Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, konaného dne 26. 03. 2014

USNESENÍ
21. zasedání Zastupitelstva města Štramberka,
konaného dne 26. 03. 2014
(Usnesení č. 21/261 – 21/279)
ST/784/2014/51..2

(Toto usnesení je upraveno podle zákona č. 101/2000 – zákon o ochraně osobních údajů)
Usnesení č.
Zastupitelstvo města Štramberka po projednání :

21/261 Bere na vědomí kontrolu úkolů ke dni 26. 03. 2014.

21/262 Schvaluje Hlavní body programů Zastupitelstva města Štramberka na rok 2014.

21/263 Bere na vědomí hospodaření města Štramberka za rok 2013.

21/264 Schvaluje příspěvky pro jednotlivé žadatele z Programu regenerace MPR a MPZ v
roce 2014 takto:
21/264/1 Provedení obnovy Jaroňkovy útulny r. č. 13244/8-3465/2 městu Štramberku,
Náměstí 9, 742 66 Štramberk ve výši 1 096 479,70 ,- Kč.
21/264/2 Obnova roubeného domu Dolní Bašta, spočívající v nátěru střechy včetně výměny
vadných šindelů, obnovy nátěru roubení, obnovy nátěru stávajících oken a dveří, r. č.
13186/8-3406 ve výši 4 065,- Kč majitelce paní Mgr. Lence Dobiášové,Štramberk 742 66
21/264//3 Obnova nátěru střechy včetně výměny vadných šindelů, roubeného domu Dolní
217, r. č. 13198/8-3418 ve výši 4 000,- Kč majitelům RD Michalu a Marcele Dostálovým,
Štramberk 742 66.
21/264/4 Obnova nátěru střechy včetně výměny vadných šindelů roubeného domu Zauličí, r.
č. 13223/8-3443 ve výši 3 751 ,- Kč majitelce RD paní Anně Šimíčkové, Štramberk 742 66
21/264/5 Obnova stávajících vitráží farního kostela sv. Jana Nepomuckého, r.č. 13468-3467
ve výši 4 838,- Kč Římskokatolické farnosti Štramberk, Náměstí 1, 74266 Štramberk
21/264/6 Provedení opravy poškozených a zchátralých částí opevnění hradu Trúba, r.č.
13244/8-3465/1 městu Štramberku, Náměstí 9, 742 66 ve výši 381 980 ,- Kč
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21/265/1 Schvaluje Rozpočtového opatření č. 1/2014
Příjmy:
51 431 005,00 Kč
Výdaje:
52 615 005,00 Kč
Třída financování: 1 184 000,00 Kč

21/265/2 Schvaluje Plán hospodářské činnosti pro rok 2014 – změna č. 1
Výnosy:
7 100 500,00 Kč
Náklady:
4 450 000,00 Kč

21/266 Bere na vědomí Zprávu o podaných žádostech o dotaci v rámci vyhlášených
dotačních titulů k 15. 03. 2014 a přehled závazků vyplývajících z již přidělených dotací na
projektovou dokumentaci.

21/267 Schvaluje Plán činnosti Finančního výboru na rok 2014.

21/268 Schvaluje Plán činnosti Kontrolního výboru na rok 2014.

21/269 Nesouhlasí s prodejem části pozemku p. č. 2960/1, ostatní plocha, neplodná půda, v
obci a k. ú. Štramberk, dle podkladového materiálu.
21/270 Schvaluje prodej pozemku p. č. 1133/24 o výměře 234 m2, ostatní plocha, jiná
plocha, v obci a k. ú. Štramberk, který vznikl rozdělením pozemku p.č. 1133/15 dle GP č.
2909-101/2013, za kupní cenu dohodou ve výši 128.700,-Kč a za úhradu nákladů s prodejem
souvisejících (úhrada správního poplatku za vklad vlastnického práva do KN) do společného
jmění manželům Aleně Klozíkové, DiS. a Tomáši Klozíkovi, 742 66 Štramberk a zároveň
pověřuje starostu města Štramberka Ing. Jana Sochu podpisem kupní smlouvy.
21/271 Schvaluje prodej pozemku p. č. 1104/3 o výměře 53 m2, trvalý travní porost, v obci
a k .ú. Štramberk, za kupní cenu zjištěnou znaleckým posudkem o ceně obvyklé ve výši
6.360,-Kč a za úhradu nákladů s prodejem souvisejících (úhrada správního poplatku za vklad
vlastnického práva do KN) panu Bohumilu Krestovi, 742 66 Štramberka a zároveň pověřuje
starostu města Štramberka Ing. Jana Sochu podpisem kupní smlouvy.

