USNESENÍ
11. zasedání Zastupitelstva města Štramberka,
konaného dne 17. 09. 2012.
(Usnesení č. 11/146 – 11/154)
ST/2066/2012/5.1

(Toto usnesení je upraveno podle zák. č.. 101/2000 – zákon o ochraně osobních údajů)
Usnesení č.
Zastupitelstvo města Štramberka pro projednání :
11 Bere na vědomí kontrolu úkolu ke dni 17. 09. 2012.
11/146/1 Schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2012 :
Příjmy :
Výdaje :
Třída financování :

63 963 600 Kč
44 791 100 Kč
19 172 500 Kč

11/146/2 Schvaluje Plán hospodářské činnosti pro rok 2012 – změna č. 2 :
Výnosy :
Náklady :

7 247 000 Kč
5 237 000 Kč

11/147 Bere na vědomí Stav zadluženosti města, pohledávek a závazků k 31. 07. 2012.
11/148/1 Schvaluje přijetí podpory na spolufinancování projektu v rámci Operačního programu
životního prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Protipovodňová
opatření obcí v povodí Sedlnice“ pro příjemce podpory Sdružení povodí Sedlnice, se sídlem
Závišice 115, IČ 70237093, na které bylo vydáno rozhodnutí č. 11091171-SFŽP.
11/148/2 Opravňuje Shromáždění starostů DSO Sdružení povodí Sedlnice realizovat veřejnou
zakázku na projekt „Protipovodňová opatření obcí v povodí Sedlnice“ schváleným pod číslem
rozhodnutí č. 11091171-SFŽP.
11/148/3 Opravňuje Shromáždění starostů DSO Sdružení povodí projednáváním a podpisem
všech smluv včetně dodatků, které se týkají projektu „Protipovodňová opatření obcí v povodí
Sedlnice“ schváleným pod číslem rozhodnutí č. 11091171-SFŽP.
11/149/1 Schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o převodu vlastnictví k bytové jednotce mezi městem
Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, zastoupeným starostou města Ing. Janem Sochou a
paní Lenkou Slováčkovou, 742 66 Štramberk a zároveň pověřuje starostu města Ing. Jana Sochu
podpisem tohoto dodatku.
11/149/2 Schvaluje smlouvu o zrušení předkupního práva k bytové jednotce č. 723/2 v bytovém
domě č.p. 723,724,725, na pozemku parc.č. 1948, k podílu o velikosti id. 758/7433 na společných

částech bytového domu č.p. 723, 724, 725 na pozemku parc.č. 1948 a k podílu o velikosti id.
758/7433 na pozemku parc.č. 1948 o výměře 440 m2, zastavěná plocha a nádvoří, vše v obci a k.ú.
Štramberk, uzavřenou mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, zastoupeným
starostou města Ing. Janem Sochou a paní Lenkou Slováčkovou, 742 66 Štramberk a zároveň
pověřuje starostu města Ing. Jana Sochu podpisem této smlouvy.
11/150 Schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č. UZSVM/ONJ/SBP54/2012 mezi
ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,
128 00 Praha 2, IĆ 69797111 a městem Štramberkem se sídlem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468, když předmětem smlouvy je bezúplatný převod pozemků parc.č. 2376/8, ostatní plocha,
ostatní komunikace, parc.č. 2439/10, orná půda a parc.č. 2439/11, orná půda, vše v obci a k.ú.
Štramberk, do vlastnictví města Štramberka.
Zastupitelstvo města Štramberka zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Jana Sochu
podpisem této smlouvy.
11/151 Schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č. /UZSVM/ONJ/5057/2012ONJM/SBP-38/2012 mezi ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IĆ 69797111 a městem Štramberkem se sídlem, Náměstí
9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468, když předmětem smlouvy je bezúplatný převod pozemku
parc.č. 2667/12, ostatní plocha, ostatní komunikace, v obci a k.ú. Štramberk, do vlastnictví města
Štramberka.
Zastupitelstvo města Štramberka zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Jana Sochu
podpisem této smlouvy.
11/152 Schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 2149/10/LCD , uzavřený mezi městem
Štramberkem, 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 tohoto dodatku.
11/153 Schvaluje Smlouvu o kontokorentním úvěru č. 1765166349_12, uzavřenou mezi městem
Štramberkem, 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 tohoto dodatku.

11/154 Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, kterou se zrušuje Obecně závazná
vyhláška č. 11/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické
herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.

Ing. Jan S o c h a
Starosta města
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