Rada města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ
z 44. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne
19.4.2017

826/44/RM/2017 Výkon státní správy za rok 2016 na úseku matriky, jména a příjmení,
Czechpoint, rejstříků trestů, vidimace a legalizace, evidence obyvatel za rok 2016 evidence
obyvatel

I. Rada města bere na vědomí
Zprávu o výkonu státní správy na úseku matrik, jména a příjmení, Czechpoint, rejstříku trestů,
vidimace a legalizace, evidence obyvatel za rok 2016
Usnesení bylo: PŘIJATO
827/44/RM/2017 Problematika správních poplatků
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o problematice správních poplatků za rok 2016
Usnesení bylo: PŘIJATO
828/44/RM/2017 Zpráva o činnosti oddělení technické správy a bytového hospodářství
I. Rada města bere na vědomí
Zprávu o činnost OTSBH
Usnesení bylo: PŘIJATO
829/44/RM/2017 Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
č. SMM/3/2017/BVB a č. SMM/4/2017/BVB
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
SMM/3/2017/BVB mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana budoucí
povinná ze služebnosti inž. sítě) a panem M. K. a paní M. K., oba bytem 742 21 Kopřivnice
(strana budoucí oprávněná ze služebnosti inž. sítě), když předmětem smlouvy je budoucí
zatížení části pozemku p.č. 1734/2 v k.ú. Štramberk stavbou vodovodní přípojky včetně
součástí a příslušenství a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora
podpisem této smlouvy.
II. Rada města schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
SMM/4/2017/BVB mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana budoucí
povinná ze služebnosti inž. sítě) a panem M. K. a paní M. K., oba bytem 742 21 Kopřivnice

(strana budoucí oprávněná ze služebnosti inž. sítě), když předmětem smlouvy je budoucí
zatížení částí pozemku p.č. 1734/2 v k.ú. Štramberk stavbou kanalizační přípojky včetně
součástí a příslušenství a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora
podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
830/44/RM/2017 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-8013510/2
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o
právu provést stavbu č. IV-12-8013510/2 mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí
9, 742 66 Štramberk (strana Budoucí povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ
24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, zastoupenou Ing. Martinem
Bartečkem, IČ 47195355, Na Výsluní 2008, 738 01 Frýdek - Místek (strana Budoucí
oprávněná), když předmětem smlouvy je budoucí zatížení části pozemku p.č. 1118/1 v k.ú.
Štramberk zařízením distribuční soustavy - podzemní kabelová přípojka NN a zároveň
pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
831/44/RM/2017 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-8013518/5
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o
právu provést stavbu č. IV-12-8013518/5 mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí
9, 742 66 Štramberk (strana Budoucí povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ
24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, zastoupenou Ing. Martinem
Bartečkem, IČ 47195355, Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 - Vinohrady (strana Budoucí
oprávněná), když předmětem smlouvy je budoucí zatížení části pozemku p.č. 2408/1 v k.ú.
Štramberk zařízením distribuční soustavy - podzemní kabelová přípojka NN a zároveň
pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
832/44/RM/2017 Pacht vodního díla "Vodovodní řad DN 80 - ulice Dolní"
I. Rada města schvaluje
1. pacht vodního díla, které je umístěno na pozemcích p.č. 745/1, p.č. 752, p.č. 754/9, p.č.
754/6, p.č. 1465/1, p.č. 1467/18, v obci a k.ú. Štramberk, a to vodovodní řad s názvem
"Vodovodní řad DN 80 - ulice Dolní", který představuje vodovod z materiálu PE 100 RC
SDR 17, DN 80, v délce 437,07 m, se společností Severomoravské vodovody a
kanalizace Ostrava a.s., IČ 45193665, 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00
Ostrava.
2. Smlouvu o pachtu a provozování vodního díla č. 00298468/SONP/NJ/V/2017
mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, zastoupeným
starostou města Ing. Davidem Plandorem (propachtovatel) a společností Severomoravské

vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČ 45193665, 28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava, zastoupenou generálním ředitelem Ing. Anatolem Pšeničkou (pachtýř) a
zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
833/44/RM/2017 Záměr prodeje pozemků p.č. 226/2 a p.č. 226/3 k.ú. Štramberk
I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města prodat pozemky p.č. 226/2 o výměře 4 m2, zastavěná plocha a p.č.
226/3 o výměře 1 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oba v obci a k.ú. Štramberk, dle GP pro
změnu hranic pozemků, změnu obvodu budovy č. 3038-54/2016.
Usnesení bylo: PŘIJATO
834/44/RM/2017 Záměr pronájmu - pozemek p.č. 1924 k.ú. Štramberk
I. Rada města ruší
záměr města pronajmout pozemek p.č. 1924 o výměře 896 m2, trvalý travní porost, v obci a
k.ú. Štramberk, obálkovou metodou za podmínek schválených usnesením rady města
č. 794/42/RM/2017/II ze dne 07.03.2017 a zveřejněných dne 09.03.2017 (evidenční číslo
písemnosti 23/2017).
II. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek p.č. 1924 o výměře 896 m2, trvalý travní
porost, v obci a k.ú. Štramberk, za podmínek uvedených v podkladovém materiálu.
Usnesení bylo: PŘIJATO
835/44/RM/2017 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební práce "Oprava parkovací plochy
u pošty ve Štramberku".
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a společností JAPSTAV MORAVA s.r.o., se sídlem Lubina 449, 742 21
Kopřivnice, IČ 25824783, na stavební práce "Oprava parkovací plochy u pošty ve
Štramberku" a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem tohoto dodatku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
836/44/RM/2017 Žádost o projednání záležitostí a podání vysvětlení ve věci žádosti na
finanční příspěvek v rámci programu MPR a MPZ pro rok 2016
I. Rada města bere na vědomí
Žádost o projednání záležitosti a podání vysvětlení ve věci žádosti na finanční příspěvek v
rámci programu MPR a MPZ na rok 2016 ze dne 22. 03. 2017.
Usnesení bylo: PŘIJATO

837/44/RM/2017 Pronájem prostor sloužících podnikání v budově s č.p. 620
I. Rada města schvaluje
1. pronájem prostor sloužících podnikání sestávajících z 9 místností o celkové
výměře 174,80 m2 podlahové plochy, které se nacházejí v budově s č.p. 620 (stavba
občanského vybavení), v 1. PP, na pozemku p. č. 506, v obci a k.ú. Štramberk, panu L.R.,
IČ 75083949, se sídlem, 742 66 Štramberk.
2. Smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání č. SMM/3/2017/NP mezi městem
Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, zastoupeným starostou města
Ing. Davidem Plandorem a panem L. R., IČ 75083949, se sídlem 742 66 Štramberk a
zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
838/44/RM/2017 Umístění mobilního posezení před provozovnou v budově č.p. 10 - Obecní
hospůdka
I. Rada města souhlasí
s umístěním venkovního mobilního posezení před provozovnou "Obecní hospůdky" v budově
č.p. 10, na části pozemku p.č. 15/1 (v rozsahu chodníku) do 31.10.2017. Venkovní posezení
bude obsahovat 2 stoly a 8 židlí a bude umístěno vlevo od vstupu do provozovny s tím, že
nesmí být omezen hlavní vstup do kulturního domu. Zábor veřejného prostranství bude
v rozsahu 10 m2 .
II. Rada města nesouhlasí
s umístěním venkovního mobilního posezení před provozovnou "Obecní hospůdky" v budově
č.p. 10, na části pozemku p.č. 15/1 (v rozsahu chodníku, 1 stůl a 2 židle) vpravo od vstupu do
provozovny, a to z bezpečnostních a dopravních důvodů v návaznosti na přilehlou místní
komunikaci a křižovatku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
839/44/RM/2017 Umístění mobilního posezení a stánku před budovou č.p. 39
I. Rada města souhlasí
1. s umístěním venkovního mobilního posezení - předzahrádky - před RD č.p. 39 na části
pozemku p.č. 15/1 do 31.12.2017. Venkovní posezení bude umístěno vpravo od schodiště
RD, bude šířky 3,1 m a délky 6,9 m. Zábor veřejného prostranství bude v rozsahu 22 m2.
2. s umístěním prodejního stánku před RD č.p. 39 na části pozemku p.č. 15/1 (v rozsahu
chodníku) do 31.12.2017. Zábor veřejného prostranství bude v rozsahu 7 m2.
Usnesení bylo: PŘIJATO
840/44/RM/2017 Umístění prodejního stánku na pozemku p.č. 516/1
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. 2017
do 30. 06. 2017.

