Rada města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ
z 8. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 28. 4. 2015

(Toto usnesení je upraveno podle zák. č.. 101/2000 – zákon o ochraně osobních údajů)

139/8/RM/2015 Zpráva o činnosti oddělení technické správy a úseku bytového hospodářství
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o činnosti oddělení technické správy a úseku bytového hospodářství.
Usnesení bylo: PŘIJATO
140/8/RM/2015 Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Štramberka
I. Rada města schvaluje
Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Štramberka s účinnosti od 01. 05. 2015 s
připomínkami.
Usnesení bylo: PŘIJATO
141/8/RM/2015 Nájemník v bytě v majetku města Štramberka
I. Rada města schvaluje
nájemníka na pronájem bytu s nájmem ve výši 34,31 Kč/1 m2 Drážné 569/2 ve Štramberku v
obytném domě v majetku města Štramberk, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk paní M.
H. 742 66 Štramberk, a pověřuje vedoucí oddělení technické správy a bytového hospodářství
paní Karlu Procházkovou podpisem nájemní smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
142/8/RM/2015 Nájemní smlouva - vývěsní skříňka
I. Rada města schvaluje
vzor nájemní smlouvy na vývěsní skříňku v majetku města Štramberka podle občanského
zákoníku v platném znění.
Usnesení bylo: PŘIJATO
143/8/RM/2015 Problematika správních poplatků
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o problematice správních poplatků za rok 2014
Usnesení bylo: PŘIJATO

144/8/RM/2015 Smlouva o zřízení věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o. (T.Kocián)
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 9900080818 mezi městem Štramberkem, IČ
00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, zastoupeným starostou města Ing. Davidem
Plandorem, společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, Klíšská 940, 401 17 Ústí nad
Labem v zastoupení společností RWE Distribuční služby, s.r.o., 27935311, Plynárenská
499/1, 657 02 Brno, zastoupena Ing. Stanislavem Tokařem, vedoucím připojování a rozvoje
PZ - Morava sever a Jaromírem Volným, technikem připojování a rozvoje PZ - Morava sever
a panem Tomášem Kociánem, bytem Dukelská 1062/24, 742 21 Kopřivnice a zároveň
pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
145/8/RM/2015 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SMM/2/2015/VB - SmVaK
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SMM/2/2015/VB mezi městem
Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, zastoupeným starostou města Ing.
Davidem Plandorem a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s., IČ
45193665, 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava a zároveň pověřuje starostu
města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.

Usnesení bylo: PŘIJATO
146/8/RM/2015 Umístění mobilního posezení a prodejního stánku před provozovnou v
budově č.p. 12 - DaM Cukrárna
I. Rada města souhlasí
1. s umístěním venkovního mobilního posezení - předzahrádky - před provozovnou "DaM
Cukrárna" v RD č. p. 12, na části pozemku p. č. 15/1 (v rozsahu chodníku) do 30. 09.
2015. Zábor veřejného prostranství bude v rozsahu 8 m2.
2. s umístěním prodejního stánku před provozovnou "DaM Cukrárna" v RD č. p. 12, na části
pozemku p. č. 15/1 (v rozsahu chodníku) do 30. 09. 2015. Zábor veřejného prostranství
bude v rozsahu 4 m2.
Usnesení bylo: PŘIJATO
147/8/RM/2015 Umístění prodejního stánku na pozemku p.č. 516/1 - N. Havránková
I. Rada města souhlasí
s umístěním prodejního stánku o výměře 1 m2 na ploše veřejného prostranství na pozemku
p.č. 516/1 k.ú. Štramberk (naproti ZŠ u brány do Národního sadu) v období od 01. 05. 2015
do 30. 06. 2015.
Usnesení bylo: PŘIJATO

148/8/RM/2015 Žádost o souhlas se záborem veřejného prostranství - YOU STORY UP!
s.r.o.
I. Rada města souhlasí
se záborem veřejného prostranství - část v rozsahu 4 m2 pozemku parc. č. 15/1 v obci a k.ú.
Štramberk (červená plocha náměstí) - ve dnech od 14. 06. 2015 do 16. 06. 2015 v rámci
konání veřejné akce "Promotour projektu Nejkačka Regionální rady soudržnosti
Moravskoslezsko, Úřadu regionální rady", kterou produkuje agentura YOU STORY UP!
s.r.o.

