Rada města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ
z 66. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 6.3.2018
1121/66/RM/2018 Kontrola úkolů
I. Rada města bere na vědomí
kontrolu úkolů ke dni 6.3.2018.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1122/66/RM/2018 Hospodaření města k 31.12.2017
I. Rada města bere na vědomí
výsledky hospodaření města k 31.12.2017
Usnesení bylo: PŘIJATO
1123/66/RM/2018 Rozpočtové opatření č. 2/2018
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 2/2018 ve znění návrhu finančního
oddělení předloženého prostřednictvím přílohy č. 1.
Příjmy: 73.200.575,00 Kč
Výdaje: 103.422.575,00 Kč
Třída 8. financování: 30.222.000,00 Kč
Usnesení bylo: PŘIJATO
1124/66/RM/2018 Vnitroorganizační směrnice č. 1/2018 - Systém zpracování účetnictví a
oběh účetních dokladů
I. Rada města schvaluje
vnitroorganizační směrnici č. 1/2018 - Systém zpracování účetnictví a oběh účetních dokladů.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1125/66/RM/2018 Rozdělení příspěvků z Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2018
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit příspěvky pro jednotlivé žadatele z programu
regenerace MPR a MPZ v roce 2018 takto:
1. Obnova omítek v interiéru a exteriéru objektu, repase oken v půdním prostoru, renovace
stávající podlahy v zadní místnosti domu a práce s tím související, městského domu Kopec
č. p. 107, na pozemku parc. č. 77 v k. ú. Štramberk, r. č. 10907/8-3875 ve výši 59.800 Kč
majitelům RD pan J. V. 742 66 Štramberk a paní H. V., 742 66 Štramberk.

2. Celková obnova roubeného domu Horní Bašta č. p. 298, na pozemku parc. č. 1019 v k. ú.
Štramberk, r. č. 13175/8-3395 ve výši 145.681 Kč majitelce RD paní Mgr. D. M., 700 30
Ostrava-Hrabůvka.
3. Repase hlavních vstupních dveří a práce s tím související, měšťanského domu Náměstí č.
p. 36, na pozemku parc. č. 41 v k. ú. Štramberk, r. č. 10906/8-3870 ve výši 16.723 Kč
majiteli RD pan P. D., 742 66 Štramberk.
4. Obnova střešního pláště lodi a práce s tím související Farního kostela sv. Jana
Nepomuckého a sv. Bartoloměje na pozemku parc. č. 1 v k. ú. Štramberk, r. č. 13246/83467 ve výši 238.555 Kč Římskokatolické farnosti Štramberk, Náměstí 1, 742 66
Štramberk, IČ 47998067.

II. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit realizaci obnovy kulturních památek ve vlastnictví
města Štramberka z programu regenerace MPR a MPZ v roce 2018 takto:
1. Repase stávajících okýnek a práce s tím související věže hradu Trúba, parc. č. 2824 v k. ú.
Štramberk, r. č. 13244/8-3465.
2. Obnova nátěru střechy, výměna poškozených šindelů a práce s tím související Hrstkovy
chaty č. p. 136 v areálu hradu Trúba, parc. č. 2824 v k. ú. Štramberk, r. č. 13244/8-3465.
3. Oprava poškozených a zchátralých částí městského opevnění a práce s tím související,
parc. č. 29 v k. ú. Štramberk, r. č. 13242/8-3463.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1126/66/RM/2018 Stav investičních akcí v roce 2018
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit stav investičních akcí na rok 2018 ke dni 28.2.2018.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1127/66/RM/2018 Koupě pozemku p. č. 389/1 k. ú. Štramberk do vlastnictví města
Štramberka
I. Rada města doporučuje
1. Zastupitelstvu města Štramberka schválit koupi pozemku p. č. 389/1 o výměře 729 m2
(zastavěná plocha a nádvoří), v obci a k.ú. Štramberk, z vlastnictví pana MUDr. J. H. 160
00 Praha 6, do vlastnictví města Štramberka, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk,
za kupní cenu ve výši 434.000 Kč a za úhradu nákladů s prodejem souvisejících.

2. Zastupitelstvu města Štramberka schválit uzavření kupní smlouvy mezi panem MUDr. J.
H., 160 00 Praha 6 (strana prodávající) a městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9,
742 66 Štramberk (strana kupující), když předmětem smlouvy je koupě pozemku p.
č. 389/1, obec a k. ú. Štramberk, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.
4 podkladového materiálu.

