Usnesení Zastupitelstva města Štramberka
z 4. zasedání Zastupitelstva města Štramberka konaného dne 8. 9. 2003
8/4 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 za období červen – září
2. Rozbor hospodaření města Štramberka za I. pololetí roku 2003
v příjmech 19 019 773,14 Kč
ve výdajích 20 403 413,68 Kč
třída VIII. financování 1 383 640,54 Kč
3. informace o aktuálním stavu stavebních akcí ve městě
II. s c h v a l u j e
1. úpravu rozpočtu města Štramberka rozpočtovým opatřením č. 2 dle zákona č. 250/2000 Sb., § 16 na II.
pololetí roku 2003 ve výši
v příjmech 44 142 500,--Kč
ve výdajích 48 902 000,--Kč
třída VIII. financování 4 759 500,--Kč
2. dle zákona č. 250/2000 Sb., § 3 na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků rozpočtový
výhled na dobu 3 let tj. 2003 – 2005
9/4 ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
A. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
I. s c h v a l u j e
1. odprodej části pozemku parc. č. 141/1 o výměře 4 m2 za cenu 52,50 Kč/m2, části pozemku ve zjednodušené
evidenci parc. původ pozemkový katastr PK (2148/2) o výměře 83 m2 a pozemek ve zjednodušené evidenci
parc. původ pozemkový katastr PK (675) o výměře 15 m2 za cenu 75,--Kč/m2 + náklady s prodejem související
panu Pavlu Michnovi, bytem Jana Maluchy 14, č. p. 45, 700 33 Ostrava – Dubina
2. odprodej pozemku parc. č. 2479 o výměře 68 m2 za cenu 75,--Kč/m2, pozemky ve zjednodušené evidenci
parcely původ pozemkový katastr PK (1340/1) o výměře 557 m2, PK (1340/4) o výměře 334 m2 za cenu 60,-Kč/m2 + náklady s prodejem související v lokalitě Libotín, obce a k. ú. Štramberk panu Vlastislavovi Tížkovi,
Horní Bašta 309, Štramberk
3. odkup pozemku parc. č. 1482/105 o výměře 1235 m2 od spol. KOTOUČ ŠTRAMBERK, s r. o., Štramberk
500, pošta Ženklava za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 47 000,--Kč
B. OSTATNÍ ORGANIZAČNÍ
I. s c h v a l u j e
1. přijetí úvěru ve výši 2 800 000,--Kč na spolufinancování akce „Úprava komunikace Kopřivnice – Nový Jičín
v průtahu městem Štramberk – záchytné parkoviště“ s konečnou dobou splatnosti max. 6 let od České
spořitelny, a. s.
2. ručení budoucími rozpočtovými příjmy na úvěr ke spolufinancování akce „Úpravy komunikace Kopřivnice –
Nový Jičín v průtahu městem Štramberk – záchytné parkoviště“ ve výši 2 800 000,--Kč od České spořitelny, a.s.
3. realizaci investiční akce „Přestavba objektu č. p. 751“ do výše 5,5 mil. Kč a řešení finanční spoluúčasti města
pro rok 2003 z org. 382 ve výši 1 638 000,--Kč
4. přijetí kontokorentního úvěru ve výši 3 mil. Kč u České spořitelny, a. s., na provozní účely s konečnou dobu
splatnosti do 20. 12. 2004 s tím, že ručení bude provedeno rozpočtovými příjmy města v roce 2004
5. Smlouvu o dotaci ve výši 60 000,--Kč na provoz Muzea Zdeňka Buriana s Městem Kopřivnice
6. obecně závaznou vyhlášku 1/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a
školní družiny
7. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, Ostrava na spoluúčast v
programu regenerace MPR – oprava v areálu hradu Trúba ve výši 250.000,--Kč
8. finanční dar ve výši 250.000,--Kč od společnosti TRANSGAS, a. s. Praha 10, Limuzská 12
9. rozdělení finančních příspěvků občanským sdružením a spolkům s tím, že žadatelé mají uhrazené veškeré
závazky vůči městu

10. signalizační maják na služební vozidlo Městské policie Štramberk
11. doplnění článku 9. jednacího řádu zastupitelstva města o bod 11:
Právo vyjadřovat své názory v průběhu jednání ke každému bodu na zasedání zastupitelstva města má každý
občan, který je starší 18 let, ve městě hlášen k trvalému pobytu nebo vlastní na území města nemovitost. Jeho
stanoviska se musí dotýkat projednávaných věcí v souladu s jednacím řádem zastupitelstva města
12. dodatek č. 3 kupní smlouvy mezi KOTOUČem ŠTRAMBERK, spol. s r. o., Štramberk 500, pošta Ženklava a
městem Štramberk ve věci úhrady kupní ceny za pozemek parc. č. 1936 a objekt k bydlení č. p. 751
13. příspěvek z rozpočtu města Štramberka na akci programu regenerace MPR a MPZ: opravy v areálu hradu
Trúba – Jaroňkova útulna ve výši 100 000,--Kč
14. přepracování dokumentace pro územní řízení projektu „Areál rekreace a relaxace Libotín – Štramberk“ v
redukované podobě dle jednání zástupců IDOP Olomouc, a.s., Řepčínská 82, 779 00 Olomouc a města
Štramberka dne 8. 9. 2003
15. vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení akce „Areál rekreace a relaxace Libotín –
Štramberk“ IDOP Olomouc, a.s., Řepčínská 82, 779 00 Olomouc a Doc. ing. arch. Vladimíra Vychodila, Csc.
Krátká 6, 796 Prostějov s limitem rozpočtových nákladů 55 mil. Kč bez DPH
II. p o v ě ř u j e
1. starostu města Ing. Jana Sochu podpisem Smlouvy o dotaci na provoz Muzea Zdeňka Buriana
2. starostu města Ing. Jana Sochu podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
3. starostu města Ing. Jana Sochu podpisem Dodatku č. 3 kupní smlouvy mezi KOTOUČem ŠTRAMBERK,
spol. s r. o. a městem Štramberk

Jindřiška Kundlová
místostarostka

Ing. Jan Socha
starosta

