Rada města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ
z 69. schůze Rady města Štramberka, která se konala
dne 7.9.2021

Rezignace na mandát člena Zastupitelstva města
1121/69/RM/2021 Štramberka a náhradník na uprázdněný mandát v
Zastupitelstvu města Štramberka
I. Rada města bere na vědomí

1. rezignaci pana Ing. Václava Šimíčka, bytem 742 66 Štramberk, na mandát člena
Zastupitelstva města Štramberka, ve znění přiloženého prostřednictvím přílohy
č. 1 podkladového materiálu.
2. zánik mandátu člena Zastupitelstva města Štramberka za volební stranu Občanská
demokratická strana Ing. Václava Šimíčka dnem 31.08.2021 podle ust. § 55 odst. 2 písm.
b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, na základě písemné rezignace doručené starostce města
Štramberka.
3. že podle ust. § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se členem Zastupitelstva
města Štramberka od 01.09.2021 stal náhradník z kandidátní listiny volební strany
Občanské demokratické strany pan Ing. Petr Venský, 742 66 Štramberk.
II. Rada města Ukládá

1. Ing. Andree Hlávkové
1.1. předat jménem Rady města Štramberka v souladu s ust. § 56 odst. 2 zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, Ing. Petru Venskému, bytem 742 66 Štramberk osvědčení o tom,
že se ke dni 01.09.2021 stal členem Zastupitelstva města Štramberka.
Termín: 15.9.2021

1122/69/RM/2021

Rezignace na postavení náhradníka do Zastupitelstva
města Štramberka

I. Rada města bere na vědomí

1. Rezignaci pana Josefa Vaška, bytem 742 66 Štramberk, na postavení 1. náhradníka
do Zastupitelstva města Štramberka, ve znění přiloženého prostřednictvím přílohy
č. 1 podkladového materiálu.
2. Rezignaci pana Ing. Pavla Podolského, bytem 742 66 Štramberk, na postavení
2. náhradníka do Zastupitelstva města Štramberka, ve znění přiloženého prostřednictvím
přílohy č. 2 podkladového materiálu.
3. Rezignaci pana MSc. Josefa Bureše MBA, bytem, 742 66 Štramberk, na postavení 3.
náhradníka do Zastupitelstva města Štramberka, ve znění přiloženého prostřednictvím
přílohy č. 3 podkladového materiálu.
4. Rezignaci paní Mgr. Pavlíny Kvasničkové, bytem 742 66 Štramberk, na postavení
4. náhradníka do Zastupitelstva města Štramberka, ve znění přiloženého prostřednictvím
přílohy č. 4 podkladového materiálu.

1123/69/RM/2021

Stav zadluženosti
31.7.2021

města,

pohledávek

a

závazků

k

I. Rada města bere na vědomí

předloženou zprávu o stavu zadluženosti města, pohledávek a závazků k 31.7.2021.
1124/69/RM/2021

Rozpočtové opatření č. 6/2021, rozbor hospodaření města
k 31.08.2021

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Štramberka schválit rozpočtové opatření č. 6/2021 ve znění návrhu
finančního oddělení předloženého prostřednictvím přílohy č. 1:
Příjmy: 89.643.152,00,00 Kč
Výdaje: 104.866.068,00 Kč
Třída 8. financování: 15.222.916,00 Kč
II. Rada města bere na vědomí

hospodaření města k 31.08.2021
1125/69/RM/2021 Smlouva o kontokorentním úvěru č. 1765166349/21
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit smlouvu o kontokorentním úvěru č. 1765166349/21.
1126/69/RM/2021

Plán nákladů a výnosů ZŠ a MŠ Štramberk pro rok 2021 změna č. 3

I. Rada města schvaluje

plán nákladů a výnosů Základní školy a Mateřské školy Štramberk pro rok 2021, změnu
č. 3 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu:

Výnosy: 42.337.054,00 Kč
Náklady: 42.301.330,00 Kč
1127/69/RM/2021 Stav rozpracovanosti investičních akcí ke dni 31.8.2021
I. Rada města bere na vědomí

zprávu "Stav rozpracovanosti investičních akcí města Štramberka ke dni 31. 8. 2021"
1128/69/RM/2021 Prodej části pozemku p. č. 2823/18 k. ú. Štramberk
I. Rada města neschvaluje

rozdělení pozemku parc. č. 2823/18 v obci a k. ú. Štramberk za účelem přípravy prodeje
části tohoto pozemku o výměře cca 20 m2 dle žádosti pana P. K., 742 66 Štramberk.
1129/69/RM/2021

