742 66 Štramberk a
paní K. K., bytem 742 66 Štramberk.
3. Obnova fasády, výměna oken, dveří a práce s tím související rodinného domu Náměstí
č. p. 19, na pozemku parc. č. 70 k. ú. Štramberk, ve výši 44.000 Kč, majiteli RD
panu R. Ž., bytem 742 47 Hladké Životice.

4. Celková obnova spočívající v obnově omítek, opatření pro snížení vlhkosti a práce s tím
související roubeného domu Nádražní č. p. 172, na pozemku parc. č. 317 k. ú.
Štramberk, ve výši 90.000 Kč, majitelce RD paní R. D., bytem 700 30 OstravaHrabůvka.
5. Obnova střechy včetně navazujících klempířských prvků a práce s tím související
rodinného domu Dolní č. p. 786, na pozemku parc. č. 783 k. ú. Štramberk, ve
výši 122.000 Kč, majitelce RD paní Bc. T. K., bytem 742 66 Štramberk.
6. Obnova střechy spočívající v opravě krovu, výměně střešní krytiny, komínu a práce s
tím související rodinného domu Kopec č. p. 68, na pozemku parc. č. 98 k. ú.
Štramberk, ve výši 122.000 Kč, majitelům RD panu L. G. T. a paní Z. T., bytem UK.

237/17/ZM/2021

Rozdělení příspěvků vlastníkům nemovitostí v MPR
Štramberk v roce 2021 z rozpočtu města

I. Zastupitelstvo města neschvaluje
příspěvky pro jednotlivé žadatele vlastníků nemovitostí v MPR Štramberk v roce 2021
takto:
1. Celková obnova 2 ks vrat směrem do dvora objektu fary Náměstí č. p. 1 a 2,
na pozemku parc. č. 25 a 26 k. ú. Štramberk, majiteli fary Římskokatolické farnosti
Štramberk, Náměstí 1, 742 66 Štramberk, IČ 47998067.
238/17/ZM/2021

Rozdělení příspěvků vlastníkům nemovitostí v MPR
Štramberk v roce 2021 z rozpočtu města

I. Zastupitelstvo města schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu na účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města uzavřenou mezi
městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a panem Ing. L. H.,
bytem 196 00 Praha 9 a paní Ing. J. G., bytem 739 14 Ostravice, jejíž předmětem
je poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 122.000 Kč na obnovu střechy, dřevěné
verandy a štítu, výměnu oken a dveří, klempířské prvky a práce s tím související rodinného
domu Náměstí č. p. 34, na pozemku parc. č. 46 k. ú. Štramberk v rámci rozdělení
příspěvků vlastníkům nemovitostí v MPR Štramberk v roce 2021.
II. Zastupitelstvo města schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu na účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města uzavřenou mezi
městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a panem M. K., bytem
742 66 Štramberk a paní K. K., bytem 742 66 Štramberk, jejíž předmětem
je poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 122.000 Kč na obnovu střechy
spočívající v opravě krovu, výměně střešní krytiny, komínu a práce s tím
související rodinného domu Plaňava č. p. 553, na pozemku parc. č. 721 k. ú. Štramberk
v rámci rozdělení příspěvků vlastníkům nemovitostí v MPR Štramberk v roce 2021.
III. Zastupitelstvo města schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu na účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města uzavřenou mezi
městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a panem R. Ž., bytem
742 47 Hladké Životice, jejíž předmětem je poskytnutí účelové neinvestiční
dotace ve výši 44.000 Kč na obnovu fasády, výměnu oken, dveří a práce s tím související
rodinného domu Náměstí č. p. 19, na pozemku parc. č. 70 k. ú. Štramberk
v rámci rozdělení příspěvků vlastníkům nemovitostí v MPR Štramberk v roce 2021.
IV. Zastupitelstvo města schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu na účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města uzavřenou mezi
městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a paní R. D., bytem
700 30 Ostrava-Hrabůvka,
jejíž předmětem je poskytnutí účelové neinvestiční
dotace ve výši 90.000 Kč na celkovou obnovu spočívající v obnově omítek, opatření pro

