Rada města Štramberka

PŘEHLED USNESENÍ
z 6. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 17. 3. 2015
86/6/RM/2015 Hospodaření města za rok 2014
I. Rada města bere na vědomí
hospodaření města Štramberka za rok 2014
Usnesení bylo: PŘIJATO
87/6/RM/2015 Rozpočtové opatření č. 1/2015 a Plán hosp. činnosti pro rok 2015 - změna č. 1
I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Štramberka schválit rozpočtové opatření č.
1/2015:
Příjmy:
48.539.470,00 Kč
Výdaje:
53.362.946,00 Kč
Třída 8 financování:
4.823.476,00 Kč
II. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit plán hospodářské činnosti pro rok 2015 – změna
č. 1:
Výnosy: 6.724.000,00 Kč
Náklady: 4.656.000,00 Kč
Usnesení bylo: PŘIJATO
88/6/RM/2015 Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Štramberk za rok 2014 a účetní závěrka
I. Rada města schvaluje
výsledek hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Štramberk za rok 2014 ve výši
1.551,66 Kč
II. Rada města schvaluje
převedení části hospodářského výsledku do rezervního fondu školy ve výši 1.551,66 Kč
III. Rada města schvaluje
účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Štramberk, IČ 60336293, sestavenou
ke dni 31. 12. 2014.
Usnesení bylo: PŘIJATO
89/6/RM/2015 Hodnocení práce ředitele ZŠ a MŠ a stanovení výše finanční odměny
I. Rada města schvaluje
odměnu ředitelce ZŠ a MŠ Štramberk Mgr. Zdeňce Havlíkové v souladu se schválenými
Zásadami pro určení platu odměn ředitelce příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Štramberk za
kalendářní rok 2014.

Usnesení bylo: PŘIJATO
90/6/RM/2015 Hlavní body zasedání Zastupitelstva města Štramberka na rok 2015
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit hlavní body zasedání Zastupitelstva města
Štramberka na rok 2015
Usnesení bylo: PŘIJATO
91/6/RM/2015 Příprava 3. zasedání ZM Štrambeka 25. 03. 2015
I. Rada města schvaluje
datum, čas, místo konání a program 3. zasedání Zastupitelstva města Štramberka dne 25. 03.
2015 v 16:00 hod. v sále Kulturního domu na náměstí ve Štramberku.
Usnesení bylo: PŘIJATO

92/6/RM/2015 Žádost o souhlas se záborem veřejného prostranství - TJ Rožnov p. R.
I. Rada města souhlasí
se záborem veřejného prostranství - část v rozsahu cca 350 m2 pozemku parc. č. 15/1 v obci
a k.ú. Štramberk (červená plocha náměstí) - dne 13. 06. 2015 od 13.30 hod. do 14.30 hod.
v rámci konání 2. ročníku "ER PE ER MOTOPARTY", který pořádá Komplex pro sport a
rekreaci TJ Rožnov pod Radhoštěm.
Usnesení bylo: PŘIJATO

93/6/RM/2015 Žádost o souhlas se záborem veřejného prostranství - ŠMÍRA-PRINT, s.r.o.
I. Rada města souhlasí
se záborem veřejného prostranství na pozemku parc. č. 15/1 v obci a k.ú. Štramberk - červená
plocha náměstí - dne 30. 05. 2015 od 08.00 hod. do 22.00 hod. v rámci konání veřejné akce
10. narozenin Městského pivovaru Štramberk, kterou pořádá ŠMÍRA - PRINT,s.r.o.
Usnesení bylo: PŘIJATO
94/6/RM/2015 Žádost o pronájem pozemků p.č. 1353 a p.č. 1359 k.ú. Štramberk
I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout pozemky p.č. 1353 a p.č. 1359 v obci a k.ú. Štramberk.
Usnesení bylo: PŘIJATO