Prodej částí pozemků p. č. 2077, p. č. 2078 a p. č. 2079/1
k. ú. Štramberk

I. Rada města neschvaluje

rozdělení pozemků parc. č. 2077, parc. č. 2078 a p. č. 2079/1, vše v obci a k. ú. Štramberk, za
účelem přípravy prodeje částí těchto pozemků o výměře cca 2000 m2 dle žádosti manželů S.,
742 66 Štramberk.
1130/69/RM/2021 Pacht zemědělských pozemků k. ú. Štramberk
I. Rada města schvaluje

1. pacht zemědělských pozemků v obci a k. ú. Štramberk, a to parc. č. 2742/1 - část o výměře
10.890 m2 a část o výměře 17.120 m2, orná půda, parc. č. 2696/3 o výměře 2.287 m2, orná
půda, parc. č. 2576/25 o výměře 1.598 m2, tr. tr. porost, parc. č. 2576/26 o výměře
1.307 m2, tr. tr. porost, parc. č. 2591/9 o výměře 1.243 m2, orná půda, paní Kamile
Dostálové, IČ 73367885, Dolní Bašta 264, 742 66 Štramberk.
2. pachtovní smlouvu č. SMM/1/2021/PS mezi městem Štramberkem, IČ 00298468,
Náměstí 9, 742 66 Štramberk a paní Kamilou Dostálovou, IČ 73367885, Dolní Bašta 264,
742 66 Štramberk, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 8 podkladového
materiálu.
1131/69/RM/2021 Prodej pozemků v areálu bývalého statku
I. Rada města neschvaluje

zveřejnění záměru města prodat pozemky parc. č. 2764/2 o výměře 78 m2 (zastavěná plocha
a nádvoří), parc. č. 2768/29 o výměře 89 m2 (ostatní plocha, manipulační plocha),
parc. č. 2736/3 o výměře 59 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2768/30 o výměře
198 m2 (ostatní plocha, manipulační plocha), parc. č. 2768/45 o výměře 412 m2 (ostatní
plocha, manipulační plocha), parc. č. 2768/35 o výměře 701 m2 (ostatní plocha, manipulační
plocha), parc. č. 2768/36 o výměře 558 m2 (ostatní plocha, manipulační plocha),
parc. č. 2768/6 o výměře 236 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2768/34 o výměře
36 m2 (ostatní plocha, manipulační plocha), parc. č. 2766/1 o výměře 37 m2 (zastavěná
plocha a nádvoří), parc. č. 2768/33 o výměře 232 m2 (ostatní plocha, manipulační plocha),
parc. č. 2768/3 o výměře 66 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc. č. 2768/28 o výměře
1425 m2 (ostatní plocha, manipulační plocha), vše v obci a k. ú. Štramberk.

Podání žádosti o prodej stavby budovy bez čp/č.ev. na
1132/69/RM/2021 pozemku p. č. 2768/6, k.ú. Štramberk, do vlastnictví
města Štramberka
I. Rada města nedoporučuje

Zastupitelstvu města Štramberka souhlasit s podáním žádosti o prodej stavby budovy bez
čp/č.ev. (zemědělská stavba), umístěné na pozemku p. č. 2768/6, k.ú. Štramberk,
do vlastnictví města Štramberka, na Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,
Libušina 502/5, 702 00 Ostrava.
1133/69/RM/2021 Majetkoprávní vypořádání pozemků komunikace Plaňava
I. Rada města schvaluje

1. rozdělení pozemku parc. č. 654/1 v obci a k. ú. Štramberk za účelem přípravy směny
části tohoto pozemku za část pozemku parc. č. 645 v rámci majetkoprávního vypořádání
pozemků komunikace Plaňava, dle podkladového materiálu.
2. zveřejnění záměru směnit pozemek vzniklý rozdělením pozemku parc. č. 654/1
za pozemek vzniklý rozdělením pozemku parc. č. 645, oba v obci a k.ú. Štramberk,
dle podkladového materiálu.
II. Rada města schvaluje

zveřejnění záměru směnit pozemky parc. č. 654/8 a parc. č. 654/9 za pozemek parc. č. 654/7,
vše v obci a k.ú. Štramberk, dle podkladového materiálu.
1134/69/RM/2021

