Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Štramberka
konaného dne 27. 6. 2005

34/17 HLAVNÍ ZPRÁVY
zastupitelstvo města po projednání
I. b e r e n a v ě d o m í
1. Zprávu o činnosti Rady města Štramberka za období od 18. 4. 2005 – 27. 6. 2005
2. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Štramberka za rok 2004
3. Zprávu o problematice životního prostředí ve městě s připomínkami.
4. Zprávu o stavu školství ve městě, úrovni předškolní a mimoškolní činnosti ve
Štramberku.

II. s c h v a l u j e
1. Závěrečný účet města Štramberka a souhlasí s celoročním hospodařením města za
rok 2004, v
souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územní rozpočtů, §
17, odst. 7, písm.
a) „bez výhrad“.
2. Závěrečný účet Sdružení Povodí Sedlnice a souhlasí s celoročním hospodařením za
rok 2004, v
souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, §
17, odst. 7,
písm. a) „bez výhrad“.
3. Rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace „Základní škola
Štramberk“, za rok 2004,
ve výši 2 542,24 Kč, na úkor ztráty z minulých let.
4. Rozpočtový výhled na léta 2006 – 2008.
35/17 ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITSOTI
A. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITSOTI

zastupitelstvo města po projednání
I. s c h v a l u j e
1. Bezúplatný převod pozemků ve zjednodušené evidenci PK, parc .č. 1130 díl 1, 1132
díl 1, 1850/2,
1167/2, 1509, 1151, 1484/1, 1484/2, 1423/2 díl 1, 1211, 1269/3 díl 1, 1266/1 díl 1 a
díl 2, 1263/1 díl 2,
1380 díl 2, 1217, obce a k. ú. Štramberk, za těchto podmínek :
město Štramberk se zavazuje, že o nemovitosti (které jsou předmětem
bezplatného převodu), bude řádně pečovat a po dobu nejméně 10 let od jejich
nabytí je nebude používat ke komerčním účelům, ani je nepřevede na jiného.
Pro případ, že by nabyvatel něco z toho, k čemu se zavázal, nedodržel, dohodly
se smluvní strany na tom, že nabyvatel převede do státního rozpočtu
prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových částku,
odpovídající ceně nemovitostí (které budou předmětem bezúplatného
převodu), zjištěné podle cenového předpisu, platného v době porušení těchto
podmínek.
str. 2
2. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Českými dráhami, a., se
sídlem
Praha 1, nábřeží L. Svobody 1222 a městem Štramberkem, Náměstí 9, Štramberk, když
předmětem věcného břemene
je stavba kanalizační přípojky na části pozemků parc. č. 1729/1, 1731 a 1732, v obci a k. ú.
Štramberk, v rozsahu
uvedeného v geometrickém plánu, pro vyznačení věcného břemene, který bude vyhotoven ke
kolaudaci stavby.
3. Směnu pozemku ve vlastnictví města, parc. č. 480/3 o výměře 30 m2, v obci a k. ú.
Štramberk, za
pozemky parc. č. 3037/3 o výměře 5 m2 a parc. č. 482 o výměře 23 m2, v obci a k. ú.
Štramberk , které vlastní
manželé Vladimír a Jaroslava Faixovi, Hraničky 364, Štramberk.

4. Prodej pozemku prac .č. 2100/11, o výměře 104 m2 v obci a k. ú. Štramberk manželům,
Jiřímu a Eleně Tomášovým,

bytem Bařiny 865, Štramberk, za cenu stanovenou v pravidlech pro prodej nemovitostí
ve vlastnictví města Štramberka.

B. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITSOTI
zastupitelstvo města po projednání
I. s c h v a l u j e
1. Zadání ke zpracování projektové dokumentace minimalizované varianty „Rekonstrukce
koupaliště
Štramberk – Libotín“.
2. Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Základní školy Štramberk, okres Nový Jičín, dle zákona č.
561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), s
účinností od
1. 9. 2005..
3. Úplné znění Zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy Štramberk,
příspěvkové organizace, s účinností od 1.
9.2005.
4. Finanční příspěvek ve výši Kč 30 000,--. pro organizaci Junák, svaz skautů a skautek ČR,
středisko
Štramberk, Nádražní 450, Štramberk, na činnost v roce 2005.
5. Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 01/150304/Šn, na dodávku stavby „Rekonstrukce a
přístavba ZŠ Štramberk“, uzavřený
mezi městem Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a stavební společností a. s.
STAVOKOMP, se sídlem Rudé
armády 2001/30a, 733 01 Karviná – Hranice s připomínkami a pověřuje starostu
města, ing. Jana Sochu podpisem
tohoto dodatku.
6. Smlouvu o propagační činnosti mezi městem Štramberk, se sídlem Náměstí 9, 742
66 Štramberk a a. s. VCES,
odštěpný závod Olomouc, Fibichovo nám. 1141/2, Olomouc, na propagační činnosti
při konání akce „Týden se

Zdeňkem Burianem v rodném kraji“, která proběhne ve dnech 25.6. - 2. 7. 2005 a
pověřuje starostu města, ing. Jana
Sochu podpisem této smlouvy.

7. Schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o zprostředkování, uzavřenou mezi městem
Štramberk, Náměstí 9, 742 66
Štramberk a sdružením podnikatelů SAME-MITURA, kancelář Miličova 16, 702 00
Ostrava 1, o prodloužení termínu
nabídky prodeje „očního oddělení „ do 30. 9. 2005.

II. n e s c h v a l u j e
1. Vstup města Štramberka do „Svazku obcí povodí Jičínky“.

III. b e r e n a v ě d o m í
1. Kontrolu úkolů ke dni 27. 6. 2005
2. Petici občanů města, podanou dne 22. 6. 2005 pro Zastupitelstvo města
Štramberka.

IV. u k l á d á
1. Vypracovat dodatek k „Dohodě o spolupráci v oblasti kultury a cestovního ruchu“,
uzavřenou mezi městem
Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a firmou Šmíra – Print, s.r.o., Výškovická
3035/42, Ostrava – Zábřeh,
obsahující podrobnou specifikaci a upravený harmonogram akcí do konce roku 2005.
Zodpovídá : Rada města Štramberka
Termín : do konce 07/2005

Ing. Jan S o c h a - starosta města
Jindřiška K u n d l o v á - místostarostka

