Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, konaného dne 17. 12. 2012.

USNESENÍ
12. zasedání Zastupitelstva města Štramberka,
konaného dne 17. 11. 2012.
(Usnesení č. 12/156 – 12/183)
ST/3000/2012/51.2

Usnesení č.
Zastupitelstvo města Štramberka pro projednání :
12 Bere na vědomí kontrolu úkolu ke dni 17. 12. 2012.

12/156/1 Schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2012 :
Příjmy :
64 192 100 Kč
Výdaje :
44 462 420 Kč
Třída financování :
19 729 680 Kč
12/156/2 Schváluje Plán hospodářské činnosti pro rok 2012 – změna č. 3 :
Výnosy :
7 381 600 Kč
Náklady :
5 245 000 Kč

12/157/1 Schvaluje Rozpočet pro rok 2013 :
Příjmy :
49 247 675,00 Kč
Výdaje :
45 903 355,00 Kč
Třída financování :
3 344 320,00 Kč
12/157/2 Schvaluje Plán hospodářské činnosti pro rok 2013 :
Výnosy :
7 069 500,00 Kč
Náklady :
5 145 000,00 Kč

Staženo z programu jednání.
12/158 Schvaluje Rozpočtové provizorium pro rok 2013. (V případě neschválení rozpočtu
pro rok 2013.)
12/159 Schvaluje rozpočtový výhled na léta 2014 – 2018.
12/160 Bere na vědomí Zprávu o činnosti finančního výboru za rok 2012.
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12/161 Bere na vědomí Zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2012.
12/162 Bere na vědomí Hodnocení roku 2012.
12/163 Bere na vědomí Kontrolu plnění programu rozvoje města Štramberka v létech 2011
– 2014 s připomínkou.

12/164/1 Schvaluje Úkoly města v roce 2013.
12/164/2 Ukládá vedení města vypracovat seznam žádostí o dotace s členěním na : datum,
poskytovatel dotace, částka, účel dotace a úspěšnost od počátku volebního období 2010.
Termín :
do příštího zasedání ZM
Zodpovídá :
Ing. Jan Socha, Ing. Oldřich Škrabal

12/165/1 Neschvaluje prodej pozemku parcela č. 1746/1, ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 208 m2, v obci a k. ú. Štramberk za sníženou kupní cenu dle nabídky ve výši
8.320,-Kč (40,-Kč/m2) a za úhradu nákladů s prodejem souvisejících ve výši 2.460,-Kč včetně
DPH panu Martinu Buzkovi, Drážné 491, 742 66 Štramberk.
12/165/2 Neschvaluje prodej pozemků parcela č. 1746/3, ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 43 m2, v obci a k. ú. Štramberk, za sníženou kupní cenu dle nabídky ve výši 860,Kč (20,-Kč/m2) a parcela č. 1749/11, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 101 m2, v obci a k.
ú. Štramberk, za sníženou kupní cenu dle nabídky ve výši 4040,-Kč (40,-Kč/m2) a za úhradu
nákladů s prodejem souvisejících ve výši 2.460,-Kč včetně DPH panu Josefu Chalupovi,
Drážné 510, 742 66 Štramberk.
12/165/3 Neschvaluje prodej pozemků parcela č. 1746/4, ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 67 m2, v obci a k. ú. Štramberk, za sníženou kupní cenu dle nabídky ve výši 1.340,Kč (20,-Kč/m2) a parcela č. 1749/12, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 49 m2, v obci a k. ú.
Štramberk, za sníženou kupní cenu dle nabídky ve výši 1.960,-Kč (40,-Kč/m2) a za úhradu
nákladů s prodejem souvisejících ve výši 2.460Kč včetně DPH paní Boženě Lukáškové,
Drážné 831, 742 66 Štramberk.
12/165/4 Neschvaluje prodej pozemku parcela č. 1749/13, ostatní plocha, jiná plocha o
výměře 42 m2, v obci a k. ú. Štramberk za sníženou kupní cenu dle nabídky ve výši 3.000,Kč (71,43Kč/m2) a za úhradu nákladů s prodejem souvisejících ve výši 2.460,-Kč včetně DPH
manželům Janě a Zdeňkovi Masným, I. Šustaly 1085, 742 21 Kopřivnice.

2

USNESENÍ 17_12_2012

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, konaného dne 17. 12. 2012.

12/166 Nesouhlasí se změnou zákresu společné vlastnické hranice mezi pozemky parc. č.
916/1 a parc. č. 905, parc. č. 906 v obci a k. ú. Štramberk v katastrální mapě spočívající
v jejím posunu dle podkladového materiálu v návaznosti na žádost manželů Bohuslavy a
Jaroslava Kašpárkových, 742 21 Závišice 307.

12/167 Bere na vědomí informace k společné vlastnické hranici mezi pozemky p.č. 226,
223/1, 224/1 v návaznosti na úkol ZM č. 10/145.
12/168 Schvaluje koupi pozemku parcela č. 3024/34, ostatní plocha, silnice o výměře 118
m2, v obci a k. ú. Štramberk, do vlastnictví města od pana Ing. Ludvíka Proska, bytem
Botanická 607/26, 602 00 Brno, za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 17.700,-Kč a
zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Jana Sochu podpisem kupní smlouvy.