95/6/RM/2015 Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě Tomáš Maralík
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
SMM/1/2015/BVB mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk,
zastoupeným starostou města Ing. Davidem Plandorem a panem Tomášem Maralíkem, bytem
Kopec 83, 742 66 Štramberk, kdy předmětem smlouvy je budoucí zatížení části pozemku
p.č. 141/1 k.ú. Štramberk 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/2/2015/BVB mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk,
zastoupeným starostou města Ing. Davidem Plandorem a panem Tomášem Maralíkem, bytem
Kopec 83, 742 66 Štramberk, kdy předmětem smlouvy je budoucí zatížení části pozemku p.č.
141/1 k.ú. Štramberk a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora
podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
96/6/RM/2015 Smlouva o nájmu č. 383 - Lesy ČR, s.p.
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o nájmu č. 383 mezi Lesy ČR, s.p., IČ 42196451, Přemyslova 1106, 501 48 Hradec
Králové a městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, zastoupeným
starostou města Ing. Davidem Plandorem a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing.
Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
97/6/RM/2015 Opětovná žádost o povolení pronájmu a provozování LTZ
I. Rada města bere na vědomí
žádost o povolení pronájmu a provozování LTZ podanou dne 27.02.2015 panem Břetislavem
Fucimanem, Na Rybníčku č.p. 485/54, 746 01 Opava.
Usnesení bylo: PŘIJATO
98/6/RM/2015 Koupě pozemku p.č. 754/9 k.ú. Štramberk do vlastnictví města Štramberka
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit koupi pozemku p.č. 754/9 o výměře 1081 m2,
zahrada, v obci a k.ú. Štramberk, který vznikl rozdělením pozemku p.č. 754/1 dle GP č.
2944-66/2014, do vlastnictví města Štramberka od pana Martina Kučery, bytem Dolní Bašta
379, 742 66 Štramberk, za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 108 100,-Kč a za
úhradu nákladů s prodejem souvisejících (úhrada správního poplatku za vklad práva do KN,

úhrada daně z nabytí nemovité věci).
Usnesení bylo: PŘIJATO
99/6/RM/2015 Rozdělení pozemku p.č. 226 k.ú. Štramberk za účelem přípravy prodeje částí
tohoto pozemku
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit rozdělení pozemku p.č. 226 za účelem přípravy
prodeje částí tohoto pozemku dle podkladového materiálu.
Usnesení bylo: PŘIJATO
100/6/RM/2015 Smlouva o dílo na zavedení invetarizace majetku s napojením na IS
R@dnice VERA.
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o dílo číslo SD/15/69 mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a společností VERA, spol. s r.o., se sídlem Praha 6 - Vokovice, Lužná 2, IČ
62587978 na zavedení invetarizace majetku s napojením na IS R@dnice VERA a pověřuje
starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
101/6/RM/2015 Smlouva o poskytování služeb koupání na koupališti Štramberk - Libotín
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o poskytování služeb koupání na koupališti Štramberk - Libotín mezi městem
Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a společností NOVOS NJ s.r.o. Rekreační středisko "U Kateřiny", se sídlem Libotín 979, 742 66 Štramberk, IČ 26825007 a
pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO

102/6/RM/2015 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo číslo SWR/14/248 uzavřené dne 07. 02. 2014
ve znění dodatku č.1 na udělení licence programového vybavení R@dnice VERA.
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo číslo SWR/14/248 uzavřené dne 07. 02. 2014 ve znění
dodatku č. 1 mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a firmou
VERA, spol. s r.o., se sídlem Praha 6 - Vokovice, Lužná 2, IČ 62587978 na udělení licence
programového vybavení R@dnice VERA třetí osobě Sdružení povodí Sedlnice, včetně
poskytování služby Základní technické podpory a pověřuje starostu města pana Ing. Davida
Plandora podpisem tohoto dodatku.
Usnesení bylo: PŘIJATO

