USNESENÍ
z 8. zasedání Zastupitelstva města Štramberka,
konaného dne 19. 12. 2011.
(Usnesení č. 8/91 – 8/113)
(Toto usnesení je upraveno podle zák. č.. 101/2000 – zákon o ochraně osobních údajů)

Zastupitelstvo města Štramberka pro projednání :
Usnesení č.
8/91 Bere na vědomí kontrolu úkolů ke dni 19. 12. 2011.
8/92/1 Schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2011 :
Příjmy
:
68 225 696,00 Kč
Výdaje :
:
81 399 096,00 Kč
Třída financování
:
13 233 400,00 Kč
8/92/2 Schvaluje Plán hospodářské činnosti pro rok 2011 – změna č. 4 :
Výnosy
:
7 612 500,00 Kč
Náklady
:
5 313 950,00 Kč

8/93/1 Schvaluje rozpočet pro rok 2012 :
Příjmy
:
62 278 150,00 Kč
Výdaje :
:
40 817 150,00 Kč
Třída financování
:
21 461 000,00 Kč
8/93/2 Schvaluje Plán hospodářské činnosti pro rok 2012 :
Výnosy
:
7 648 00,00 Kč
Náklady
:
4 649 000,00 Kč

8/94 Bere na vědomí Zprávu o činnosti finančního výboru v roce 2011.
8/95 Bere na vědomí Zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2011.
8/96 Bere na vědomí Hodnocení roku 2011.

8/97 Bere na vědomí Kontrolu plnění „Programu rozvoje města v letech 2011 – 2014“.
8/98 Schvaluje Úkoly města v roce 2012 s připomínkou.
8/99 Bere na vědomí návrh stavebních investičních akcí na rok 2012.
8/100 Schvaluje Rozpočtový výhled na leta 2013 – 2017.
8/101 Staženo z programu
Schvaluje Rozpočtové provizorium pro rok 2012.
8/102 Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Štramberka č. 2/2011, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.

8/103 Neschvaluje prodej části o velikosti cca 250 m2 pozemku p. č. 1722, trvalý travní porost, v
obci a k. ú. Štramberk.

8/104 Souhlasí s umístěním a realizací přístavby budovy č. p. 42 (restaurace Dallas) na části
pozemku p. č. 1145 v obci a k. ú. Štramberk dle koordinační situace s tím, že následně po provedení
základové desky bude provedeno geodetické oddělení zastavěné části pozemku za účelem přípravy
prodeje této části.

8/105 Neschvaluje prodej pozemků parc. č. 2896, zahrada o výměře 1744 m2 a parc. č. 2809,
trvalý travní porost o výměře 2054 m2, oba v obci a k. ú. Štramberk.
8/106 Schvaluje prodej pozemku parcely č. 411/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 m 2 v
obci a k. ú. Štramberk, za kupní cenu ve výši 1.520,-Kč a za úhradu nákladů s prodejem
souvisejících, panu Eduardu Chalupovi, bytem 742 21 Kopřivnice a zároveň pověřuje starostu
města Štramberka Ing. Jana Sochu podpisem kupní smlouvy.

8/107 Schvaluje prodej pozemku parcely č. 1309/110, orná půda o výměře 291 m2 v obci a k. ú.
Štramberk, za kupní cenu ve výši 8.730,-Kč a za úhradu nákladů s prodejem souvisejících, paní
Ludmile Novobilské, bytem, 742 66 Štramberk a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing.
Jana Sochu podpisem kupní smlouvy.

8/108 Schvaluje prodej pozemku parcely č. 2627, zahrada o výměře 4128 m2, v obci a k. ú.
Štramberk, za kupní cenu ve výši 82.560,-Kč a za úhradu nákladů s prodejem souvisejících, panu
Petru Dvořákovi, bytem 742 21 Kopřivnice a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Jana
Sochu podpisem kupní smlouvy.

8/109/1 Schvaluje prodej pozemku parcely č. 192/1, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 119
m2, který vznikl rozdělením pozemku parcely č. 192/1, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 218
m2, vše v obci a k. ú. Štramberk, za kupní cenu ve výši 3.570,-Kč a za úhradu nákladů s prodejem
souvisejících, panu Pavlu Beneši, bytem 742 66 Štramberk a zároveň pověřuje starostu města
Štramberka Ing. Jana Sochu podpisem kupní smlouvy.
8/109/2 Schvaluje prodej pozemku parcely č. 192/3, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 99
m2, který vznikl rozdělením pozemku parcely č. 192/1, vše v obci a k. ú. Štramberk, za kupní cenu
ve výši 2.970,- Kč a za úhradu nákladů s prodejem souvisejících, panu Petru Jaškovi, bytem 742 66
Štramberk a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Jana Sochu podpisem kupní
smlouvy.

8/110 Neschvaluje prodej pozemku parcely č. 15/6, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
16 m2, v obci a k. ú. Štramberk, který vznikl rozdělením pozemku p. č. 15/1 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 6708 m2, za kupní cenu dohodou ve výši 1,-Kč panu Stanislavu Markovi,
bytem 742 66 Štramberk.
8/111/1 Staženo z programu
Schvaluje smlouvu o budoucích kupních smlouvách mezi městem Štramberkem, IČ 00298468,
Náměstí 9, 742 66 Štramberk a panem Ing. Michalem Jurákem, Ph.D., bytem 742 66 Štramberk
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8/111/2 Schvaluje rozdělení pozemku parc .č. 1467, trvalý travní porost o výměře 9008 m , v obci
a k. ú. Štramberk, za účelem přípravy prodeje pozemku vzniklého rozdělením.

8/112/1 Schvaluje Závěrečné vyhodnocení realizace stavební investiční akce „Výstavní síň –
Zdeněk Burian a jeho svět – rekonstrukce podkroví muzea Štramberk“ v rámci ROP NUTS II
Moravskoslezsko 2007-2013 včetně celkových finančních nákladů:
Celkové výdaje projektu:
Celková výše poskytnuté dotace z rozpočtu RR:
Spolufinancování příjemcem – Město Štramberk :

9 928 941,00 Kč
7 456 142,00 Kč
2 472 799,00 Kč

8/112/2 Schvaluje stav realizace stavebních investičních akcí v rámci dotací včetně finančních
rozpočtů projektů k 30. 11. 2011:
a) „Dokončení kanalizační sítě města Štramberka s napojením na ČOV – 1. etapa, Odkanalizování
lokality Štramberk – Kozina“ v rámci OPŽP
b) „Regenerace sídliště Štramberk – Bařiny“ v rámci ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013
8/112/3 Schvaluje Vyhodnocení stavebních investičních akcí realizovaných v roce 2011.
8/112/4 Schvaluje Vyhodnocení seznamu projektů vybraných pro přípravu PD a realizaci v rámci
dotací k 30. 11. 2011.

8/113/1 Schvaluje odměny pro aktivní občany města ve výši 36 900 Kč ve formě dárkových
poukázek.
8/113/2 Neschvaluje dary v celkové výši 34 900 Kč za mimořádnou činnost (práci) zastupitelstva
města ve formě dárkových poukázek dle přílohy č. 2.
8/113/3 Neschvaluje dary v celkové výši 39 000 Kč za mimořádnou práci uvolněných členů
zastupitelstva města formou peněžité částky, vyplacené spolu s měsíční odměnou za měsíc prosinec
2011.

Ing. Jan S o c h a
starosta města

__________________________________
Usnesení č. 80/101 a 80/111/1 staženo z programu .

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

