Rada města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ
z 53. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 5.9.2017
947/53/RM/2017 Stav zadluženosti města, pohledávek a závazků k 31.7.2017
I. Rada města bere na vědomí
předloženou zprávu o stavu zadluženosti města, pohledávek a závazků k 31.7.2017.
Usnesení bylo: PŘIJATO
948/53/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 5/2017
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 5/2017 ve znění návrhu finančního
oddělení předloženého prostřednictvím příloh č. 1 a 2 podkladového materiálu:
Příjmy:
67.664.050,00 Kč
Výdaje:
85.729.050,00 Kč
Třída 8. financování:
18.065.000,00 Kč
Usnesení bylo: PŘIJATO
949/53/RM/2017 Plán nákladů a výnosů Základní školy a Mateřské školy Štramberk pro
rok 2017 - úprava č. 1
I. Rada města schvaluje
plán nákladů a výnosů Základní školy a Mateřské školy Štramberk pro rok 2017 - úpravu č.
1 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu:
Výnosy:
23.250.905,00 Kč
Náklady:
23.286.629,00 Kč

Usnesení bylo: PŘIJATO
950/53/RM/2017 Smlouva na platební bránu GP Webpay
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o akceptaci platebních karet Global Payments mezi městem Štramberkem, Náměstí
9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a společností Global Payments, s.r.o. , se sídlem V
Olšinách 626/80, 100 00 Praha 10-Strašnice, IČ 04235452 a pověřuje starostu města pana Ing.
Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
951/53/RM/2017 Smlouva o kontokorentním úvěru č. 1765166349/16
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit smlouvu o kontokorentním úvěru č. 1765166349/17.
Usnesení bylo: PŘIJATO
952/53/RM/2017 Účetní závěrka a Závěrečný účet Sdružení Povodí Sedlnice za rok 2016
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka vzít na vědomí účetní závěrku Sdružení Povodí Sedlnice za
rok 2016.
II. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka vzít na vědomí celoroční hospodaření DSO a Závěrečný
účet DSO za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení Povodí
Sedlnice, IČ 70237093, zpracované kontrolní skupinou KÚ MSK v souladu se zákonem č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 17, odst. 7, písm. a) "bez
výhrad".
Usnesení bylo: PŘIJATO
953/53/RM/2017 Stav investičních akcí v roce 2017
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit stav investičních akcí na rok 2017 ke dni 30.8.2017.
Usnesení bylo: PŘIJATO
954/53/RM/2017 Zpráva o stavu kulturních památek ve městě
I. Rada města bere na vědomí
Zprávu o stavu kulturních památek ve městě.
Usnesení bylo: PŘIJATO
955/53/RM/2017 Program regenerace MPR Štramberk - aktualizace pro období 2018 2022
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit Program regenerace Městské památkové rezervace
Štramberk pro období 2018 - 2022.
Usnesení bylo: PŘIJATO
956/53/RM/2017 Žádost o mimořádný příspěvek na opravu sesuvu zdi vlastníkům
nemovitosti v MPR Štramberk v roce 2017 z rozpočtu města
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města schválit mimořádný příspěvek na zabezpečení kamenné opěrné zdi proti
hrozícímu sesuvu na dolním nádvoří rodinného domu Plaňava 553 na pozemku parc. č. 721 a