snížení vlhkosti a práce s tím související roubeného domu Nádražní č. p. 172, na pozemku
parc. č. 317 k. ú. Štramberk v rámci rozdělení příspěvků vlastníkům nemovitostí v MPR
Štramberk v roce 2021.
V. Zastupitelstvo města schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu na účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města uzavřenou mezi
městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a paní Bc. T. K., bytem
742 66 Štramberk, jejíž předmětem je poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši
122.000 Kč na obnovu střechy včetně navazujících klempířských prvků a práce s tím
související rodinného domu Dolní č. p. 786, na pozemku parc. č. 783 k. ú.
Štramberk v rámci rozdělení příspěvků vlastníkům nemovitostí v MPR Štramberk v roce
2021.
VI. Zastupitelstvo města schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu na účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města uzavřenou mezi
městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a panem L. G. T.
a paní Z. T., bytem UK, jejíž předmětem je poskytnutí účelové neinvestiční
dotace ve výši 122.000 Kč na obnovu střechy spočívající v opravě krovu, výměně střešní
krytiny, komínu a práce s tím související rodinného domu Kopec č. p. 68, na pozemku
parc. č. 98 k. ú. Štramberk v rámci rozdělení příspěvků vlastníkům nemovitostí v MPR
Štramberk v roce 2021.
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z
239/17/ZM/2021 rozpočtu města v rámci Programu MPR a MPZ na rok
2021
I. Zastupitelstvo města schvaluje
přijetí účelové dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva kultury ČR ve výši
1.790.000 Kč v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a
městských památkových zón v roce 2021, pro poskytnutí příspěvků na obnovu nemovitých
kulturních památek a movitých kulturních památek pevně spojených se stavbami, která
jsou kulturními památkami, na území města Štramberka dle rozhodnutí ze dne
28.05.2021..
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z
240/17/ZM/2021 rozpočtu města v rámci Programu MPR a MPZ na rok
2021
I. Zastupitelstvo města schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu na účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města uzavřenou mezi
městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a paní PhDr. A. H.
a panem J. H., bytem 742 66 Štramberk, jejíž předmětem je poskytnutí účelové
neinvestiční dotace (podíl města) ve výši 4.500 Kč a účelové neinvestiční dotace
Ministerstva kultury ve výši 22.000 Kč na obnovu nemovité kulturní památky městského
domu Plaňava č. p. 211, na pozemku parc. č. 630 v k. ú. Štramberk, rejstříkové číslo
kulturní památky v Ústředním seznamu kulturních památek ČR - 13196/8-3416, zahrnující
obnovu (udržovací) vnějšího pláště - nátěry roubení a štítů, dřevěných prvků a další
související práce v rámci rozpisu účelové dotace Ministerstva kultury ČR poskytnuté ze
státního rozpočtu v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2021.
II. Zastupitelstvo města schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu na účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města uzavřenou mezi
městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a panem D. B.,
bytem 742 21 Kopřivnice, jejíž předmětem je poskytnutí účelové neinvestiční dotace (podíl
města) ve výši 78.852 Kč a účelové neinvestiční dotace Ministerstva kultury ve
výši 394.000 Kč na obnovu nemovité kulturní památky roubeného domu Horní Bašta č. p.
299, na pozemku parc. č. 1018 v k. ú. Štramberk, rejstříkové číslo kulturní památky

