Rada města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ
z 77. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 4.9.2018
1295/77/RM/2018 Stav zadluženosti města, pohledávek a závazků k 31.7.2018
I. Rada města bere na vědomí
předloženou zprávu o stavu zadluženosti města, pohledávek a závazků k 31.7.2018.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1296/77/RM/2018 Rozpočtové opatření č. 4/2018
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 4/2018 ve znění návrhu finančního
oddělení předloženého prostřednictvím přílohy č. 1.
Příjmy: 80.387.382,00 Kč
Výdaje: 110.609.382,00 Kč
Třída 8. financování: 30.222.000,00 Kč
II. Rada města bere na vědomí
hospodaření města k 31.07.2018
Usnesení bylo: PŘIJATO
1297/77/RM/2018 Smlouva o kontokorentním úvěru č. 1765166349/18
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit smlouvu o kontokorentním úvěru č. 1765166349/18
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit dodatek č. 3 ke smlouvě o úvěru č. 107198109 ze
dne 04.12.2000
III. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 128136169 ze
dne 22.01.2003
Usnesení bylo: PŘIJATO
1298/77/RM/2018 Stav investičních akcí v roce 2018
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit stav investičních akcí na rok 2018 ke dni 31.8.2018.
Usnesení bylo: PŘIJATO

1299/77/RM/2018 Vyhodnocení akčního plánu 2014-2018
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí vyhodnocení akčního plánu pro období 2014-2018.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1300/77/RM/2018 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku traktoru s
příslušenstvím
I. Rada města bere na vědomí
dokumenty zpracované v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
dodávku traktoru s příslušenstvím zadávanou v souladu s ustanovením § 6, 27 a 31 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění vyhlášeného výzvou ze dne
01.08.2018:
Protokol o prvním jednání komise ze dne 17.08.2018,
Protokol o druhém jednání komise ze dne 23.08.2018,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 a č. 2 podkladového materiálu.
II. Rada města rozhoduje
na základě návrhu hodnotící komise uvedeném v Protokolu o posouzení a hodnocení nabídek
ze dne 23.08.2018 o výběru nejvhodnější nabídky na dodávku traktoru s
příslušenstvím předložené uchazečem ALS AGRO, a.s., se sídlem Sedlnice č. p. 444, 742 56
Sedlnice, IČ 25841696.
III. Rada města schvaluje
kupní smlouvu mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a společností ALS AGRO, a.s., se sídlem Sedlnice č. p. 444, 742 56 Sedlnice, IČ
25841696, na dodávku traktoru s příslušenstvím a pověřuje starostu města pana
Ing. Davida Plandora, Ph.D. podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1301/77/RM/2018 Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě č. SMM/19/2018/BVB a č. SMM/20/2018/BVB
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
SMM/19/2018/BVB mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana
budoucí povinná ze služebnosti inž. sítě) a pobočným spolkem Orel jednota Štramberk, se
sídlem Náměstí 1, 742 66 Štramberk (strana budoucí oprávněná ze služebnosti inž. sítě), když
předmětem smlouvy je budoucí zatížení části pozemku p. č. 805 v k. ú. Štramberk
stavbou vodovodní přípojky včetně součástí a příslušenství a zároveň pověřuje starostu města
Štramberka Ing. Davida Plandora, Ph.D., podpisem této smlouvy.
II. Rada města schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
SMM/20/2018/BVB mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana
budoucí povinná ze služebnosti inž. sítě) a pobočným spolkem Orel jednota Štramberk, se