722/2 v obci a k. ú. Štramberk, ve výši 21.000 Kč majitelům RD panu M. K. a paní K. P.,
742 66 Štramberk z programu přidělování příspěvků vlastníkům nemovitostí v MPR
Štramberk.
II. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města schválit Veřejnoprávní smlouvu na účelovou neinvestiční dotaci z
rozpočtu města uzavřenou mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a panem M. K. a paní K. P., 742 66 Štramberk, jejíž předmětem je
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 21.000 Kč na zabezpečení kamenné opěrné
zdi proti hrozícímu sesuvu na dolním nádvoří rodinného domu Plaňava 553 na pozemku parc.
č. 721 a 722/2 v obci a k. ú. Štramberk, v rámci rozdělení příspěvků vlastníkům nemovitostí v
MPR Štramberk v roce 2017.
Usnesení bylo: PŘIJATO
957/53/RM/2017 Smlouva o dílo na zpracování žádosti o dotaci na projekt "Zásobování
vodou a odkanalizování lokality Libotín".
I. Rada města schvaluje
zpracování žádostí o poskytnutí podpory z Operačního programu Životního prostředí SC 1.1
Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních
zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod pro projekt
"Odkanalizování lokality Libotín" a SC 1.2 Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti
a množství pro projekt "Zásobování vodou lokality Libotín".
II. Rada města schvaluje
Smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a
společností ProFaktum, s.r.o., se sídlem Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, IČ 28568087,
na služby - zpracování žádosti o dotaci pro projekt "Odkanalizování lokality Libotín"
předkládané do výzvy OP Životní prostředí SC 1.1 a pověřuje starostu města pana
Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
III. Rada města schvaluje
Smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a
společností ProFaktum, s.r.o., se sídlem Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, IČ 28568087,
na služby - koordinace přípravy a zpracování příloh k žádosti o dotaci pro projekt
"Odkanalizování lokality Libotín" předkládané do výzvy OP Životní prostředí SC 1.1 a
pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
IV. Rada města schvaluje
Smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a
společností ProFaktum, s.r.o., se sídlem Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, IČ 28568087,
na služby - zpracování žádosti o dotaci pro projekt "Zásobování vodou lokality Libotín"
předkládané do výzvy OP Životní prostředí SC 1.2 a pověřuje starostu města pana
Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
V. Rada města schvaluje
Smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a
společností ProFaktum, s.r.o., se sídlem Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, IČ 28568087,

na služby - koordinace přípravy a zpracování příloh k žádosti o dotaci pro projekt
"Zásobování vodou lokality Libotín" předkládané do výzvy OP Životní prostředí SC 1.2 a
pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
958/53/RM/2017 Přijetí dotace na projekt Vybudování sběrného dvora ve městě
Štramberk
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit přijetí dotace na realizaci projektu Vybudování
sběrného dvora ve městě Štramberk reg. č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003165 podpořeného
z Operačního programu Životního prostředí.
Usnesení bylo: PŘIJATO
959/53/RM/2017 Smlouva o zřízení věcného břemene č. IP-12-8019202/02
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-8019202/02 mezi městem Štramberkem, IČ
00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana povinná z věcného břemene) a společností
ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV- Podmokly (strana
oprávněná z věcného břemene), když předmětem smlouvy je zatížení částí pozemků p.č. 1401
a p.č. 1461 v k.ú. Štramberk zařízením distribuční soustavy a zároveň pověřuje starostu města
Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
960/53/RM/2017 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-8012923/VB002
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-8012923/VB-002 mezi městem
Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana povinná z věcného
břemene) a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IVPodmokly (strana oprávněná z věcného břemene), když předmětem smlouvy je zatížení části
pozemku p.č. 1917 v k.ú. Štramberk zařízením distribuční soustavy a zároveň pověřuje
starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
961/53/RM/2017 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č.
NJ/264/d/2017/Ty
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města schválit Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene mezi Moravskoslezským krajem, IČ 70890692, se sídlem 28. října 117, 702 18
Ostrava, zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, IČ

