Zastupitelstvo města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ
z 11. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo
dne 17.6.2020
135/11/ZM/2020 Kontrola plnění úkolů
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
kontrolu plnění úkolů ke dni 17.06.2020.

136/11/ZM/2020 Prodej pozemku p. č. 15/8 k. ú. Štramberk
I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej pozemku p. č. 15/8 o výměře 71 m2, ostatní plocha, jiná plocha, v obci a k. ú.
Štramberk, dle GP pro rozdělení pozemku č. 3235-2/2020, za kupní cenu stanovenou
znaleckým posudkem ve výši 31.950,00 Kč a za úhradu nákladů s prodejem souvisejících, do
vlastnictví pana J. Ž., 742 66 Štramberk.

Rozdělení příspěvků vlastníkům nemovitostí v MPR Štramberk v roce
2020 z rozpočtu města
I. Zastupitelstvo města schvaluje
137/11/ZM/2020

příspěvky pro jednotlivé žadatele vlastníků nemovitostí v MPR Štramberk v roce 2020 takto:
1. Obnova fasády a nová střecha nad hospodářskou budovou rodinného domu Náměstí č. p.
19, na pozemku parc. č. 70 k. ú. Štramberk, ve výši 105.000 Kč, majiteli RD panu R. Ž.,
742 47 Hladké Životice.
2. Obnova omítek, nátěr fasády, lokální opravy a nátěr klempířských prvků rodinného
domu Bělohorská č. p. 65, na pozemku parc. č. 112 k. ú. Štramberk, ve výši 128.000 Kč,
majiteli RD paní D. B., 742 66 Štramberk.
3. Výměnu oken rodinného domu Horní Bašta č. p. 286, na pozemku parc. č. 1049 k. ú.
Štramberk, ve výši 67.000 Kč, majiteli RD panu T. H. a paní B. H., 742 66 Štramberk.
4. Celková obnova roubeného domu Nádražní č. p. 172, na pozemku parc. č. 317 k. ú.
Štramberk, ve výši 200.000 Kč, majiteli RD paní R. D., 700 30 Ostrava-Hrabůvka.

Rozdělení příspěvků vlastníkům nemovitostí v MPR Štramberk v roce
2020 z rozpočtu města
I. Zastupitelstvo města neschvaluje
138/11/ZM/2020

příspěvky pro jednotlivé žadatele vlastníků nemovitostí v MPR Štramberk v roce 2020 takto:
1. Oprava garáže - výměna dřevěných trámů, bednění, výměna lepenky, výměna všech
klempířských prvků objektu garáže Náměstí č. p. 35, na pozemku parc. č. 44 k. ú.
Štramberk, majiteli J. T., 742 66 Štramberk a M. Š., 736 01 Havířov.

Rozdělení příspěvků vlastníkům nemovitostí v MPR Štramberk v roce
2020 z rozpočtu města
I. Zastupitelstvo města schvaluje
139/11/ZM/2020

Veřejnoprávní smlouvu na účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města uzavřenou mezi
městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a panem R.Ž., 742 47
Hladké Životice, jejíž předmětem je poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 105.000
Kč na obnovu fasády a novou střechu nad hospodářskou budovou 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 2020.
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 paní D.B., 742 66
Štramberk, jejíž předmětem je poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 128.000 Kč
na obnovu omítek, nátěr fasády, lokální opravy a nátěr klempířských prvků rodinného
domu Bělohorská č. p. 65, na pozemku parc. č. 112 k. ú. Štramberk v rámci rozdělení
příspěvků vlastníkům nemovitostí v MPR Štramberk v roce 2020.
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 T. H. a paní
B.H., 742 66 Štramberk, jejíž předmětem je poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve
výši 67.000 Kč na výměnu oken rodinného domu Horní Bašta č. p. 286, na pozemku
parc. č. 1049 k. ú. Štramberk v rámci rozdělení příspěvků vlastníkům nemovitostí v MPR
Štramberk v roce 2020.
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.,
700 30 Ostrava-Hrabůvka, jejíž předmětem je poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve
výši 200.000 Kč na celkovou obnovu 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 2020.

