Rada města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ
ze 70. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 10.5.2018
1191/70/RM/2018 Informace z oblasti sociálních věcí za rok 2017
I. Rada města bere na vědomí
informace z oblasti sociálních věcí za rok 2017.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1192/70/RM/2018 Smlouva o výpůjčce č. SMM/01/2018
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o výpůjčce č. SMM/01/2018 mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66
Štramberk (půjčitel) a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28.
října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava (vypůjčitel), když předmětem smlouvy je
výpůjčka pozemků p. č. 1749/1 a p. č. 1662/1 v k.ú. Štramberk za účelem provádění stavby
"Štramberk, ul. Drážné - výměna vodovodního řadu - výměna soukromé části vodovodní
přípojky" a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora,
Ph.D., podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1193/70/RM/2018 Dohoda o skončení nájmu nemovitosti - Vítkovský L.
I. Rada města schvaluje
dohodu o skončení nájmu nemovitosti mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9,
742 66 Štramberk (pronajímatel) a panem L. V., 742 66 Štramberk (nájemce), když
předmětem dohody je skončení nájmu částí pozemků p. č. 2065/1 a p.č. 2065/24, v obci a k.
ú. Štramberk, ke dni 31.05.2018. Rada města zároveň pověřuje starostu města Štramberka
Ing. Davida Plandora, Ph.D., podpisem této dohody.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1194/70/RM/2018 Dohoda o skončení nájmu nemovitosti - manželé Sopuchovi
I. Rada města schvaluje
dohodu o skončení nájmu nemovitosti mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9,
742 66 Štramberk (pronajímatel) a manžely panem Ing. Z. S. a paní Mgr. J. S. oba bytem 742
66 Štramberk (nájemci), když předmětem dohody je skončení nájmu části pozemku p.
č. 2823/5 v obci a k. ú. Štramberk ke dni 14.05.2018. Rada města zároveň pověřuje starostu
města Štramberka Ing. Davida Plandora, Ph.D., podpisem této dohody.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1195/70/RM/2018 Bezúplatný převod pozemku p. č. 2278/9 k. ú. Štramberk do
vlastnictví města Štramberka

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 2278/9 o výměře 99 m2, ostatní
plocha, ostatní komunikace, k. ú. Štramberk, z vlastnictví České republiky - Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Štramberka.
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité
věci č. UZSVM/ONJ/2299/2018-ONJM SBP-4/2018/-Ab, Rp O/NJ/2016/20250 mezi ČR Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,
128 00 Praha 2, zastoupenou Ing. Janem Hlisnikovským, ředitelem odboru Odloučené
pracoviště Nový Jičín a městem Štramberkem se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk,
zastoupeným starostou města Ing. Davidem Plandorem, Ph.D., když předmětem smlouvy je
bezúplatný převod pozemku p. č. 2278/9, k. ú. Štramberk, do vlastnictví města Štramberka.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1196/70/RM/2018 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě č. SMM/14/2018/BVB
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
SMM/14/2018/BVB mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana
budoucí povinná ze služebnosti inž. sítě) a paní A. Š., 742 73 Veřovice (strana
budoucí oprávněná ze služebnosti inž. sítě), když předmětem smlouvy je budoucí zatížení
části pozemku p. č. 2100/17 v k. ú. Štramberk stavbou vodovodní přípojky včetně součástí a
příslušenství a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora,
Ph.D., podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1197/70/RM/2018 Umístění mobilního posezení před provozovnou v budově č. p. 9 Café-ucho
I. Rada města souhlasí
s umístěním venkovního mobilního posezení - předzahrádky - před provozovnou "Café-ucho"
v budově č. p. 9, na části pozemku p. č. 988, v období do 30.09.2018. Zábor veřejného
prostranství bude v rozsahu 10 m2.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1198/70/RM/2018 Umístění prodejních stánků před provozovnou v budově č. p. 3 - mini
zoo - Expozice Aqua -Terra
I. Rada města souhlasí
s umístěním 2 prodejních stánků před provozovnou mini zoo "Expozice Aqua-Terra" v RD č.
p. 3, na části pozemku p. č. 15/1 (v rozsahu chodníku) do 31.12.2018. Zábor veřejného
prostranství bude v rozsahu 9 m2.
Usnesení bylo: PŘIJATO