Usnesení bylo: PŘIJATO
1128/66/RM/2018 Směna pozemku p. č. 2823/16 za pozemek p. č. 2823/17 k. ú
Štramberk
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit směnu pozemku p. č. 2823/16 o výměře 6 m2,
ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. Štramberk, který vznikl rozdělením pozemku p. č. 2823/5, k.
ú. Štramberk, dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku, průběh vlastníky zpřesněné
hranice pozemků č. 3124-71/2017, za pozemek p. č. 2823/17 o výměře 4 m2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, k.ú. Štramberk, který vznikl rozdělením pozemku p. č. 2823/14, k.
ú. Štramberk, dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku, průběh vlastníky zpřesněné
hranice pozemků č. 3124-71/2017, a který je v podílovém spoluvlastnictví manželů paní
Mgr. J. S. a pana Ing. Z. S., 742 66 Štramberk, bez finančního vyrovnání rozdílu cen
směňovaných pozemků, s odůvodněním odchylky od ceny obvyklé spočívající v absenci
doplatku, a to majetkové vypořádání veřejné cesty, tedy veřejně přístupné účelové
komunikace (komunikace pro pěší) nacházející se na pozemku p. č. 2823/5 a na pozemku p. č.
2823/17, k. ú. Štramberk, za účelem zajištění nezbytného veřejného přístupu k pozemku p. č.
2823/3 a pozemku p. č. 1035, jehož součástí je RD č.p. 297, k. ú. Štramberk.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1129/66/RM/2018 Příkazní smlouva na dotační management pro akci "Eneregtické
úspory BD Bařiny č. p. 750 Štramberk"
I. Rada města schvaluje
podání žádosti o poskytnutí podpory z Integrovaného regionálního operačního
programu, Prioritní osa PO 2 - Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele
regionů, Specifický cíl 2.5 - Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení, pro akci
"Energetické úspory BD Bařiny č. p. 750, Štramberk".
II. Rada města schvaluje
Příkazní smlouvu mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a
společností ASA expert a.s., se sídlem Lešetínská 626/24, Kunčice, 719 00 Ostrava, IČ
27791891, na poradenství, zpracování a podání žádosti o dotaci a činnosti dotačního
managementu v kombinovaném projektu Integrovaného regionálního operačního programu
pro akci "Energetické úspory BD Bařiny č. p. 750, Štramberk" a pověřuje starostu města pana
Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1130/66/RM/2018 Veřejná zakázka malého rozsahu "Demolice objektu volejbalových
šaten"
I. Rada města bere na vědomí
Protokol o otevírání obálek a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce
malého rozsahu na stavební práce "Demolice objektu volejbalových šaten"

II. Rada města rozhoduje
o výběru nejvýhodnější nabídky na stavební práce "Demolice objektu volejbalových šaten"
předložené uchazečem SDR - stavby demolice recyklace, s.r.o. IČ: 286647416, se sídlem
Bělehradská 568, 120 00 Praha 2
III. Rada města schvaluje
Smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ: 00298468 a
společností SDR - stavby demolice recyklace, s.r.o., IČ: 286647416, se sídlem Bělehradská
568, 120 00 Praha 2, na stavební práce "Demolice objektu volejbalových šaten" a pověřuje
starostu města pana Ing. Davida Plandora, Ph.D., podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1131/66/RM/2018 Smlouva o dílo na realizaci stavby "Přeložka kanalizačního sběrače B
mezi Š196-Š200 v ul. Závišická"
I. Rada města bere na vědomí
vyhodnocení nabídek pro realizaci stavby "Přeložka kanalizačního sběrače B mezi Š196-Š200
v ulici Závišická" předložené společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava
a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 45193665.
II. Rada města schvaluje
Smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a
společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října
1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 45193665, pro realizaci stavby "Přeložka
kanalizačního sběrače B mezi Š196-Š200 v ulici Závišická" a pověřuje starostu města pana
Ing. Davida Plandora, Ph.D. podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1132/66/RM/2018 Smlouva o právu provést stavbu
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o právu provést stavbu mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66
Štramberk (vlastník nemovitostí) a Lesy České republiky, s. p., IČ 42196451, Přemyslova
1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové (stavebník), když předmětem
smlouvy je souhlas vlastníka nemovitostí se stavební činností stavebníka a se stavbou
"Libotínský potok" na pozemcích p. č. 3031/27 a p. č. 3031/14 v obci a k. ú. Štramberk a
zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora, Ph.D. podpisem této
smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1133/66/RM/2018 Smlouva o společném zadávání veřejných zakázek a o úpravě
vzájemných práv a povinností a vztahů k třetím osobám - souvislá oprava silnice
III/4821 Štramberk - Závišice
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o společném zadávání veřejných zakázek a o úpravě vzájemných práv a povinností a