21/272 Schvaluje prodej pozemku p. č. 2514 o výměře 631 m2, ostatní plocha, sportoviště a
rekreační plocha, v obci a k. ú. Štramberk, za kupní cenu zjištěnou znaleckým posudkem o
ceně obvyklé ve výši 115.000,-Kč a za úhradu nákladů s prodejem souvisejících (úhrada
správního poplatku za vklad vlastnického práva do KN) panu Janu Ivánkovi, bytem 742 21
Závišice a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Jana Sochu podpisem kupní
smlouvy.
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21/273 Schvaluje Povodňový plán města Štramberka, který byl zpracovaný v rámci projektu
„Protipovodňová opatření obcí v povodí Sedlnice“ z rozpočtu Evropské unie – Operační
program životního prostředí, Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a
snižování rizika povodní, oblast podpory 1.3.1 – Zlepšení systému povodňové služby a
preventivní protipovodňové ochrany.
21/274/1 Schvaluje realizaci investiční akce pod názvem „Digitální úřad 21. století

Štramberk“, k jehož financování podá Město Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468, žádost o dotaci z Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci výzvy č. 22
Integrovaného operačního programu, oblast 2.1 – Zavádění ITC v územní veřejné správě,
vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj s předpokládanými náklady ve výši 2 350 000,Kč a s předpokládanou dobou realizace projektu červenec 2014 až listopad 2015.

21/274/2 Schvaluje podání žádosti o poskytnutí podpory z Integrovaného operačního
programu, oblasti 2.1 – Zavádění ITC v územní veřejné správě, vyhlášené Ministerstvem pro
místní rozvoj, výzvou č. 22 IOP – Konsolidace IT a nové služby TC obcí pro projekt
„Digitální úřad 21. století Štramberk“.
21/274/3 Schvaluje zajištění finančních prostředků na spolufinancování dle podmínek
dotačního programu, které činí 15% celkových způsobilých výdajů v předpokládané výši
352 500,- Kč a 100% nezpůsobilých výdajů projektu z rozpočtu města.
21/274/4 Schvaluje financování realizace projektu „Digitální úřad 21. století Štramberk“
v předpokládané výši 2 350 000,- Kč před čerpáním dotačních prostředků z rozpočtu města.
Dotace ve výši 85% uznatelných nákladů bude proplacena na základě uzavřeného právního
aktu s příjemcem dotace, a to ex-post po doložení uhrazených výdajů po uzavření etapy nebo
realizace projektu.
21/274/5 Schvaluje zajištění udržitelnosti projektu po dobu 5 let od ukončení projektu
„Digitální úřad 21. století Štramberk“, na který bude požadována dotace v rámci výzvy č. 22
Integrovaného operačního programu, oblast 2.1 – Zavádění ITC v územní veřejné správě,
vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj. Obec má pro tyto účely vyčleněny v rozpočtovém
výhledu vlastní finanční zdroje v dostatečné výši.
21/274/6 Zmocňuje Ing. Jana Sochu, starostu města Štramberka, k podpisu žádosti o dotaci
projektu „Digitální úřad 21. Století Štramberk“ v rámci výzvy č. 22 Integrovaného operačního
programu.

21/274/7 Ukládá Ing. Oldřichu Škrabalovi, místostarostovi města Štramberka, předložit
žádost o dotaci projektu „Digitální úřad 21. Století Štramberk“ v rámci výzvy č. 22
Integrovaného operačního programu.
Termín:
30. června 2014
Zodpovídá: Ing. Oldřich Škrabal, místostarosta města
21/275 Deleguje ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení),ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionáři společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem

3

USNESENÍ 21. ZM 26_03_2014

Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, konaného dne 26. 03. 2014

Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 258 72 826, jako zástupce obce pro výkon
všech práv akcionáře pana Ing. Jana Sochu, 742 66 Štramberk.
Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech práv akcionáře
jménem akcionáře na valné hromadě dne 23. 05. 2014, a to k výkonu všech práv akcionáře
na této valné hromadě, nebo náhradní valné hromadě společnosti ASOMPO, a.s., konané za
tuto řádnou valnou hromadu. Tato delegace zaniká dne 30. 06. 2014, nebo odvoláním
zastupitelstvem obce před uplynutím termínu uvedeným v této větě.
Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě, aby místo
něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně panu Ing. Oldřichu Škrabalovi, místostarostovi
města Štramberka, 742 66 Štramberk.

21/276 Schvaluje přísedící Okresního soudu v Novém Jičíně pro leta 2014 – 2018 v tomto
složení :
Pan René Škoda, 742 66 Štramberk
Mgr. Pavla Jurková, 742 66 Štramberk
Mgr. Helena Schenková, 742 66 Štramberk
Paní Věra Václavínková, 742 66 Štramberk

21/277 Schvaluje smlouvu o centralizovaném zadávání mezi Městem Kopřivnice,
Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice, IČ 00298077 a Městem Štramberk, Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČ 00298468, za účelem centralizovaného zadávání veřejné zakázky na
poskytování telekomunikačních služeb

21/278 Neschvaluje uzavření Smlouvy při podpoře cestovního ruchu a propagaci turistické
oblasti Beskydy-Valašsko mezi městem Štramberkem a Destinačním managementem
turistické oblasti Beskydy-Valašsko, o.p.s. se sídlem: Náměstí Svobody 6, 738 01 FrýdekMístek, IČ: 2939205.

21/279 Bere na vědomí žádost občanů ze dne 26. 03. 2014 týkající se parkování v lokalitě
Náměstí Štramberk.

Ing. Jan S o c h a
starosta města

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