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
města v rámci Programu MPR a MPZ na rok 2020
I. Zastupitelstvo města schvaluje
140/11/ZM/2020

přijetí účelové dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva kultury ČR ve výši
2.130.000 Kč v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón v roce 2020, 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 18.05.2020..
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. F., 739 11
Frýdlant nad Ostravicí, jejíž předmětem je poskytnutí účelové neinvestiční dotace (podíl
města) ve výši 15.000 Kč a účelové neinvestiční dotace Ministerstva kultury ve výši 75.000
Kč na obnovu nemovité kulturní památky městského domu č. p. 88, pozemek parcelní
číslo 147 v obci a k. ú. Štramberk, rejstříkové číslo kulturní památky v Ústředním seznamu
kulturních památek ČR - 13216/8-3436, zahrnující obnovu (udržovací) střešního pláště a
truhlářských prvků - oprava nátěru střešní krytiny, výměna poškozených šindelů, nátěry oken,
dveří, roubení a štítů a další související práce v rámci rozpisu účelové dotace Ministerstva
kultury ČR poskytnuté ze státního rozpočtu v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2020.
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 L. J., 742 66
Štramberk, jejíž předmětem je poskytnutí účelové neinvestiční dotace (podíl města) ve
výši 34.200 Kč a účelové neinvestiční dotace Ministerstva kultury ve výši 170.000 Kč na
obnovu nemovité kulturní památky roubeného domu č. p. 209, pozemek parcelní číslo 623
v obci a k. ú. Štramberk, rejstříkové číslo kulturní památky v Ústředním seznamu kulturních
památek ČR - 13195/8-3415, zahrnující obnovu střešního pláště - výměna střešní krytiny,
oprava klempířských prvků, částečná výměna dřevěného podbití, oprava komínů a další
související práce v rámci rozpisu účelové dotace Ministerstva kultury ČR poskytnuté ze
státního rozpočtu v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2020.

141/11/ZM/2020 Stav rozpracovanosti investic ke dni 9. 6. 2020
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
informaci o stavu rozpracovanosti investičních akcí ke dni 9. 6. 2020 dle podkladového
materiálu.

142/11/ZM/2020 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
04.06.2020

143/11/ZM/2020 Schválení účetní závěrky za rok 2019
I. Zastupitelstvo města schvaluje
účetní závěrku města Štramberka sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2019

144/11/ZM/2020 Rozpočtové opatření č. 2/2020
I. Zastupitelstvo města schvaluje
rozpočtové opatření č. 2/2020 ve znění návrhu předloženého finančním oddělením
prostřednictvím přílohy č. 1:
Příjmy: 88.513.970,00 Kč
Výdaje: 113.858.970,00 Kč
Třída 8 financování: 25.345.000,00 Kč

Účetní závěrka a Závěrečný účet Sdružení Povodí Sedlnice za rok
2019
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
145/11/ZM/2020

účetní závěrku Sdružení Povodí Sedlnice za rok 2019.
II. Zastupitelstvo města bere na vědomí
celoroční hospodaření DSO a Závěrečný účet DSO za rok 2019 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".

146/11/ZM/2020 Upozornění ministerstva vnitra - odměny členů komisí a výborů
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
vyhodnocení podkladů - upozornění Ministerstva vnitra ČR, odboru veřejné správy a
kontroly, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4, č.j. MV-27845-5/ODK-2020 ze dne 21.
dubna 2020

147/11/ZM/2020 Upozornění ministerstva vnitra - odměny členů komisí a výborů
I. Zastupitelstvo města revokuje
usnesení č. 101/9/ZM/2019 ze dne 18.12.2019 ve znění:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
odměny pro členy komisí Rady města Štramberka, výborů Zastupitelstva města Štramberka a
aktivní občany pro rok 2019 dle přílohy podkladového materiálu.

148/11/ZM/2020 Upozornění ministerstva vnitra - odměny členů komisí a výborů
I. Zastupitelstvo města schvaluje
odměny pro členy komisí Rady města Štramberka, výborů Zastupitelstva města Štramberka a
aktivní občany, kteří nejsou členy zastupitelstva města pro rok 2019 jednorázovou odměnu
dle přílohy podkladového materiálu

149/11/ZM/2020 Upozornění ministerstva vnitra - odměny členů komisí a výborů
I. Zastupitelstvo města ukládá
starostce města projednat s dotčenými zastupiteli dle přílohy podkladového materiálu vrácení
jednorázové odměny vyplacené formou nepeněžitého plnění zastupitelům města za aktivní
přístup v komisích rady města Štramberka a výborů zastupitelstva města Štramberka na
základě schválení zastupitelstvem města usnesení č. 101/9/ZM/2019 ze dne 18.12.2019 v
souladu se závěrem Ministerstva vnitra ČR, odboru veřejné správy a kontroly, náměstí Hrdinů
1634/3, 140 21 Praha 4, č.j. MV-27845-5/ODK-2020 ze dne 21. dubna 2020.
Zodpovídá:

Ing. Andrea Hlávková, starostka města

Termín:

31.08.2020

Ing. Andrea Hlávková, v.r.

Ing. Václav Šimíček, v.r.

starostka města

místostarosta města