00095711, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, středisko Nový Jičín a městem Štramberkem, IČ
00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, když předmětem smlouvy je budoucí zřízení
věcného břemene - služebnost vedení inženýrské sítě "Kanalizace v ulici Závišická ve
Štramberku" na pozemku p.č. 3026/1 k.ú. Štramberk.
Usnesení bylo: PŘIJATO
962/53/RM/2017 Zpráva o činnosti komise rozvoje, správy majetku a regenerace - sekce
regenerace
I. Rada města bere na vědomí
Zprávu o činnosti komise rozvoje, správy majetku a regenerace - sekce regenerace za období
08/2016 - 08/2017.
Usnesení bylo: PŘIJATO
963/53/RM/2017 Odstoupení od kupní smlouvy č. SMM/6/2017/KS
I. Rada města bere na vědomí
informaci o nenaplnění kupní smlouvy č. SMM/6/2017/KS uzavřené dne 07.07.2017 mezi
městem Štramberkem, jako prodávajícím a panem L. H. DiS., 742 21 Kopřivnice, jako
kupujícím, ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy.
II. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města schválit odstoupení od kupní smlouvy č. SMM/6/2017/KS uzavřené dne
07.07.2017 mezi městem Štramberkem, jako prodávajícím a panem L. H. DiS., 742 21
Kopřivnice, jako kupujícím, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3
podkladového materiálu.
Usnesení bylo: PŘIJATO
964/53/RM/2017 Odstoupení od kupní smlouvy č. SMM/7/2017/KS
I. Rada města bere na vědomí
informaci o nenaplnění kupní smlouvy č. SMM/7/2017/KS uzavřené dne 07.07.2017 mezi
městem Štramberkem, jako prodávajícím a panem L.H., DiS., 742 21 Kopřivnice, jako
kupujícím, ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy.
II. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města schválit odstoupení od kupní smlouvy č. SMM/7/2017/KS uzavřené dne
07.07.2017 mezi městem Štramberkem, jako prodávajícím a panem L. H., DiS., 742 21
Kopřivnice, jako kupujícím, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3
podkladového materiálu.
Usnesení bylo: PŘIJATO
965/53/RM/2017 Smlouva o dílo na dodávku technologie fontány kašny na náměstí
včetně stavebních prací

I. Rada města bere na vědomí
Zápis z jednání komise pro vyhodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu
na dodávku technologie fontány kašny na náměstí včetně stavebních prací.
II. Rada města rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky na dodávku technologie fontány kašny na náměstí včetně
stavebních prací, předložené společností Lentus Agilis spol. s r.o., Školní 809, 691 10 Kobylí,
IČ 26955016.
III. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a
společností Lentus Agilis spol. s r.o., Školní 809, 691 10 Kobylí, IČ 26955016, na dodávku
technologie fontány kašny na náměstí včetně stavebních prací, r.č.:11197/8-3881 a pověřuje
starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
966/53/RM/2017 Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce "Oprava místních
komunikací ve Štramberku v roce 2017".
I. Rada města bere na vědomí
Zápis z jednání komise pro vyhodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu
na stavební práce "Oprava místních komunikací ve Štramberku v roce 2017".
II. Rada města rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky na stavební práce "Oprava místních komunikací ve
Štramberku v roce 2017" předložené uchazečem COLAS CZ, a.s., se sídlem Ke Klíčovu
9, 190 00 Praha 9, IČ 26177005.
III. Rada města schvaluje
Smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a
společností COLAS CZ, a.s., se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ 26177005, na
stavební práce "Oprava místních komunikací ve Štramberku v roce 2017" a pověřuje starostu
města pana Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
967/53/RM/2017 Rámcová licenční smlouva o veřejném provozování VPR_2017_8580
I. Rada města schvaluje
Rámcovou licenční smlouvu o veřejném provozování VPR_2017_8580, uzavřenou mezi
městem Štramberkem, ze sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk a OSA, ochranný svaz
autorský pro práva k dílům hudebním, z. s., ze sídlem Čs. armády 20, 160 56 Praha 6 Bubeneč, která upravuje vzájemné vztahy vyplývající z autorského zákona mezi OSA jako
kolektivním správcem a provozovatelem při veřejném nedivadelním provozování hudebních
děl s textem nebo bez textu, případně též děl literárních, anebo děl z oboru výtvarného.
Rada města pověřuje starostu města Ing. Davida Plandora podpisem této rámcové licenční
smlouvy

Usnesení bylo: PŘIJATO
968/53/RM/2017 Jmenování členů školské rady při ZŠ a MŠ Štramberk
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka jmenovat členy školské rady při ZŠ a MŠ Štramberk dle §
167, odst. 2, zák. č. 561/2004 Sb., školského zákona a to :
Ing. Oldřich Škrabal
Mgr. Milan Hanzelka
Mgr. Petra Milichová

Usnesení bylo: PŘIJATO

Ing. David Plandor
Starosta města

Ing. Oldřich Škrabal
místostarosta města