Umístění mobilního posezení a reklamní tabule 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 období vždy od 01.04. do 31.10. Zábor
veřejného prostranství - chodníku bude v rozsahu do 8 m2 s tím, že bude zachován průchozí
profil chodníku v min. šíři 1,5 m a dostatečné rozhledové poměry v přilehlé křižovatce, nesmí
být omezen hlavní vstup do kulturního domu. Venkovní posezení bude obsahovat 3 stoly
a 6 židlí a bude umístěno dle žádosti nájemkyně provozovny paní J. G., 741 01 Nový Jičín.
II. Rada města souhlasí

s umístěním reklamní tabule před provozovnou "Obecní hospůdky" v budově č. p. 10, na části
pozemku p. č. 15/1. Zábor veřejného prostranství - chodníku bude v rozsahu 1 m2 s tím, že
bude zachován průchozí profil chodníku v min. šíři 1,5 m a dostatečné rozhledové poměry v
přilehlé křižovatce, nesmí být omezen hlavní vstup do kulturního domu. Reklamní
tabule bude umístěna před provozovnou celoročně a bude umístěna dle žádosti nájemkyně
provozovny paní J. G., 741 01 Nový Jičín.
1135/69/RM/2021

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IZ-128002144

I. Rada města schvaluje

Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IZ-12-8002144 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. 1502, k.ú. Štramberk, zařízením distribuční soustavy.

1136/69/RM/2021 Nájemní smlouva - LB Cemix, s.r.o.
I. Rada města schvaluje

Nájemní smlouvu mezi pronajímatelem LB Cemix, s.r.o., IČ: 27994961, se sídlem Tovární
36, 373 12 Borovany a nájemcem Městem Štramberk, IČ: 00298468, se sídlem Náměstí 9,
742 66 Štramberk na nájem částí staveb, které se nachází na pozemcích:
•

•

•

parc. č. 1482/67 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.383 m2, jehož součástí
je stavba pro výrobu a skladování - budova bez čísla popisného nebo evidenčního.
V této stavbě se přenechávají nájemci do nájmu prostory o ploše 48 m2 uzamykatelná garáž č. 7;
parc. č. 2128/23 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.023 m2, jehož součástí
je stavba pro výrobu a skladování - budova bez čísla popisného nebo
evidenčního. V této stavbě se přenechávají nájemci do nájmu prostory o ploše 40 m2
- levá část od vjezdu do skládky koksu;
parc. č. 2128/8 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 409 m2, jehož součástí je stavba
pro výrobu a skladování - budova bez čísla popisného nebo evidenčního. V této stavbě
se přenechává nájemci do nájmu kancelářský prostor o ploše 80 m2 - pravá část
v plechovém zastřešeném objektu uvnitř uzamčeného areálu hlavního skladu.

Všechny nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro
Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Nový Jičín, na LV č. 6 pro obec a k.ú.
Štramberk.
1137/69/RM/2021 Ceník veřejných WC - mincovní automat
I. Rada města schvaluje

ceník veřejných WC v areálu hradu Trúba s účinností od 01.10.2021 dle přílohy
č. 1 podkladového materiálu.
1138/69/RM/2021 Žádost pana Končitíka na pořízení změny ÚP
I. Rada města bere na vědomí

žádost pana J. K., trvale bytem 742 75 Lichnov, ze dne 14.05.2021 o pořízení změny
územního plánu předloženou prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit zařazení předloženého záměru na pořízení změny územního
plánu do zprávy o uplatňování Územního plánu Štramberka 2021 s cílem jeho prověření.
1139/69/RM/2021

Žádost pana Kramoliše na pořízení změny ÚP zkráceným
postupem

I. Rada města bere na vědomí

žádost Ing. P. K., trvale bytem 742 21 Kopřivnice ze dne 18.08.2021 o pořízení změny
územního plánu zkráceným postupem předloženou prostřednictvím přílohy
č. 1 podkladového materiálu.
II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit zařazení předloženého záměru na pořízení změny územního
plánu zkráceným postupem do zprávy o uplatňování Územního plánu Štramberka 2021
s cílem jeho prověření.

1140/69/RM/2021 Žádost pana Bajera na pořízení změny ÚP
I. Rada města bere na vědomí

žádost pana J. B., trvale bytem 742 66 Štramberk ze dne 04.08.2021 o pořízení změny
územního plánu předloženou prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit zařazení předloženého záměru na pořízení změny územního
plánu do zprávy o uplatňování Územního plánu Štramberka 2021 s cílem jeho prověření.
1141/69/RM/2021 Žádost MUDr. Bezděkové na pořízení změny ÚP
I. Rada města bere na vědomí

žádost MUDr. O. B., trvale bytem 742 21 Kopřivnice ze dne 26.08.2021 o pořízení změny
územního plánu předloženou prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
1142/69/RM/2021