103/6/RM/2015 Zpráva revizní komise a rozpočet Dobrovolného svazku obcí Sdružení
Povodí Sedlnice.
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka vzít na vědomí Zprávu revizní komise DSO Sdružení povodí
Sedlnice ze dne 22.12.2014 dle přílohy č. 1 podkladového materiálu.
II. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka vzít na vědomí rozpočet DSO Sdružení povodí Sedlnice na
rok 2015 dle přílohy č. 2 podkladového materiálu.
Usnesení bylo: PŘIJATO
104/6/RM/2015 Rezidentní parkovací karty na rok 2015
I. Rada města schvaluje
vydání Rezidentních parkovacích karet na rok 2015 (žádosti podané v termínu od 25. 02.
2015 do 17. 03. 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.
Usnesení bylo: PŘIJATO
105/6/RM/2015 Doplnění člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Štramberka.
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka volit podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích (obecní zřízení) v platném znění jako pátého člena Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Štramberka paní Janu Debnárovou, bytem Zauličí 343, 742 66 Štramberk.
Usnesení bylo: PŘIJATO
106/6/RM/2015 Rozdělení příspěvků z Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2015
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit příspěvky pro jednotlivé žadatele z programu
regenerace MPR a MPZ v roce 2015 takto:
1. Provedení obnovy Jaroňkovy útulny Gotická věž hradu Trúba (celková obnova objektu dle
dobové fotografie z roku 1920 a s tím práce související včetně restaurování původních
maleb), r. č. 13244/8-3465/2 městu Štramberku, Náměstí 9, 742 66 Štramberk ve výši
1 208 668,- Kč.

2. Obnova roubení, podlah a stropní konstrukce včetně vnitřních omítek a práce s tím
související, roubeného domu Dolní 206, na parcele č. 612 v k. ú. Štramberk, r. č. 8-3421

ve výši 63 350,- Kč majitelce RD paní Bilíkové Marii, Smetanova 1151, 757 01 Valašské
Meziříčí.
3. Obnova nátěru včetně výměny vadných šindelů a práce s tím související, Zvonice ve
svahu pod zříceninou hradu Trúba na pozemku p. č. 27, v k. ú. Štramberk, r. č. 13243/83464 ve výši 16 000,- Kč Římskokatolické farnosti Štramberk, Náměstí 1, 742 66
Štramberk.
Usnesení bylo: PŘIJATO
107/6/RM/2015 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební práce "Obnova Jaroňkovy útulny
na pozemku p. č. 2824 v k. ú. Štramberk"
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a
společností CONSTRUCTUS s.r.o., se sídlem Raškovice 285, 739 04 Raškovice, IČ
26847779, na stavební práce "Obnova Jaroňkovy útulny na pozemku p. č. 2824 v k. ú.
Štramberk" a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem tohoto dodatku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
108/6/RM/2015 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku "Výměna oken - objekt Zauličí
č. p. 265 na pozemku p. č. 206 v k. ú Štramberk".
I. Rada města bere na vědomí
Zápis z jednání komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a vyhodnocení nabídek
k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku "Výměna oken - objekt Zauličí č. p. 265 na
pozemku p. č. 206 v k. ú Štramberk".
II. Rada města rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky na dodávku "Výměna oken - objekt Zauličí č. p. 265 na
pozemku p. č. 206 v k. ú Štramberk" předložené uchazečem VYSOT s.r.o., se sídlem Kunín
105, 742 53 Kunín, IČ 25825526.
III. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a společností
VYSOT s.r.o., se sídlem Kunín 105, 742 53 Kunín, IČ 25825526, na dodávku "Výměna oken
- objekt Zauličí č. p. 265 na pozemku p. č. 206 v k. ú Štramberk" a pověřuje starostu města
pana Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
109/6/RM/2015 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku "Výměna oken - bytové domy
Drážné č. p. 569 a č. p. 539 a práce s tím související".
I. Rada města bere na vědomí
Zápis z jednání komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a vyhodnocení nabídek
k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku "Výměna oken - bytové domy Drážné č. p. 569
a č. p. 539 a práce s tím související".