Usnesení bylo: PŘIJATO
841/44/RM/2017 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. 2017. Zábor veřejného
prostranství bude v rozsahu 9 m2.
Usnesení bylo: PŘIJATO
842/44/RM/2017 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na
realizaci projektu - Sluneční stezka na Bílou horu - I. etapa
I. Rada města schvaluje
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi Moravskoslezským
krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 a městem Štramberkem, Náměstí 9, 742
66 Štramberk, IČ 00298468 v rámci dotačního programu "Podpora dobrovolných aktivit v
oblasti udržitelného rozvoje" pro rok 2017 (ŽPZ/02/2017) na realizaci projektu "Sluneční
stezka na Bílou horu - I. etapa" a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora
podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
843/44/RM/2017 Abonentní a Rezidentní parkovací karty na rok 2017, trvale vyhrazená
parkovací místa dle OZV č. 12/2010
I. Rada města schvaluje
vydání Rezidentních parkovacích karet na rok 2017 (žádosti podané v termínu od 29. 03.
2017 do 19. 04. 2017), na základě přílohy č. 1 podkladového materiálu dle Nařízení města č.
1/2015 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve
městě Štramberku a Podmínek pro vydávání parkovacích karet v souvislosti s Nařízením
města č. 1/2015 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích
ve městě Štramberku.
II. Rada města schvaluje
vydání Abonentních parkovacích karet na rok 2017 (žádosti podané v termínu od 29. 03. 2017
do 19. 04. 2017), na základě přílohy č. 2 podkladového materiálu dle Nařízení města č.
1/2015 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve
městě Štramberku a Podmínek pro vydávání parkovacích karet v souvislosti s Nařízením
města č. 1/2015 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích
ve městě Štramberku.
III. Rada města schvaluje
trvale vyhrazená parkovací místa na rok 2017 (žádosti podané v termínu od 29. 03. 2017 do
19. 04. 2017), na základě přílohy č. 3 podkladového materiálu dle Obecně závazné vyhlášky
města Štramberka č. 12/2010 ze dne 20. 12. 2010.