vztahů k třetím osobám mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a společností Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se
sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČ 0095711, za účelem společného postupu při zadání
veřejné zakázky pro realizaci stavby "Souvislá oprava silnice III/4821 Štramberk - Závišice,
km 2,655 - 4,195" a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora, Ph.D. podpisem této
smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1134/66/RM/2018 Žádost manželů Mgr. Š. B. a Mgr. J. B. na pořízení změny Územního
plánu Štramberka
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka odložit rozhodnutí o zařazení požadavku manželů Mgr. Š.
B. a Mgr. J. B. 739 12 Čeladná do nejbližší pořizované změny Územního plánu Štramberka až
na dobu, kdy bude vydaná Změna č. 1 Územního plánu Štramberka.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1135/66/RM/2018 Studie využití Staré školy
I. Rada města schvaluje
zadání studie rekonstrukce budovy Staré školy, Náměstí 18, 742 66 Štramberk s cílem využití
jako multifunkčního domu - městského úřadu, knihovny a navazujících služeb pro občany.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1136/66/RM/2018 Smlouva o kompenzaci provádění trhacích prací v lomu Kotouč
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o kompenzaci provádění trhacích prací v lomu Kotouč mezi společností Kotouč
Štramberk spol. s r.o., Libotín 500, 742 66 Štramberk, zastoupenou Ing. Josefem Jurákem,
ředitelem společnosti a Ing. Valdemarem Vašíčkem, vedoucím obchodního úseku a Městem
Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, zastoupenou Ing. Davidem Plandorem, Ph.D.,
starostou města a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1137/66/RM/2018 III. střednědobý plán sociálních služeb na území města Kopřivnice se
zapojením města Štramberk a obcí Závišice a Ženklava na období 2018-2021
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit III. střednědobý plán sociálních služeb na území
města Kopřivnice se zapojením města Štramberk a obcí Závišice a Ženklava na období 20182021
Usnesení bylo: PŘIJATO

1138/66/RM/2018 Abonentní a Rezidentní parkovací karty na rok 2018, trvale
vyhrazená parkovací místa dle OZV č. 12/2010
I. Rada města schvaluje
vydání Rezidentních parkovacích karet na rok 2018, 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 2018, 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 2018, na základě přílohy č. 3 podkladového materiálu
dle Obecně závazné vyhlášky města Štramberka č. 12/2010 ze dne 20. 12. 2010.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1139/66/RM/2018 Nájemník bytu v majetku města
I. Rada města schvaluje
nájemníka na pronájem bytu s nájmem ve výši 45,69 Kč/1m 2 na Bařinách 818/10 ve
Štramberku v obytném domě v majetku města Štramberka, se sídlem Náměstí 9, 742 66
Štramberk pana Bc. J. V, 742 66 Štramberk a pověřuje vedoucí oddělení technické správy a
bytového hospodářství paní Karlu Procházkovou podpisem nájemní smlouvy.
II. Rada města neschvaluje
nájemníka na pronájem bytu s nájmem ve výši 34,31 Kč/1m 2 na Bařinách 814/1 ve
Štramberku v obytném domě v majetku města Štramberka, se sídlem Náměstí 9, 742 66
Štramberk paní M. F., 742 66 Štramberk.
III. Rada města ukládá
vedoucí oddělení technické správy a bytového hospodářství paní Karle Procházkové
realizovat v bytě Bařiny 816/1 ve Štramberku opatření s cílem zamezení tvorby plísní.

Termín:
Zodpovídá:
hospodářství

30.06.2018
Karla Procházková, vedoucí oddělení technické správy a bytového

IV. Rada města schvaluje
nájemníka na pronájem bytu s nájmem ve výši 34,31 Kč/1m 2 Bařiny 814/1 ve Štramberku v
obytném domě v majetku města Štramberka, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk paní A.
H., 742, 742 66 Štramberk a pověřuje vedoucí oddělení technické správy a bytového
hospodářství paní Karlu Procházkovou podpisem nájemní smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1140/66/RM/2018 Příprava 17. zasedání Zastupitelstva města Štramberka
I. Rada města schvaluje
datum, místo, čas a program 17. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, konaného dne 14.
03. 2018 v 16:00 hod. v sále Kulturního domu na Náměstí ve Štramberku.
Usnesení bylo: PŘIJATO

Ing. David Plandor, Ph.D.
starosta města

Ing. Oldřich Škrabal
místostarosta města

