Rada města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ
z 70. schůze Rady města Štramberka, která se konala
dne 13.9.2021

1155/70/RM/2021

Záměr prodeje
provozovna

nemovitého

majetku

-

dílna

nebo

I. Rada města ruší
usnesení č. 1098/67/RM/2021/I přijaté na 67. schůzi ze dne 19.08.2021, kterým byl schválen
záměr města prodat nemovitý majetek LV č. 3317 jednotku č. 747/1 v bytovém domě čp. 747
(dílna nebo provozovna) umístěném na pozemku parc. č. 1977 (zastavěná plocha
a nádvoří,180 m2), včetně spoluvlastnického podílu 596/3649 na bytovém domě čp. 747
a pozemku parc. č. 1977, pozemek zapsán na LV č. 1737 v k.ú. Štramberk, obec Štramberk,
okres Nový Jičín obálkovou metodou za podmínek uvedených v podkladovém materiálu.
II. Rada města ruší
usnesení č. 1098/67/RM/2021/II přijaté na 67. schůzi ze dne 19.08.2021, kterým byla
jmenována komise pro posouzení nabídek na kupní cenu nemovitého majetku LV č. 3317
jednotku č. 747/1 v bytovém domě čp. 747 (dílna nebo provozovna) umístěném na pozemku
parc. č. 1977 (zastavěná plocha a nádvoří,180 m2), včetně spoluvlastnického podílu
596/3649 na bytovém domě čp. 747 a pozemku parc. č. 1977, pozemek zapsán na
LV č. 1737 v k.ú. Štramberk, obec Štramberk, okres Nový Jíčín, ve složení:
Ing. Andrea Hlávková - starostka města
Ing. Vojtěch Monsport - radní města
Karla Procházková - referent správy bytů a nebytových prostor
III. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města prodat nemovitý majetek LV č. 3317 jednotku č. 747/1 v bytovém
domě čp. 747 (dílna nebo provozovna) umístěném na pozemku parc. č. 1977 (zastavěná
plocha a nádvoří,180 m2), včetně spoluvlastnického podílu 596/3649 na bytovém domě
čp. 747 a pozemku parc. č. 1977, pozemek zapsán na LV č. 1737 v k.ú. Štramberk, obec
Štramberk, okres Nový Jičín obálkovou metodou za podmínek uvedených v podkladovém
materiálu.
IV. Rada města jmenuje
komisi pro posouzení nabídek na kupní cenu nemovitého majetku LV č. 3317 jednotku
č. 747/1 v bytovém domě čp. 747 (dílna nebo provozovna) umístěném na pozemku
parc. č. 1977 (zastavěná plocha a nádvoří,180 m2), včetně spoluvlastnického podílu
596/3649 na bytovém domě čp. 747 a pozemku parc. č. 1977, pozemek zapsán
na LV č. 1737 v k.ú. Štramberk, obec Štramberk, okres Nový Jíčín, ve složení:
Ing. Andrea Hlávková - starostka města
Ing. Tomáš Halamík, MBA - zastupitel
Karla Procházková - referent správy bytů a nebytových prostor

1156/70/RM/2021

Záměr prodeje nemovitého majetku - jiný nebytový
prostor

I. Rada města ruší
usnesení č. 1097/67/RM/2021/I přijaté na 67. schůzi ze dne 19.08.2021, kterým byl schválen
záměr města prodat nemovitý majetek LV č. 2274 jednotku č. 769/9 (jiný nebytový prostor)
v bytovém domě čp. 767, 768 a 769 umístěném na pozemku parc. č. 2058 (zastavěná plocha
a nádvoří, 510 m2), včetně spoluvlastnického podílu 5710/83910 na bytovém domě čp. 767,
768 as 769 a pozemku parc. č. 2058, zapsáno na LV č. 2775 v k.ú. Štramberk, obec
Štramberk, okres Nový Jičín obálkovou metodou za podmínek uvedených v podkladovém
materiálu.
II. Rada města ruší
usnesení č. 1097/67/RM/2021/II přijaté na 67. schůzi ze dne 19.08.2021, kterým byla
jmenována komise pro
posouzení
nabídek
na
kupní
cenu
nemovitého
majetku LV č. 2274 jednotku č. 769/9 (jiný nebytový prostor) v bytovém domě čp. 767, 768
a 769 umístěném na pozemku parc. č. 2058 (zastavěná plocha a nádvoří, 510 m2), včetně
spoluvlastnického podílu 5710/83910 na bytovém domě čp. 767, 768 as 769 a pozemku
parc. č. 2058, zapsáno na LV č. 2775 v k.ú. Štramberk, obec Štrambek, okres Nový Jičín,
ve složení:
Ing. Andrea Hlávková - starostka města
Ing. Vojtěch Monsport - radní města
Karla Procházková - referent správy bytů a nebytových prostor
III. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města prodat nemovitý majetek LV č. 2274 jednotku č. 769/9 (jiný
nebytový prostor) v bytovém domě čp. 767, 768 a 769 umístěném na pozemku parc. č. 2058
(zastavěná plocha a nádvoří, 510 m2), včetně spoluvlastnického podílu 5710/83910
na bytovém domě čp. 767, 768 as 769 a pozemku parc. č. 2058, zapsáno na LV č. 2775
v k.ú. Štramberk, obec Štramberk, okres Nový Jičín obálkovou metodou za podmínek
uvedených v podkladovém materiálu.
IV. Rada města jmenuje
komisi pro posouzení nabídek na kupní cenu nemovitého majetku LV č. 2274 jednotku
č. 769/9 (jiný nebytový prostor) v bytovém domě čp. 767, 768 a 769 umístěném na pozemku
parc. č. 2058 (zastavěná plocha a nádvoří, 510 m2), včetně spoluvlastnického podílu
5710/83910 na bytovém domě čp. 767, 768 as 769 a pozemku parc. č. 2058, zapsáno
na LV č. 2775 v k.ú. Štramberk, obec Štrambek, okres Nový Jičín, ve složení:
Ing. Andrea Hlávková - starostka města
Ing. Tomáš Halamík, MBA - zastupitel
Karla Procházková - referent správy bytů a nebytových prostor
1157/70/RM/2021

Oprava letního koupaliště Libotín ve Štramberku uzavření dodatku č. 1

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo mezi městem Štramberk, Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČ: 00298468 a společností CENTROPROJEKT GROUP a. s., IČ: 01643541,
se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín, na stavební práce "Oprava letního koupaliště Libotín
ve Štramberku"

Ing. Andrea Hlávková, v.r.
starostka města

Ing. Mojmír Kramoliš, v.r.
zastupitel