IV. Rada města neschvaluje
vydání Rezidentních parkovacích karet na rok 2017 (žádosti podané v termínu od 29. 03.
2017 do 19. 04. 2017), na základě přílohy č. 4 podkladového materiálu dle Nařízení města č.
1/2015 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve
městě Štramberku a Podmínek pro vydávání parkovacích karet v souvislosti s Nařízením
města č. 1/2015 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích
ve městě Štramberku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
844/44/RM/2017 Žádost o finanční příspěvek - Štramberská desítka
I. Rada města schvaluje
finanční příspěvek ve výši 5 tis. Kč na 37. ročník silničního běhu "Štramberská desítka",
konaného v sobotu dne 21. 05. 2017.
II. Rada města schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu, uzavřenou mezi městem Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742 66
Štramberk, zastoupeném starostou města Ing. Davidem Plandorem a Atletickým klubem
Emila Zátopka, se sídlem Kpt. Nálepky 1073/10, 742 21 Kopřivnice, zastoupeným předsedou
klubu p. Jiřím Haraštou, na poskytnutí finanční částky ve výši 5 tis. Kč, za účelem nákupu
cen pro běžeckou soutěž Štramberská desítka a Běh dětí Národním sadem, jehož
37. ročník se uskuteční dne 21. 05. 2017 ve Štramberku.
Rada města Štramberka zároveň pověřuje starostu města Ing. Davida Plandora podpisem této
smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
845/44/RM/2017 Žádost o finanční příspěvek na 20. ročník Sport. her zdravotně postižených
"Memoriál Petra Douska".
I. Rada města schvaluje
finanční příspěvek ve výši 5 tis. Kč, jako finanční podporu 20. ročníku Sportovních her
zdravotně postižených dětí a dospělých "Memoriál Petra Douska", který se koná ve dnech 19.
a 20. 05. 2017 před Kulturním domem v Kopřivnici.
II. Rada města schvaluje
veřejnoprávní smlouvu na účelovou dotaci uzavřenou mezi městem Štramberkem, IČ
00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, zastoupeném starostou města Ing. Davidem
Plandorem, a Asociací zdravotně postižených, smíšenou organizací Kopřivnice, IČ
26620537, Sokolovská 393, 742 21 Kopřivnice, zastoupenou Irenou Kučerkovou, předsedou
asociace zdravotně postižených a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida
Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
846/44/RM/2017 Darovací smlouva spol. REKUMAT Wärmeprozesstechnik ĆR

I. Rada města schvaluje
Darovací smlouvu, uzavřenou mezi městem Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742 66
Štramberk a spol. REKUMAT Wärmeprozesstechnik ČR, spol. s r. o., se sídlem Kopec
117, 742 66 Štramberk na finanční příspěvek ve výši 5 tis. Kč, určený na akci podnikatelů Slavnosti Štramberských uší, které se budou konat dne 08. 07. 2017 na Náměstí ve
Štramberku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
847/44/RM/2017 POH Štramberk
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválení POH města Štramberka.
Usnesení bylo: PŘIJATO
848/44/RM/2017 Ostatní dopravní obslužnost na rok 2017
I. Rada města souhlasí
s navýšením platby na úhradu nákladů na zajištění ostatní dopravní obslužnosti v okrese Nový
Jičín dle dopisu Městského úřadu Nový Jičín, odbor dopravy ze dne 21. 03. 2017.
Usnesení bylo: PŘIJATO
849/44/RM/2017 Smlouva o dopravní obslužnosti.
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka ke schválení smlouvu, uzavřenou mezi městem
Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk a Moravskoslezským krajem Ostrava,
se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, o zajištění dopravní obslužnosti na území
Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Novojičínsko východ.
Usnesení bylo: PŘIJATO
850/44/RM/2017 Žádost o pronájem Penzionu Stará škola
I. Rada města bere na vědomí.
žádost o pronájem Penzionu Stará škola.
Usnesení bylo: PŘIJATO

851/44/RM/2017 Veřejnoprávní smlouva o povolení stavby "Aktivační čistírna ALFA Active
- 2,2/P s řídící počítačovou jednotkou" na pozemku parcelní číslo 1649/28 v katastrálním
území Štramberk, obec Štramberk.

I. Rada města souhlasí
s veřejnoprávní smlouvou o povolení stavby "Aktivační čistírna ALFA Active - 2,2/P s řídící
počítačovou jednotkou" na pozemku p. č. 1649/28 v k. ú. Štramberk uzavřenou mezi
Městským úřadem Kopřivnice, Odbor životního prostředí, Štefánikova 1163, 742 21
Kopřivnice, jako věcně příslušný vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 106 zákona č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle § 15
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění
pozdějších předpisů, zastoupený Ing. Jiřím Sopuchem, vedoucím oddělení vodního a
odpadového hospodářství, jako oprávněnou úřední osobou k podepisování písemného
vyhotovení správního rozhodnutí dle § 15 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v
platném znění a společností FOTO MORAVA s.r.o., Máchova 1147/1, 742 21 Kopřivnice, IČ
61947954 zastoupené na základě plné moci Michalem Pokorným, 31.05.1975, Lichnov 482,
742 75 Lichnov.
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