12/169 Nesouhlasí s prodejem nemovitostí – budovy s číslem popisným 18, stavba
občanského vybavení, na pozemku parc č. 5 a pozemku parc. č. 5, zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 2061 m2, vše v obci a k. ú. Štramberk.
12/170 Schvaluje stavební investiční akce pro rok 2013 s připomínkou.

12/171/1 Schvaluje :
Stav realizace stavebních investičních akcí v rámci dotací včetně finančních rozpočtů projektů
k 30. 11. 2012:
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 20072013
c) „Revitalizace domu dětí a mládeže s rozvojem a rozšířením volnočasových aktivit“ v rámci
ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013
d) „Protipovodňová opatření obcí v povodí Sedlnice“ v rámci Operačního programu životního
prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR
12/171/2 Schvaluje Vyhodnocení stavebních investičních akcí realizovaných v roce 2012.
12/171/3 Schvaluje Vyhodnocení seznamu projektů vybraných pro přípravu PD a realizaci
v rámci dotací k 30. 11. 2012.

12/172 Nepožaduje pokračovat v administraci projektu a žádá o zrušení žádosti o
poskytnutí podpory v segmentu veřejné budovy v programu Zelená úsporám na realizaci
projektu „Revitalizace Domu dětí a mládeže – snížení energetické náročnosti“.
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12/173/1 Schvaluje prodej movitého majetku Speciální automobil jednoúčelový MULTICAR
M 24, třístranný sklápěč, registrační značka NJA 95-89, rok výroby 1990, v současné době
dočasně vyřazen, za kupní cenu dle nabídky 45 000,- Kč včetně DPH panu Tomáši Pustkovi,
Ženklava 41, 742 67 Ženklava, IČ 68336489.
12/173/2 Schvaluje Kupní smlouvu mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66
Štramberk a Tomášem Pustkou, Ženklava 41, 742 67 Ženklava, IČ 68336489, jejímž
předmětem je prodej speciálního automobilu jednoúčelového N1 MULTICAR M 24,
třístranný sklápěč, registrační značka NJA 95-89, rok výroby 1990, v současné době dočasně
vyřazen a pověřuje starostu města pana Ing. Jana Sochu podpisem této smlouvy.

12/174 Schvaluje projekčně připravit variantu č. 2 zástavbové studie Novojičínská na
pozemcích par. č. 831/1, 827/2, 828/1, 1419/11 a 1315/3, s dořešením širších vztahů celé
lokality dle územního plánu.

12/175 Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro
rok 2013.
12/176 Schvaluje vnitřní předpis č. 1/2013 – Zásady pro použití a tvorbu sociálního fondu hospodaření s finančními prostředky určenými na pokrytí sociálních výdajů zaměstnanců
města Štramberka zařazených do Městského úřadu Štramberk a uvolněných členů
zastupitelstva města Štramberka.

12/177 Neschvaluje odpuštění úhrady faktury č. 2011018 za členský příspěvek Sdružení pro
ochranu výrobců Štramberských uší a licenční poplatek za užívání ochranné známky
Štramberských uší za rok 2010 Ing. Václavu Sochovi, Dolní 200, 742 66 Štramberk.
12/178 Schvaluje poskytnutí dotací pro spolky a sdružení působících na území města
Štramberka pro rok 2013 dle předloženého návrhu.

12/179 Schvaluje:
- odměny pro občany města, kteří nejsou členy zastupitelstva města, za výkon funkce členů
výborů a komisí, ve formě dárkových poukázek
- dary za mimořádnou činnost zastupitelstva ve formě dárkových poukázek
- dar za mimořádnou činnost členů Rady města formou peněžité částky vyplacený spolu
s měsíční odměnou za měsíc prosinec 2012
- dar za mimořádnou činnost uvolněných členů ZM formou peněžité částky vyplacený spolu
s měsíční odměnou za měsíc prosinec 2012
vše dle předloženého seznamu
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12/180 Schvaluje podporu výzvy : „Zastavte dokončení II. fáze reformy veřejné správy“.
12/181 Schvaluje Smlouvu o spolupráci a propagaci města Štramberka s turistickou destinací
Lašská brána Beskyd. Jednotlivá města a obce : Kopřivnice, Příbor, Štramberk a Hukvaldy
uzavírají smlouvu o spolupráci podle ustanovení § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský
zákoník a zákona o obcích 128/2000 Sb., §48 ve znění pozdějších předpisů.
Město Štramberk zastupuje starosta města Ing. Jan Socha a zastupitelstvo města jej pověřuje
podpisem této smlouvy.
12/182 Schvaluje dokument „ Koncepce a priority Programu regenerace MPR Štramberk na
období 2013 – 2017“.
12/183 Bere na vědomí Návrh rozpočtu Sdružení povodí Sedlnice na rok 2013.

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

Ing. Jan S o c h a
Starosta města
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