sídlem Náměstí 1, 742 66 Štramberk (strana budoucí oprávněná ze služebnosti inž. sítě), když
předmětem smlouvy je budoucí zatížení části pozemku p. č. 805 v k. ú. Štramberk
stavbou kanalizační přípojky včetně součástí a příslušenství a zároveň pověřuje starostu města
Štramberka Ing. Davida Plandora, Ph.D., podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1302/77/RM/2018 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
města v rámci Programu MPR a MPZ na rok 2018
I. Rada města schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu na účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města uzavřenou mezi
městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a panem J. V. a paní H.
V., 742 66 Štramberk, jejíž předmětem je poskytnutí účelové neinvestiční dotace (podíl
města) ve výši 59.800 Kč a účelové neinvestiční dotace Ministerstva kultury ve výši 299.000
Kč na obnovu nemovité kulturní památky městského domu č. p. 107, pozemek parcelní
číslo 77 v obci a k. ú. Štramberk, rejstříkové číslo kulturní památky v Ústředním seznamu
kulturních památek ČR - 10907/8-3875, zahrnující obnovu tří stran fasády domu (bez
průčelí), obnovu vnitřních omítek v předsíni a ložnici, výměnu oken ve štítu, obnovu dřevěné
podlahy v ložnici, odvlhčení dvorní fasády a další související práce v rámci rozpisu účelové
dotace Ministerstva kultury ČR poskytnuté ze státního rozpočtu v Programu regenerace MPR
a MPZ na rok 2018 a pověřuje starostu města Ing. Davida Plandora, Ph.D. podpisem této
smlouvy.
II. Rada města schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu na účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města uzavřenou mezi
městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a panem P. D., 742 66
Štramberk, jejíž předmětem je poskytnutí účelové neinvestiční dotace (podíl města) ve
výši 10.005 Kč a účelové neinvestiční dotace Ministerstva kultury ve výši 50.000 Kč na
obnovu nemovité kulturní památky měšťanského domu č. p. 36, pozemek parcelní číslo 41
v obci a k. ú. Štramberk, rejstříkové číslo kulturní památky v Ústředním seznamu kulturních
památek ČR - 10906/8-3870, zahrnující repasi hlavních dveří a další související práce v rámci
rozpisu účelové dotace Ministerstva kultury ČR poskytnuté ze státního rozpočtu v Programu
regenerace MPR a MPZ na rok 2018 a pověřuje starostu města Ing. Davida Plandora,
Ph.D. podpisem této smlouvy.
III. Rada města schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu na účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města uzavřenou mezi
městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a Římskokatolickou
farností Štramberk, Náměstí 1, 742 66 Štramberk, IČ 47998067, jejíž předmětem je
poskytnutí účelové neinvestiční dotace (podíl města) ve výši 379.564 Kč a účelové
neinvestiční dotace Ministerstva kultury ve výši 1.857.000 Kč na obnovu nemovité kulturní
památky kostel sv. Jana Nepomuckého, pozemek parcelní číslo 1 v obci a k. ú. Štramberk,
rejstříkové číslo kulturní památky v Ústředním seznamu kulturních památek ČR - 13246/83467, zahrnující obnovu fasády, krovu a střechy lodi kostela včetně sanktusníku - oprava
omítek, fasádní nátěr, tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, pokrývačské práce,
klempířské konstrukce, zajištění trhlin ve zdivu, oprava kříže a makovice sanktusníku a další
související práce v rámci rozpisu účelové dotace Ministerstva kultury ČR poskytnuté ze
státního rozpočtu v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2018 a pověřuje starostu města

Ing. Davida Plandora, Ph.D. podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1303/77/RM/2018 Dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci s městem Kopřivnice
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci ze dne
19.05.2010 mezi městem Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice, IČ 00298077 a
městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a pověřuje starostu města
pana Ing. Davida Plandora, PhD. podpisem tohoto dodatku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1304/77/RM/2018 Strategický plán rozvoje města Štramberka včetně akčního plánu a
Strategie efektivního hospodaření města Štramberka
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit Strategický plán města Štramberka zpracovaný v
rámci realizace projektu Strategie rozvoje a efektivní řízení města Štramberka, reg. č. projektu
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002821, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu
prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost.
II. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit Strategii efektivního hospodaření města Štramberka
zpracovaný v rámci realizace projektu Strategie rozvoje a efektivní řízení města Štramberka,
reg. č. projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002821, spolufinancovaného z Evropského
sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1305/77/RM/2018 Personální audit na Městském úřadu Štramberk a Pravidla
controllingu města Štramberka
I. Rada města schvaluje
Personální audit na Městském úřadu Štramberk zpracovaný v rámci realizace projektu
Strategie rozvoje a efektivní řízení města Štramberka, reg. č. projektu
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002821, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu
prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost.
II. Rada města schvaluje
Pravidla controllingu města Štramberk zpracovaná v rámci realizace projektu Strategie
rozvoje a efektivní řízení města Štramberka, reg. č. projektu
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002821, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu
prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost.
Usnesení bylo: PŘIJATO