1199/70/RM/2018 Smlouva o užívání silnice III/4821 Štramberk - Závišice pro zvláštní
užívání
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o užívání silnice III/4821 Štramberk - Závišice mezi městem Štramberkem, Náměstí
9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a společností Správa silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, středisko Nový Jičín,
Suvorovova 525, 741 01 Nový Jičín, IČ 0095711, pro zvláštní užívání za účelem realizace
stavební akce "Kanalizace a oprava chodníku ulice Závišická ve Štramberku" a pověřuje
starostu města pana Ing. Davida Plandora, Ph.D. podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1200/70/RM/2018 Souhlas společnosti SmVaK Ostrava a.s. v souladu se Smlouvou o
nájmu a provozování kanalizací
I. Rada města uděluje
souhlas společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČ 45193665, 28.
října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava dle bodu 15.3 Smlouvy o nájmu a
provozování kanalizací ze dne 01.08.2011, uzavřenou mezi městem Štramberkem, Náměstí 9,
742 66 Štramberk, IČ 00298468 a společností Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a.s., IČ 45193665, 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava na základě
žádosti ze dne 23.11.2017, jehož předmětem je změna akcionářské struktury.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1201/70/RM/2018 Licenční smlouva k užívání SW ATTIS
I. Rada města schvaluje
Licenční smlouvu k užívání SW ATTIS mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČ 00298468 a společností ATTN Consulting s.r.o., se sídlem Hanušova
100/10, 779 00 Olomouc, IČ 25894978, v rámci projektu Strategie rozvoje a efektivní řízení
města Štramberka reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002821 podpořeného z Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost
a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora, Ph.D. podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1202/70/RM/2018 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace
na opravu střech, krovů a říms objektu ZŠ a MŠ Štramberk
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a společností CONSTRUCTUS s.r.o., se sídlem Raškovice 285, 739 04 Raškovice,
IČ 26847779, na zpracování projektové dokumentace na opravu střech, krovů a říms objektu
ZŠ a MŠ Štramberk a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora, Ph.D. podpisem
této smlouvy.

Usnesení bylo: PŘIJATO
1203/70/RM/2018 Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na
realizaci projektu "Energetické úspory BD Bařiny č. p. 750, Štramberk".
I. Rada města schvaluje
zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu
s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 - 2020,
vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, v platném znění, v rámci projektu
"Energetické úspory BD Bařiny č. p. 750, Štramberk", registrační číslo projektu
CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0008405.
II. Rada města jmenuje
tříčlennou komisi pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek
v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu na realizaci projektu "Energetické úspory
BD Bařiny č. p. 750, Štramberk", registrační číslo projektu
CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0008405 ve složení:
Ing. Oldřich Škrabal, místostarosta města
Jiří Juřena, investor města
Boris Ryšavý, zástupce zadavatele

Usnesení bylo: PŘIJATO
1204/70/RM/2018 Rezidentní parkovací karty na rok 2018
I. Rada města schvaluje
vydání Rezidentních parkovacích karet na rok 2018 (žádosti podané v termínu od 20.04.2018
do 10.05.2018), na základě přílohy č. 1 podkladového materiálu dle Nařízení města č. 1/2018
o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě
Štramberku a Podmínek pro vydávání parkovacích karet v souvislosti s Nařízením města č.
1/2018 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve
městě Štramberku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1205/70/RM/2018 Žádost o zřízení Regulačního plánu Štramberk Z42
I. Rada města schvaluje
podle § 6, odst. 6, písm. b) stavebního zákona, žádost města Štramberka o zřízení
"Regulačního plánu Štramberk Z42", určenou Městskému úřadu v Kopřivnici, odboru
stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče.
Usnesení bylo: PŘIJATO

1206/70/RM/2018 Smlouva o výpůjčce 3 kontejnerů na elektroodpad
I. Rada města schvaluje
smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím
stacionárních kontejnerů mezi Městem Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a firmou
ASEKOL a.s., se sídlem Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4.