II. Rada města vylučuje
1. v souladu s čl. VIII. Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
"Výměna oken - bytové domy Drážné č. p. 569 a č. p. 539 a práce s tím související" ze dne
26. 02. 2015, z účasti v zadávacím řízení dodavatele FENSTAV STAVBY a.s., Paskovská
98/47, 720 00 Ostrava - Hrabová, IČ 28610938, z důvodu nesplnění požadavků zadavatele.
2. v souladu s čl. VIII. Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
"Výměna oken - bytové domy Drážné č. p. 569 a č. p. 539 a práce s tím související" ze dne
26. 02. 2015, z účasti v zadávacím řízení dodavatele MEROPS, spol. s r.o., Strojnická 374,
735 62 Český Těšín, IČ 25394282, z důvodu nesplnění požadavků zadavatele.
3. v souladu s čl. VIII. Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
"Výměna oken - bytové domy Drážné č. p. 569 a č. p. 539 a práce s tím související" ze dne
26. 02. 2015, z účasti v zadávacím řízení dodavatele Calimba CZ s.r.o., Pod hrází 1239, 756
61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 02913941, z důvodu nesplnění požadavků zadavatele.
4. v souladu s čl. VIII. Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
"Výměna oken - bytové domy Drážné č. p. 569 a č. p. 539 a práce s tím související" ze dne
26. 02. 2015, z účasti v zadávacím řízení dodavatele FENBAU s.r.o., Nádražní 59, 702 00
Ostrava, IČ 25815458 , z důvodu nesplnění požadavků zadavatele.
5. v souladu s čl. VIII. Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
"Výměna oken - bytové domy Drážné č. p. 569 a č. p. 539 a práce s tím související" ze dne
26. 02. 2015, z účasti v zadávacím řízení dodavatele FABRIKO MORAVA, s.r.o., Životice
u Nového Jičína 207, 742 72 Mořkov, IČ 28632761 , z důvodu nesplnění požadavků
zadavatele.
6. v souladu s čl. VIII. Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
"Výměna oken - bytové domy Drážné č. p. 569 a č. p. 539 a práce s tím související" ze dne
26. 02. 2015, z účasti v zadávacím řízení dodavatele Severomoravská stavební společnost,
s.r.o., Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ 47153849, z důvodu nesplnění
požadavků zadavatele.
7. v souladu s čl. VIII. Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
"Výměna oken - bytové domy Drážné č. p. 569 a č. p. 539 a práce s tím související" ze dne
26. 02. 2015, z účasti v zadávacím řízení dodavatele DEC-PLAST s.r.o., Místecká 1111, 742
58 Příbor, IČ 61943592, z důvodu nesplnění požadavků zadavatele.
8. v souladu s čl. VIII. Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
"Výměna oken - bytové domy Drážné č. p. 569 a č. p. 539 a práce s tím související" ze dne
26. 02. 2015, z účasti v zadávacím řízení dodavatele JaD Stavební práce, s.r.o., Mniší 115,
742 21 Kopřivnice, IČ 27795233, z důvodu nesplnění požadavků zadavatele.
III. Rada města rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky na dodávku "Výměna oken - bytové domy Drážné č. p. 569 a
č. p. 539 a práce s tím související" předložené uchazečem STAV ZEMAN s.r.o., se sídlem
Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ 28270061.
IV. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a
společností STAV ZEMAN s.r.o., se sídlem Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ
28270061, na dodávku "Výměna oken - bytové domy Drážné č. p. 569 a č. p. 539 a práce s
tím související" a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.