1306/77/RM/2018 Smlouva o prezentaci
I. Rada města schvaluje
smlouvu o prezentaci hradu Štramberk a vstupné 1+1 vstupenka zdarma mezi městem
Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a S&D, Nakladatelství a vydavatelství, s r. o.,
Bělohorská 237/ 1374, 169 00 Praha 6 a pověřuje starostu města Ing. Davida Plandora, Ph.D.
podpisem této smlouvy .
Usnesení bylo: PŘIJATO
1307/77/RM/2018 Změna parkovacího režimu u Sokolovny
I. Rada města bere na vědomí
žádost Mgr. P. M., 742 66 Štramberk na změnu parkovacího režimu na parkovišti před
Sokolovnou dle požadavku v příloze podkladového materiálu.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1308/77/RM/2018 Koupě pozemků od spol. EKOBAU INVEST a.s. dle budoucí smlouvy
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit koupi pozemků parc.č. 1134/28, 1134/33, 1134/37, 1134/22 a
1134/35 v obci a k. ú. Štramberk za kupní cenu 1 Kč od společnosti EKOBAU INVEST a.s.,
Podolská 156, 747 41 Hradec nad Moravicí do vlastnictví města Štramberka.
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit koupi liniových staveb a veřejného osvětlení na pozemcích
parc.č. 1134/28, 1134/33, 1134/37, 1134/22, 1134/35, 1133/12, 1134/17, 1134/19, části
1177/1 a 1178 v obci a k. ú. Štramberk za kupní cenu 1 Kč od společnosti EKOBAU INVEST
a.s., Podolská 156, 747 41 Hradec nad Moravicí do vlastnictví města Štramberka.
III. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu, jejíž předmětem je koupě nemovitostí parc.č.
1134/28, 1134/33, 1134/37, 1134/22 a 1134/35 v obci a k. ú. Štramberk, liniových staveb a
veřejného osvětlení na předmětných pozemcích, za kupní cenu 2 Kč mezi společností
EKOBAU INVEST a.s., Podolská 156, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČ: 268 20 897 a
městem Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk ve znění návrhu prostřednictvím přílohy
podkladového materiálu.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1309/77/RM/2018 Smlouva o dílo na zpracování žádosti o dotaci na projekt
"Odkanalizování lokality Libotín" z Národního programu Životního prostředí
I. Rada města schvaluje
zpracování žádostí o poskytnutí podpory z Národního programu Životního prostředí, č.
8/2018: ČOV a kanalizace pro projekt "Odkanalizování lokality Libotín".
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 třída 87/2, 737 01 Český Těšín, IČ 28568087,
na služby - zpracování žádosti o dotaci pro projekt "Odkanalizování lokality Libotín"
předkládané do výzvy Národního programu Životní prostředí, č. 8/2018: ČOV a kanalizace a
pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora, Ph.D. podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1310/77/RM/2018 Plán nákladů a výnosů ZŠ a MŠ Štramberk pro rok 2018 - změna č. 3
+ čerpání fondu odměn a rezervního fondu
I. Rada města schvaluje
plán nákladů a výnosů Základní školy a Mateřské školy Štramberk pro rok 2018, změnu č. 3
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu:
Výnosy: 27.673.793,31 Kč
Náklady: 27.638.069,31 Kč
II. Rada města schvaluje
čerpání rezervního fondu Základní školy a Mateřské školy Štramberk ve výši 35.500 Kč na
úhradu zákonných odvodů z mzdových nákladů souvisejících se zachováním rozdělení 2. tříd
pro rok 2018.
III. Rada města bere na vědomí
informaci týkající se vzniklých finančních nákladů souvisejících s rozvázáním pracovního
poměru s bývalou ředitelkou školy.
Usnesení bylo: PŘIJATO

Ing. David Plandor, Ph.D.
starosta města

Ing. Oldřich Škrabal
místostarosta města

