Rada města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ
z 51. schůze Rady města Štramberka, která se konala
dne 8.12.2020
817/51/RM/2020 Rozpočtové opatření č. 5/2020, rozbor hospodaření města k 31.10.2020
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 5/2020 ve znění návrhu předloženého
finančním oddělením prostřednictvím přílohy č. 1:
Příjmy: 94.936.766,00 Kč
Výdaje: 106.313.323,00 Kč
Třída 8 financování: 11.376.557,00 Kč
II. Rada města bere na vědomí
hospodaření města k 31.10.2020

818/51/RM/2020 Rozpočet na rok 2021 (Rozpočtové provizorium), Závazné ukazatele
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočet města Štramberka pro rok 2021 ve znění návrhu
finančního oddělení předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
Příjmy:
Výdaje:

81.359.130,00 Kč
95.047.130,00 Kč

Třída 8. financování:

13.688.000,00 Kč

II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit závazné ukazatele rozpočtu ve znění návrhu finančního oddělení
předloženého prostřednictvím přílohy č. 2
III. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města zmocnit starostu města k provádění přesunů mezi rozpočtovými

položkami (POL.) v rámci závazných ukazatelů.
IV. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit (v případě neschválení rozpočtu pro rok 2021) rozpočtové
provizorium 2021 ve znění návrhu finančního oddělení předloženého prostřednictvím přílohy
č. 3
819/51/RM/2020 Příprava 15. zasedání Zastupitelstva města Štramberka
I. Rada města schvaluje
program 15. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, konaného dne 16.12.2020 v 16:00
hod. v sále Kulturního domu na Náměstí ve Štramberku.

820/51/RM/2020 Kontrola plnění úkolů
I. Rada města bere na vědomí
kontrolu plnění úkolů ke dni 08.12.2020.

821/51/RM/2020 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. SMM/01/2020/NP-V
I. Rada města schvaluje
1. výpůjčku nebytového prostoru - místnosti č. 0.09 o výměře 40,32 m2 podlahové plochy,
který se nachází v 1. PP budovy s č. p. 620 (stavba občanského využití), která je součástí
pozemku p. č. 506, ulice Zauličí, v obci a k.ú. Štramberk, Tělocvičné jednotě Sokol
Štramberk, IČ 64629716, Zauličí 620, 742 66 Štramberk.
2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. SMM/01/2020/NP-V mezi městem Štramberkem,
IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a Tělocvičnou jednotou Sokol Štramberk, IČ
64629716, Zauličí 620, 742 66 Štramberk.

822/51/RM/2020 Smlouva o výpůjčce č. SMM/02/2020
I. Rada města schvaluje
1. výpůjčku části nemovitosti pozemku p.č. 831/1 o výměře 5114 m2, zahrada a nemovitosti
pozemku p.č. 1419/11 o výměře 1148 m2, trvalý travní porost, oba v obci a k.ú.
Štramberk, M. D., 742 66 Štramberk.
2. smlouvu o výpůjčce č. SMM/02/2020 mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí
9, 742 66 Štramberk a M. D., 742 66 Štramberk.

Dohoda o skončení nájmu nebytového prostoru - číslo jednotky 769/9
823/51/RM/2020 v bytovém domě č.p. 767, č.p. 768, č.p. 769 ve Štramberku, ulice
Bařiny, k.ú. Štramberk
I. Rada města schvaluje
Dohodu o skončení nájmu nebytového prostoru mezi městem Štramberkem, IČ 00298468,

Náměstí 9, 742 66 Štramberk (pronajímatel) a společností MUDr. Dana Gilarová s.r.o., IČ
29456797, Dolní Bašta 382, 742 66 Štramberk (nájemce), když předmětem dohody je
skončení nájmu nebytového prostoru - číslo jednotky 769/9 v bytovém domě č.p. 767, č.p.
768, č.p. 769 ve Štramberku, ulice Bařiny, na pozemku parcela č. 2058 v obci a k.ú.
Štramberk (ordinace praktického lékaře), ke dni 31.12.2020.