Usnesení bylo: PŘIJATO
110/6/RM/2015 Nájemník na pronájem bytu v obytném domě v majetku města
I. Rada města ruší
usnesení č. 85/5/RM/2015 ze dne 24. 02. 2015, kterým Rada města Štramberka schválila nájemníka
na pronájem bytu s nájmem ve výši 34,31 Kč /1 m2 Bařiny 750/21 ve Štramberku v obytném domě
v majetku města Štramberk, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk paní Miladu Pokornou,
Nádražní 362, 742 66 Štramberk a pověřuje vedoucí oddělení technické správy a bytového
hospodářství paní Karlu Procházkovou podpisem nájemní smlouvy.

II. Rada města schvaluje
nájemníka na pronájem bytu s nájmem ve výši 34,31 Kč /1 m2 Bařiny 750/10 ve Štramberku v
obytném domě v majetku města Štramberk, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk paní Miladu
Pokornou, Nádražní 362, 742 66 Štramberk a pověřuje vedoucí oddělení technické správy a
bytového hospodářství paní Karlu Procházkovou podpisem nájemní smlouvy.

III. Rada města schvaluje
nájemníka na pronájem bytu s nájmem ve výši 34,31 Kč /1 m2 Bařiny 750/21 ve Štramberku v
obytném domě v majetku města Štramberk, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk paní Marii
Gzylovou, Bařiny 784, 742 66 Štramberk a pověřuje vedoucí oddělení technické správy a bytového
hospodářství paní Karlu Procházkovou podpisem nájemní smlouvy.

Usnesení bylo: PŘIJATO
111/6/RM/2015 Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 10/2010 o místním poplatku ze
vstupného
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit obecně závaznou vyhlášku č.1/2015 o místním
poplatku ze vstupného.
Usnesení bylo: PŘIJATO

112/6/RM/2015 Delegace zástupce akcionáře k výkonu všech práv akcionáře na valné
hromadě konané dne 29. 5. 2015
I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Štramberka ve smyslu § 84 odst. 2 písm.
f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto
akcionář společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742
72, IČ 258 72 826, delegovat jako zástupce města pro výkon všech práv akcionáře pana Ing.
Davida Plandora, nar. 13.3.1981, bytem Dolní 397, 742 66 Štramberk.
Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech práv akcionáře
jménem akcionáře na valné hromadě konané dne 29. 5. 2015, a to k výkonu všech práv
akcionáře na této řádné valné hromadě, nebo náhradní valné hromadě společnosti ASOMPO,
a.s. konané za tuto řádnou valnou hromadu.
Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě, aby místo
něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně panu Ing. Oldřichu Škrabalovi, nar.
8.6.1964, bytem Bařiny 817, 742 66 Štramberk.
Usnesení bylo: PŘIJATO
113/6/RM/2015 Poskytnutí účelové dotace pro JSDH Štramberk.
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace pro JSDH Štramberk ve výši 120 tis. Kč,
uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 00 Ostrava a městem
Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk a pověřuje starostu města Ing. Davida
Plandora podpisem této smlouvy.
II. Rada města schvaluje
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace pro JSDH Štramberk ve výši 50 tis. Kč,
uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 00 Ostrava a městem
Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk a pověřuje starostu města Ing. Davida
Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
114/6/RM/2015 Přehlídka netradičních divadel : "KOPŘIVA 2015"
I. Rada města neschvaluje
Prominutí poplatků za :
- nájem Kulturního domu na Náměstí ve Štramberku
- výlep plakátů
při konání přehlídky netradičních divadel "KOPŘIVA 2015", která se uskuteční ve dnech 24.
a 25. 04. 2015 v sále Kulturního domu na Náměstí ve Štramberku.
Usnesení bylo: ZAMÍTNUTO

115/6/RM/2015 Výběrové řízení na tajemníka Městského úřadu Štramberk
I. Rada města schvaluje
vyhlášení výběrového řízení na pozici vedoucího úřadu - tajemníka Městského úřadu
Štramberk včetně podmínek výběrového řízení dle přílohy.
Usnesení bylo: PŘIJATO

Ing. David Plandor
Starosta města

Ing. Oldřich Škrabal
místostarosta města