Smlouva o dílo - výroba stolních kalendářů města
Štramberk na rok 2022

I. Rada města schvaluje

smlouvu o dílo na výrobu stolních kalendářů města Štramberka na rok 2022 mezi městem
Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a firmou Zeman ART, s.r.o., IČ
25822209, Česká 361, 742 21 Kopřivnice.
Smlouva o dílo na zpracování studie proveditelnosti
1143/69/RM/2021 projektu "Komunitní centrum Štramberk" - budova
Náměstí č. p. 18 (Stará škola).
I. Rada města schvaluje

zpracování žádostí o poskytnutí podpory do výzvy Integrovaného regionálního operačního
programu, výzva č. 62 výzva IROP - Sociální infrastruktura - Integrované projekty CLLD,
MAS Lašsko, na projekt "Komunitní centrum Štramberk" - budova Náměstí č. p. 18 (Stará
škola).
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 87/2, 737 01 Český Těšín, IČ 28568087,
na zpracování studie proveditelnosti v rámci přípravy projektu "Komunitní centrum
Štramberk" předkládaného do výzvy Integrovaného regionálního operačního programu,
výzva č. 62 výzva IROP - Sociální infrastruktura - Integrované projekty CLLD, MAS
Lašsko, na projekt "Komunitní centrum Štramberk" - budova Náměstí č. p. 18 (Stará škola).
1144/69/RM/2021

Plán financování obnovy vodovodů
aktualizace pro období 2021-2030

a

kanalizací

-

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Štramberka schválit aktualizovaný Plán financování obnovy vodovodů
a kanalizací ve vlastnictví města pro období 2021-2030 v souladu se zákonem č. 274/2001
Sb., o vodovodech a kanalizacích, v rozsahu a podle pravidel stanovených v příloze
č. 18 prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění.

1145/69/RM/2021

Smlouva o dílo na rozšíření rozhlasového a varovného
systému města Štramberk

I. Rada města schvaluje

Smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk,
IČ 00298468 a společností EMPEMONT, s.r.o., se sídlem Železničního vojska
1472, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 27772179, na rozšíření rozhlasového a varovného
systému města Štramberka.
1146/69/RM/2021

Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství předloženou prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového
materiálu
1147/69/RM/2021

Obecně závazná vyhláška č. 4/2021 pro pohyb psů na
veřejném prostranství

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021, kterou se stanovují
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Štramberk
předloženou prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového materiálu
1148/69/RM/2021

Obecně závazná vyhláška č. 5/2021 o místním poplatku
ze psů

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2021 o místním poplatku ze psů
předloženou prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu
1149/69/RM/2021

Obecně závazná vyhláška č. 6/2021 o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2021 o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství předloženou prostřednictvím přílohy
č. 2 podkladového materiálu
1150/69/RM/2021 Příprava 18. zasedání Zastupitelstva města Štramberka
I. Rada města schvaluje

program
18.
zasedání
Zastupitelstva
města
Štramberka,
konaného
15.09.2021 v 16:00 hod. v sále Kulturního domu na Náměstí ve Štramberku.
1151/69/RM/2021

dne

Souhlas s užitím části pozemku p.č. 547, v k.ú. Štramberk
- Orel jednota Štramberk

I. Rada města souhlasí

s užitím části pozemku p.č. 547 o výměře cca 100 m2, v k.ú. Štramberk, v rámci konání
tradiční Svatováclavské horové pouti dne 28.09.2021, dle žádosti Orel jednoty Štramberk,
Náměstí 1, 742 66 Štramberk, zastoupena panem Mgr. Petrem Buzkem, starostou jednoty.

1152/69/RM/2021

Žádost o souhlas k povolení natáčení města Štramberka
dronem

I. Rada města souhlasí

s natáčením města Štramberka dronem v rozmezí 1 dne v měsíci září 2021 nebo říjen 2021
panem Adamem Uličným, ADISTONE GROUP s.r.o. IČ: 05268613, Hlubinská 1378/36,
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava.
1153/69/RM/2021 Nájemník v bytě v majetku města
I. Rada města schvaluje

nájemníka na pronájem bytu s nájmem ve výši 34,31 Kč/m2 na Bařinách 819/6 ve Štramberku
v obytném domě v majetku města Štramberka, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk paní
V. K., 742 66 Štramberk a pověřuje referenta správy bytů a nebytových prostor paní Karlu
Procházkovou podpisem nájemní smlouvy.
1154/69/RM/2021 Komunitní centrum Stará škola - zvláštní užívání
I. Rada města uděluje

souhlas vlastníka a správce místní komunikace se zvláštním užíváním místní komunikace
ve věci přepravy a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou
zvláštními předpisy v rámci stavby "Rekonstrukce objektu Náměstí čp. 18 - Stará škola",
dle důvodové zprávy.

Ing. Andrea Hlávková, v.r.
starostka města

Ing. Mojmír Kramoliš, v.r.
zastupitel