Usnesení bylo: PŘIJATO
1207/70/RM/2018 Smlouva o výpůjčce na výstavu č. 5/2018
I. Rada města schvaluje
Smlouvu výpůjčce č. 5/2018, uzavřenou mezi městem Štramberkem, se sídlem Náměstí 9,
742 66 Štramberk, IČ 298 468 a Památníkem národního písemnictví Praha, se sídlem
Strahovské nádvoří 1/132, 118 38 Praha 1 - Hradčany, IČ 00023 311, za účelem zapůjčení
exponátů malíře Zdeňka Briana na výstavu Zdeněk Buriana a jeho svět, která se uskuteční ve
dnech 29. 06. 2018 - 28. 10. 2018 v Muzeu Zdeňka Buriana na Náměstí ve Štramberku.
Rada města pověřuje starostu města Ing. Davida Plandora, Ph.D., podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1208/70/RM/2018 Veřejnoprávní smlouva o dotaci na akci "XXI. Štramberská divadelní
přehlídka amatérských divadelních souborů"
I. Rada města schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu mezi DS Kotouč Štramberk , zastoupený Mgr. Pavlou Jurkovou,
předsedkyní spolku a městem Štramberkem, zastoupené starostou města Ing. Davidem
Plandorem, na účelovou dotaci ve výši 25 tis. Kč, jako příspěvek na XXI. Štramberskou
divadelní přehlídku amatérských divadelních souborů, konanou ve dnech 09. 03. - 27. 04.
2018 a a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1209/70/RM/2018 Darovací smlouvy na akci klubu podnikatelů - Slavnosti
Štramberských uší 2.6.2018
I. Rada města zmocňuje
starostu města Ing. Davida Plandora, Ph.D. k uzavření darovacích smluv ze strany lokálních
podnikatelů na finanční spoluúčast pro akci Slavnosti Štramberských uší dne 2.6.2018 do
maximální výše 15 tis. Kč za jednu smlouvu.
Usnesení bylo: PŘIJATO

1210/70/RM/2018 Konkurzní řízení na Ředitele/ku ZŠ a MŠ Štramberk
I. Rada města jmenuje
pana Mgr. Stanislava Peše na pracovní místo ředitele Základní školy a Mateřské školy
Štramberk s účinností od 1.8.2018.
II. Rada města schvaluje
podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro
mateřské školy, základní školu, jejíž činnost vykonává Základní a Mateřská škola Štramberk,
která se týká zápisu nového ředitele příspěvkové organizace pana Mgr. Stanislava Peše.
III. Rada města ukládá
starostovi obce Ing. Davidu Plandorovi, Ph.D. podat výše uvedenou žádost Krajskému úřadu
Moravskoslezského kraje, odbor školství / MŠMT.
Termín:
Zodpovídá:

31.05.2018
Ing. David Plandor, Ph.D., starosta města

Usnesení bylo: PŘIJATO
1211/70/RM/2018 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace
Revitalizace Národního sadu ve Štramberku
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a společností CAPREA, zahradní a krajinářské úpravy, Ing. Iva Škrovová, se
sídlem Kamenka 41, 742 35 Odry, IČ 18969241, na zpracování projektové dokumentace
pro společné územní a stavební řízení "Revitalizace Národního sadu ve Štramberku" a
pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora, Ph.D. podpisem dodatku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1212/70/RM/2018 Smlouva o zpracování osobních údajů
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o zpracování osobních údajů, uzavřenou mezi městem Štramberkem, se sídlem
Náměstí 9, 756 66 Štramberk, IČ 00298468 a spol. as4u.czu, s. r. o., se sídlem Jana Masaryka
195/24, 120 00 Praha 2.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1213/70/RM/2018 Smlouva o poskytování služeb pověřence na ochranu osobních údajů
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o poskytování služeb pověřence na ochranu osobních údajů mezi městem
Štramberkem, Náměstí 9, 74266 Štramberk a společností SMS služby s.r.o., V rovinách 40,
140 00 Praha 4, IČ:067 84 771 a pověřuje starostu města Ing. Davida Plandora, Ph.D.

podpisem smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO

Ing. David Plandor, Ph.D.
starosta města

Ing. Oldřich Škrabal
místostarosta města