824/51/RM/2020 Žádost nájemkyně prostor sloužících podnikání v budově s č. p. 10
I. Rada města bere na vědomí
žádost nájemkyně paní Moniky Tichopádové, IČ 63723476, Komenského 1132/57, 741 01
Nový Jičín, ze dne 02.12.2020.o odpuštění nájemného za měsíc říjen a listopad 2020 za
užívání prostor sloužících podnikání v budově s č. p. 10 ve Štramberku.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku za provoz
825/51/RM/2020 systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu ke schválení Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.

826/51/RM/2020 Smlouva o výpůjčce č.j. MuzNJ/00115/2019 - dodatek č. 2
I. Rada města schvaluje
dodatek č. 2 č.j. MuzNJ/01085/2020 ke smlouvě o výpůjčce č.j. MuzNJ/00115/2019 ze dne
23. 5. 2019 doplněné dodatkem č. 1 ze dne 24. 4. 2020 mezi městem Štramberkem, Náměstí
9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 (výpůjčitel) a Muzeem Novojičínska, příspěvkovou
organizací, 28. října 12, 741 11 Nový Jičín, IČ 00096296 (půjčitel), kdy předmětem dodatku
je prodloužení výpůjční doby do 31.12.2021.

827/51/RM/2020 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo - průzkum návštěvnosti
I. Rada města schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 05.06.2020 mezi Ústavem pro interpretaci místního
dědictví, se sídlem Grymov 26, 751 21 Grymov, IČ 05952051 a městem Štramberkem,
Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468, jejímž předmětem je průzkum skutečné situace
cestovního ruchu ve Štramberku jako podklad pro plánování CR

828/51/RM/2020 Finanční dar na soc.automobil pro Charitu Kopřivnice
I. Rada města schvaluje
finanční dar ve výši 16 tis.Kč na pořízení sociálního automobilu pro Charitu Kopřivnice
II. Rada města schvaluje
darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Štramberk, sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk,
IČ: 00298468 a společností KOMPAKT spol. s r.o., sídlem Jiráskova 1424, Poděbrady, jejímž
předmětem je poskytnutí finančního daru za účelem charitativním - pořízení sociálního
automobilu pro Charitu Kopřivnice

829/51/RM/2020 Odměna řediteli ZŠ a MŠ Štramberk
I. Rada města schvaluje
odměnu panu Mgr. Stanislavu Pešovi, řediteli Základní školy a Mateřské školy Štramberk.

830/51/RM/2020 Vydání rezidentní parkovací karty
I. Rada města schvaluje
vydání Rezidentní parkovací karty na rok 2020, na základě přílohy 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.

831/51/RM/2020 Připravené investiční akce města Štramberka na rok 2021
I. Rada města bere na vědomí
předložený materiál "Připravené investiční akce na rok 2021"
II. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka vzít na vědomí předložený materiál "Připravené investiční
akce na rok 2021"
III. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit projekty k realizaci kryté rozpočtem na rok 2021

Příkazní smlouva na dotační management na projekt "Komunitní
centrum Štramberk"
I. Rada města schvaluje
832/51/RM/2020

Příkazní smlouvu 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 administraci a dotační management projektu "Komunitní centrum Štramberk" registrační
číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0014684, který byl doporučen k podpoře z dotačního
titulu Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 62 - Sociální infrastruktura Integrované projekty CLLD, MAS Lašsko výzva č. 17.

Podání žádosti o dotaci na projekt "Obnova místních komunikací ve
Štramberku" v rámci MMR ČR
I. Rada města doporučuje
833/51/RM/2020

Zastupitelstvu města Štramberka schválit podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci
Ministerstva pro místní rozvoj ČR z podprogramu Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli
pro dotační titul 117D8220A Podpora obnovy místních komunikací na projekt "Obnova
místních komunikací ve Štramberku".