Usnesení bylo: PŘIJATO
149/8/RM/2015 Záměr pronájmu - penzion Stará škola + kotelna
I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout nemovitost - část pozemku p. č. 5 o výměře 502,69 m2
(zastavená plocha a nádvoří), v obci a k.ú. Štramberk, jehož součástí je stavba budova s č. p.
18 (stavba občanského vybavení, podlahová plocha o výměře 626,25 m2), ulice Náměstí a
část pozemku p. č. 5 o výměře 136,8 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), v obci a k.ú. Štramberk,
na které je umístěno zařízení venkovního posezení, dle podkladového materiálu.
II. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část budovy s č.p. 18, která je součástí pozemku p. č. 5,
ulice Náměstí, v obci a k.ú. Štramberk, a to v 1. PP místnost č. 04 o výměře 25,80 m2
podlahové plochy a místnost č. 05 o výměře 24,60 m2 podlahové plochy (plynová kotelna
včetně technického zařízení a tepelných rozvodů), společnosti DOTEP-CT, s.r.o., IČ
64613411, Budovatelů 377/15, 741 01 Nový Jičín, na dobu určitou do 31.12.2016.Účel
nájmu: provozování plynové kotelny, dodávka tepla a TUV. Nájemné plynové kotelny je
stanoveno jako roční sazba za 1 m2 podlahové plochy ve výši 550,-Kč + sazba DPH ve výši
dle zákona.
Usnesení bylo: PŘIJATO
150/8/RM/2015 Pronájem - chata dr. Hrstky
I. Rada města schvaluje
pronájem nemovitosti pozemku p. č. 2825 o výměře 241 m2 (zastavená plocha a nádvoří),
v obci a k.ú. Štramberk, jehož součástí je stavba budova s č. p. 136 (stavba občanského
vybavení), ulice Jaroňkova a část pozemku p. č. 2826 o výměře 132 m2 (ostatní plocha,
neplodná půda), v obci a k.ú. Štramberk, paní M. S., 709 00 Ostrava - Mariánské hory.
Jako náhradníka rada města schvaluje pana R. Š. 742 66 Štramberk.
Usnesení bylo: PŘIJATO
151/8/RM/2015 Dohoda o předání předmětu nájmu nemovitostí a další ujednání - ŠMÍRA PRINT s.r.o., VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ s.r.o.
I. Rada města schvaluje

Dohodu o předání předmětu nájmu nemovitostí a další ujednání mezi městem Štramberkem,
IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, zastoupeným starostou města Ing. Davidem
Plandorem a společností ŠMÍRA - PRINT s.r.o., IČ 25368915, Bořivojova 650/48, Kunčičky,
718 00 Ostrava, zastoupenou jednatelem Ing. Pavlem Šmírou a zároveň pověřuje starostu
města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem této dohody.
II. Rada města schvaluje
Dohodu o předání předmětu nájmu nemovitostí a další ujednání mezi městem Štramberkem,
IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, zastoupeným starostou města Ing. Davidem
Plandorem a společností VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ s.r.o., IČ 25864033, Dolní 494, 744 01
Frenštát pod Radhoštěm, zastoupenou jednatelem Tomášem Harabišem a zároveň pověřuje
starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem této dohody.
Usnesení bylo: PŘIJATO
152/8/RM/2015 Dohoda o neprovádění stavebních zásahů
I. Rada města schvaluje
Dohodu o neprovádění stavebních zásahů po provedení souvislé úpravy povrchu č.
NJ/105/n/2015/Pu, uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem, 28 října 117, 702 18 Ostrava,
IČ 70890692 zastoupená z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, středisko Nový Jičín,
Suvorovova 525, Šenov u Nového Jičína, 741 11 Nový Jičín, IČ 00095711 a městem
Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 v souvislosti s opravou povrchu
silnice III/4821 v km 0.000 - 2,655 živičnou kobercovou úpravou v průjezdném úseku obce a
pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem této dohody.
Usnesení bylo: PŘIJATO
153/8/RM/2015 Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení a Smlouva o
sdružených službách dodávky elektřiny
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí
číslo: 15_NN_01_1006780392 mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a provozovatelem distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV Podmoly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035 pro odběrné místo Jaroňkova 77 a
pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
II. Rada města schvaluje
Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny / podnikatel číslo: 15_CEZDI_06780393
mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a provozovatelem
distribuční soustavy ČEZ Prodej, s.r.o., Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, IČ 27232433 pro
odběrné místo Jaroňkova 77 a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem
této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO

154/8/RM/2015 Dohoda o převodu užívacích práv k programovému vybavení GIS a systému
personalistiky a mezd.
I. Rada města schvaluje
Dohodu č. 1/2015 o převodu a užívání licence mzdového systému PERM 3 z obchodní
smlouvy P/0214007 mezi společností Kvasar, spol. s r.o., K Pasekám 3679, 760 01 Zlín,
P.O.BOX 141, IČ 00569135 a společností VERA, spol. s r.o., Lužná 2, 160 00 Praha 6 Vokovice, IČ 62587978 na město Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a
pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem této dohody.
II. Rada města schvaluje
Dohodu č. 2/2015 o převodu užívacích práv k programovému vybavení z obchodní smlouvy
č. 11/2015 mezi společností T-MAPY, spol. s r.o., Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové, IČ
47451084 a společností VERA, spol. s r.o., Lužná 2, 160 00 Praha 6 - Vokovice, IČ
62587978 na město Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a pověřuje
starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem této dohody.
III. Rada města schvaluje
Smlouvu o technické podpoře č. 004/2015 mezi společností T-MAPY, spol. s r.o., Špitálská
150, 500 03 Hradec Králové, IČ 47451084 a městem Štramberk, Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČ 00298468 na provádění technické podpory k softwarovému produktu T-WIST
server a T-WIST aplikace a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem této
smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
155/8/RM/2015 Rezidentní parkovací karty na rok 2015 a vyhrazené trvalé parkovací místo
I. Rada města schvaluje
vydání Rezidentních parkovacích karet na rok 2015 (žádosti podané v termínu od 08. 04.
2015 do 28. 04. 2015), na základě přílohy č. 1 podkladového materiálu dle Nařízení města č.
1/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve
městě Štramberku a Podmínek pro vydávání parkovacích karet v souvislosti s Nařízením
města č. 1/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích
ve městě Štramberku.
II. Rada města schvaluje
trvale vyhrazené parkovací místo na rok 2015 (žádosti podané v termínu od 08. 04. 2015 do
28. 04. 2015), na základě přílohy č. 2 podkladového materiálu dle Obecně závazné vyhlášky
města Štramberka č. 12/2010 ze dne 20. 12. 2010.
Usnesení bylo: PŘIJATO
156/8/RM/2015 Žádost ZŠ o čerpání z rezervního fondu
I. Rada města neschvaluje
čerpání 7000 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy
Štramberk na úhradu odvodů 35% (soc. pojištění, zdravotní pojištění a FKSP) z odměny
ředitelky Základní školy a Mateřské školy Štramberk vyplacené za měsíc březen 2015.

Usnesení bylo: PŘIJATO
157/8/RM/2015 Žádost o finanční příspěvek na 18. ročník Sportovních her zdravotně
postižených -"Memoriál Petra Douska".
I. Rada města schvaluje
finanční příspěvek ve výši 2000Kč, jako finanční podporu 18. ročníku Sportovních her
zdravotně postižených dětí a dospělých "Memoriál Petra Douska", který se koná ve dnech 15.
a 16. 05. 2015 před Kulturním domem v Kopřivnici.
Usnesení bylo: PŘIJATO
158/8/RM/2015 Žádost o projednání - domy v majetku města - budova č. p. 265 Zauličí.
I. Rada města bere na vědomí
dopis Mgr. Petry Milichové pod. č. j. MĚST/VM/1110/2015 ze dne 07. 04. 2015, týkající se
zlepšení technického stavu budovy č. p. 265 a jejího okolí na ul. Zauličí ve Štramberku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
159/8/RM/2015 Návrat zaměstnankyně z rodičovské dovolené a nesplnění kvalifikace
I. Rada města bere na vědomí
že od 14.5. 2015 do 31.7.2015 budou na úseku sociálních věcí a přestupků evidováni 2
zaměstnanci, Mgr. Eva Tichavská a Kateřina Langerová, DiS. a po tuto dobu jim bude
vyplácena řádná mzda dle platných platových tabulek.
Usnesení bylo: PŘIJATO
160/8/RM/2015 Komise pro výběrové řízení na tajemníka MÚ Štramberk
I. Rada města schvaluje
komisi pro výběrové řízení na tajemníka MÚ Štramberk ve složení:
1. Ing. David Plandor, starosta města
2. Ing. Oldřich Škrabal, místostarosta města
3. Ing. Andrea Hlávková, pověřená řízením MěstÚ Štramberk
4. Ing. Miroslav Halatin, tajemník MěstÚ Kopřivnice
5. Mgr. Michal Přibil, advokátní kancelář Přibil Přibilová, Kopřivnice

Usnesení bylo: PŘIJATO

161/8/RM/2015 Koncepce práce Městské policie Štramberk
I. Rada města bere na vědomí

Koncepci práce Městské policie Štramberk.
Hlasování : Usnesení bylo přijato
II. Rada města ukládá
Starostovi města vstoupit v jednání s Městem Kopřivnice, za účelem sjednání
veřejnoprávní smlouvy ve věci městské policie.
Zodpovídá :
Ing. David Plandor
Termín :
30. 06. 2015
Hlasování : Usnesení bylo přijato.
Usnesení bylo: PŘIJATO

162/8/RM/2015 Dodatek ke smlouvě o Roznášce informačních/propagačních materiálů
(RIPM)
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o Roznášce informačních/propagačních materiálů (RIPM) č.
982707-0115/2010, uzavřený mezi městem Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742 66
Štramberk a Českou poštou, s. p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 a
pověřuje starostu města Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO

163/8/RM/2015 Záměr pronájmu - budova s č.p. 269 - MAS Lašsko
I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout nemovitost - část pozemku p. č. 999 o výměře 8,3 m2
(zastavená plocha a nádvoří; přístup k budově s č.p. 269), v obci a k.ú. Štramberk a budovu s
č.p. 269 o celkové výměře podlahové plochy 73,80 m2, na pozemcích p.č. 999 a p.č. 1000,
ulice Dolní Bašta, v obci a k.ú. Štramberk, spolku MAS Lašsko, z.s., IČ 27029875, se sídlem
Dolní Bašta 269, 742 66 Štramberk.
Usnesení bylo: PŘIJATO

Ing. David P l a n d o r
Starosta města

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