v Ústředním seznamu kulturních památek ČR - 13176/8-3396, zahrnující obnovu domu oprava střešního pláště včetně krovu a klempířských prvků, výměna oken a oprava
přístavby a další související práce v rámci rozpisu účelové dotace Ministerstva kultury ČR
poskytnuté ze státního rozpočtu v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2021.
III. Zastupitelstvo města schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu na účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města uzavřenou mezi
městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a panem Ing. M. F.,
bytem 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, jejíž předmětem je poskytnutí účelové neinvestiční
dotace (podíl města) ve výši 228.261 Kč a účelové neinvestiční dotace Ministerstva kultury
ve výši 1.141.000 Kč na obnovu nemovité kulturní památky roubeného domu Dolní č. p.
225, na pozemku parc. č. 935 v k. ú. Štramberk, rejstříkové číslo kulturní památky
v Ústředním seznamu kulturních památek ČR - 13207/8-3427, zahrnující obnovu domu oprava roubení, štítů, oprava střešního pláště včetně krovu a klempířských prvků, repase
oken a dveří a další související práce v rámci rozpisu účelové dotace Ministerstva kultury
ČR poskytnuté ze státního rozpočtu v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2021.
IV. Zastupitelstvo města schvaluje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit Veřejnoprávní smlouvu na účelovou neinvestiční
dotaci z rozpočtu města uzavřenou mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČ 00298468 a panem T. Š., bytem 742 66 Štramberk, jejíž předmětem je
poskytnutí účelové neinvestiční dotace (podíl města) ve výši 4.960 Kč a účelové
neinvestiční dotace Ministerstva kultury ve výši 24.000 Kč na obnovu nemovité kulturní
památky městského domu Dolní č. p. 220, na pozemku parc. č. 920 v k. ú. Štramberk,
rejstříkové číslo kulturní památky v Ústředním seznamu kulturních památek ČR - 13204/83424, zahrnující obnovu (udržovací) nátěru střechy včetně výměny poškozených šindelů
a další související práce v rámci rozpisu účelové dotace Ministerstva kultury ČR poskytnuté
ze státního rozpočtu v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2021.
V. Zastupitelstvo města schvaluje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit Veřejnoprávní smlouvu na účelovou neinvestiční
dotaci z rozpočtu města uzavřenou mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČ 00298468 a paní G. T., bytem 742 66 Štramberk, jejíž předmětem
je poskytnutí účelové neinvestiční dotace (podíl města) ve výši 9.890 Kč a účelové
neinvestiční dotace Ministerstva kultury ve výši 49.000 Kč na obnovu nemovité kulturní
památky městského domu Dolní č. p. 352, na pozemku parc. č. 928 v k. ú. Štramberk,
rejstříkové číslo kulturní památky v Ústředním seznamu kulturních památek ČR - 13211/83431, zahrnující obnovu nátěru roubení štítu, ošetření krovu proti dřevokazným škůdcům,
repase oken a dveří, včetně nátěru a další související práce v rámci rozpisu účelové dotace
Ministerstva kultury ČR poskytnuté ze státního rozpočtu v Programu regenerace MPR a
MPZ na rok 2021.
Rozdělení příspěvků vlastníkům nemovitostí na základě
pravidel pro přidělování příspěvků vlastníkům nemovitostí
241/17/ZM/2021 z rozpočtu města na základě smlouvy o finanční
kompenzaci za provádění trhacích prací v lomu Kotouč
Štramberk, spol. s r.o.
I. Zastupitelstvo města schvaluje
příspěvky pro jednotlivé žadatele vlastníků nemovitostí na základě pravidel pro přidělování
příspěvků vlastníkům nemovitostí z rozpočtu města na základě smlouvy o finanční
kompenzaci za provádění trhacích prací v lomu Kotouč Štramberk, spol. s r.o. v roce 2021
takto:
1. Zabezpečení prasklého zdiva v nosných konstrukcích a renovaci omítek v místnosti
(ložnice) rodinného domu Štramberk, Dolní č. p. 518, na pozemku parc. č. 746 k. ú.
Štramberk, ve výši 32.540 Kč, majitelům RD panu Ing. L. S. a paní A. S., bytem