Prominutí nájemného za užívání prostor ve vlastnictví města po dobu
krizových opatření vlády ve výši 50%
I. Rada města doporučuje
834/51/RM/2020

zastupitelstvu města s účinností od 22.12.2020 prominutí 50% nájemného za užívání prostor
ve vlastnictví města Štramberka, přenechaných do užívání fyzickým či právnickým osobám,
které
1. ke dni 22.10.2020 provozovaly v provozovnách umístěných v těchto prostorách živnost
nebo jinou podnikatelskou činnost
a zároveň
2. na základě Usnesení Vlády České republiky ze dne 12.10.2020 č. 1021, ze dne 21.10.2020
č. 1079, ze dne 26.10.2020 č. 1103, ze dne 30.10.2020 č. 1116, ze dne 16.11.2020 č. 1192, ze
dne 20.11.2020 č. 1201, o přijetí krizového opatření, přerušily nebo omezily v provozovnách
dle písm. a) provozování podnikatelské činnosti,
a to za období od 01.10.2020 do 30.11.2020 za podmínky, že nájemce nemá vůči městu ke
dni 22.12.2020 žádné závazky po splatnosti.

Smlouva o dílo na zpracování studie proveditelnosti projektu
"Technika JSDH Štramberk"
I. Rada města schvaluje
835/51/RM/2020

zpracování žádostí o poskytnutí podpory do výzvy Integrovaného regionálního operačního
programu, výzva REACT-EU - Integrovaný záchranný systém, na projekt "Technika JSDH
Štramberk".
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 "Technika JSDH Štramberk"
předkládaného do výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, výzva REACTEU - Integrovaný záchranný systém.

836/51/RM/2020 Aktualizace akčního plánu města pro roky 2019-2022
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit Akční plán města Štramberka na léta 2019-2022, včetně jeho
aktualizace se změnami ke dni 03.12.2020

Stání silničních motorových vozidel na vymezených místních
komunikacích ve městě Štramberku
I. Rada města schvaluje
837/51/RM/2020

Podmínky pro vydávání parkovacích karet v souvislosti s Nařízením č. 1/2018 o stání
silničních motorových vozidel na vymezených komunikacích ve městě Štramberku
II. Rada města schvaluje
Ceník stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích dle Nařízení města
Štramberka č. 1/2018 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních
komunikacích ve městě Štramberku
III. Rada města neschvaluje
zřizování vyhrazených parkovacích stání v zóně 1 (červená), dle Obecně závazné vyhlášky
města č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství v roce 2021

838/51/RM/2020 Prodej movitého majetku - přední šípová radlice na sníh
I. Rada města bere na vědomí
Zápis z jednání komise pro otevírání obálek a posouzení nabídek na kupní cenu za prodej

přední šípové radlice na sníh
II. Rada města schvaluje
Kupní smlouvu uzavřenou mezi městem Štramberkem, Náměstí č. 9, 742 66 Štramberk; IČ:
00298468 a ALS AGRO a.s., č.p. 444, 742 56 Sedlnice; IČ: 25841696, na prodej přední
šípové radlice na sníh z majetku města Štramberka.

Potvrzení zájmu o bezúplatný převod pozemku p. č. 3023/15, k. ú.
Štramberk, do vlastnictví města Štramberka
I. Rada města doporučuje
839/51/RM/2020

zastupitelstvu města souhlasit s potvrzením zájmu o bezúplatný převod pozemku p. č.
3023/15, v obci a k. ú. Štramberk, do vlastnictví města Štramberka, dle žádosti MILNEA
státní podnik v likvidaci, Třanovského 622/11, Řepy, 163 00 Praha 6.

Ing. Andrea Hlávková, v. r.

Ing. Václav Šimíček, v. r.

starostka města

místostarosta města