742 66 Štramberk.
2. Sanace trhlin rodinného domu Štramberk, Dolní č. p. 775, na pozemku parc. č. 675 k. ú.
Štramberk, ve výši 248.443 Kč, majitelce RD paní L. K., 742 66 Štramberk.
II. Zastupitelstvo města schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu na účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města uzavřenou mezi
městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a panem Ing. L. S.
a paní A. S., bytem 742 66 Štramberk, jejíž předmětem je poskytnutí účelové neinvestiční
dotace ve výši 32.540 Kč na zabezpečení prasklého zdiva v nosných konstrukcích
a renovaci omítek v místnosti (ložnice) rodinného domu Štramberk č. p. 518, na pozemku
parc. č. 746 k. ú. Štramberk v rámci rozdělení příspěvků vlastníkům nemovitostí na základě
pravidel pro přidělování příspěvků vlastníkům nemovitostí z rozpočtu města na základě
smlouvy o finanční kompenzaci za provádění trhacích prací v lomu Kotouč Štramberk,
spol. s r.o. v roce 2021.
III. Zastupitelstvo města schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu na účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města uzavřenou mezi
městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a paní L. K., bytem
742 66
Štramberk,
jejíž
předmětem
je
poskytnutí účelové
neinvestiční
dotace ve výši 248.443 Kč na sanaci trhlin rodinného domu Štramberk č. p.
775, na pozemku parc. č. 675 k. ú. Štramberk v rámci rozdělení příspěvků vlastníkům
nemovitostí na základě pravidel pro přidělování příspěvků vlastníkům nemovitostí
z rozpočtu města na základě smlouvy o finanční kompenzaci za provádění trhacích prací
v lomu Kotouč Štramberk, spol. s r.o. v roce 2021.
242/17/ZM/2021 Závěrečný účet města a účetní závěrka za rok 2020
I. Zastupitelstvo města schvaluje
celoroční hospodaření města a Závěrečný účet města za rok 2020 včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření města, IČ 00298468 za rok 2020 zpracované
auditorkou Ing. Jarmilou Orlitovou (oprávnění KAČR č. 1606) v souladu se zákonem
č. 50/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 17, odst. 7. písm. a) "bez
výhrad"
II. Zastupitelstvo města schvaluje
účetní závěrku města Štramberka sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2020
243/17/ZM/2021 Rozpočtové opatření č. 3 a 4/2021
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 3/2021 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1
podkladového materiálu.
II. Zastupitelstvo města schvaluje
rozpočtové opatření č. 4/2021 ve znění návrhu finančního oddělení předloženého
prostřednictvím přílohy č. 2:
Příjmy: 87.241.883,00 Kč
Výdaje: 102.464.799,00 Kč
Třída 8. financování: 15.222.916,00 Kč
244/17/ZM/2021 Žádost obce Rybí na pořízení změny ÚP
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
žádost obce Rybí ze dne 05.05.2021 o pořízení změny územního plánu předloženou
prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
II. Zastupitelstvo města schvaluje
zařadit předložený záměr na pořízení změny územního plánu do zprávy o uplatňování
Územního plánu Štramberka 2021 s cílem jeho prověření

245/17/ZM/2021 Žádost paní Hanzelkové na pořízení změny ÚP
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
žádost paní Z. H., trvale bytem 741 01 Nový Jičín ze dne 28.01.2021 o pořízení změny
územního plánu předloženou prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
II. Zastupitelstvo města schvaluje
zařadit předložený záměr na pořízení změny územního plánu do zprávy o uplatňování
Územního plánu Štramberka 2021 s cílem jeho prověření.
246/17/ZM/2021 Přísedící Okresního soudu v Novém Jičíně
I. Zastupitelstvo města schvaluje
přísedící Okresního soudu v Novém Jičíně ve složení:
- Ing. René Škoda, bytem 742 66 Štramberk
- Paní Věra Brabec Václavínková, bytem 742 66 Štramberk
pro období 2022 - 2025.

247/17/ZM/2021

Závěrečný účet a Účetní závěrka Sdružení Povodí
Sedlnice za rok 2020

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
Účetní závěrku Sdružení Povodí Sedlnice za rok 2020.
II. Zastupitelstvo města bere na vědomí
celoroční hospodaření DSO a Závěrečný účet DSO za rok 2020, včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření Sdružení Povodí Sedlnice, IČ: 70237093, zpracované kontrolní
skupinou KÚ MSK v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, § 17, odst. 7, písm. a) "bez výhrad".
248/17/ZM/2021 Zápisy z jednání FV 3-6/2021
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
zápisy finančního výboru za období od 17.03.2021 do 16.06.2021

