Rada města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ
z 54. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 19. 9. 2017

969/54/RM/2017 Seznámení s kronikou města
I. Rada města schvaluje
formu, způsob a věcný obsah zpracování kroniky města Štramberka za rok 2015 kronikářem panem
Josefem Markem.
Usnesení bylo: PŘIJATO
970/54/RM/2017 Stav školství ve městě, úroveň předškolní výchovy, úroveň mimoškolní činnosti
I. Rada města bere na vědomí
Zprávy o činnosti :
- ZŠ a MŠ Štramberk
- DDM Kopřivnice, pobočka Štramberk
- ZUŠ Zdeňka Buriana Kopřivnice, pobočka Štramberk
Usnesení bylo: PŘIJATO

971/54/RM/2017 Žádost o převedení části rezervního fondu do IF, čerpání investičního fondu ZŠ
a MŠ
I. Rada města schvaluje
převedení 20.000 Kč z rezervního fondu do investičního fondu Základní školy a Mateřské školy
Štramberk.
II. Rada města schvaluje
čerpání investičního fondu Základní školy a Mateřské školy Štramberk ve výši 127.809 Kč na pořízení
1 setu interaktivní tabule.
Usnesení bylo: PŘIJATO
972/54/RM/2017 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města v
rámci Programu MPR a MPZ na rok 2017
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, oba 742 66
Štramberk, jejíž předmětem je poskytnutí účelové neinvestiční dotace (podíl města) ve výši 49.450 Kč
a účelové neinvestiční dotace Ministerstva kultury ve výši 218.000 Kč na obnovu nemovité kulturní
památky městského domu č. p. 107, pozemek parcelní číslo 77 a 78/1 v obci a k. ú. Štramberk,
rejstříkové číslo kulturní památky v Ústředním seznamu kulturních památek ČR - 10907/8-3875,
zahrnující obnovu dřevěného trámového stropu a další související práce v rámci rozpisu účelové
dotace Ministerstva kultury ČR poskytnuté ze státního rozpočtu v Programu regenerace MPR a MPZ

na rok 2017 a pověřuje starostu města Ing. Davida Plandora 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 paní MUDr. B. R. 742 66 Štramberk, jejíž
předmětem je poskytnutí účelové neinvestiční dotace (podíl města) ve výši 69.237 Kč a účelové
neinvestiční dotace Ministerstva kultury ve výši 334.000 Kč na obnovu nemovité kulturní
památky roubeného domu č. p. 357, pozemek parcelní číslo 76 v obci a k. ú. Štramberk, rejstříkové
číslo kulturní památky v Ústředním seznamu kulturních památek ČR - 13240/8-3461,
zahrnující obnovu vnějších omítek včetně nátěru, opravu vnitřních omítek, opravu krovu a střechy
přístřešku, opravu roubení domu a podezdívky, klempířské konstrukce, opravu šindelové střešní
krytiny, opravu oken a jejich nátěr, chemické ošetření tesařských konstrukcí a další související práce v
rámci rozpisu účelové dotace Ministerstva kultury ČR poskytnuté ze státního rozpočtu v Programu
regenerace MPR a MPZ na rok 2017 a pověřuje starostu města Ing. Davida Plandora 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 panem P. D. 742 66 Štramberk, jejíž
předmětem je poskytnutí účelové neinvestiční dotace (podíl města) ve výši 3.151 Kč a účelové
neinvestiční dotace Ministerstva kultury ve výši 15.000 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 výměnu 2 ks kastlových oken v podkroví (směrem do náměstí) a další související práce v
rámci rozpisu účelové dotace Ministerstva kultury ČR poskytnuté ze státního rozpočtu v Programu
regenerace MPR a MPZ na rok 2017 a pověřuje starostu města Ing. Davida Plandora podpisem této
smlouvy.
IV. 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 143.240 Kč a účelové neinvestiční dotace Ministerstva kultury ve
výši 832.000 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 - 13246/8-3467, zahrnující obnovu interiéru věže - oprava zvonové stolice
věže, oprava omítek interiéru věže včetně výmalby a další související práce; dokončení obnovy fasády
průčelí kostela - restaurování 3 ks ciferníků hodin, restaurování hlavního a bočního kamenného portálu
a schodiště, oprava omítek, fasádní nátěr, oprava prejzové krytiny a další související práce v rámci
rozpisu účelové dotace Ministerstva kultury ČR poskytnuté ze státního rozpočtu v Programu
regenerace MPR a MPZ na rok 2017 a pověřuje starostu města Ing. Davida Plandora podpisem této
smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
973/54/RM/2017 Smlouva o dílo na zpracování provozního řádu a havarijního plánu sběrného
dvora
I. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a společností
ENVIPARTNER, s.r.o., se sídlem Vídeňská 55, 639 00 Brno, Štýřice, IČ 28358589, na zpracování
provozního řádu a havarijního plánu k projektu s názvem "Vybudování sběrného dvora ve městě
Štramberk" realizovaného v rámci Operačního programu životní prostředí, registrační číslo projektu
CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003165 a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem

této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
974/54/RM/2017 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
SMM/7/2017/BVB
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SMM/7/2017/BVB
mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana budoucí povinná ze služebnosti inž.
sítě) a paní L. Š. bytem 742 21 Kopřivnice (strana budoucí oprávněná ze služebnosti inž. sítě), když
předmětem smlouvy je budoucí zatížení částí pozemků p.č. 1128/1, p.č. 3040/1, p.č. 3040/2, p.č.
1133/4 a p.č. 3040/5 v k.ú. Štramberk stavbou vodovodní přípojky včetně součástí a příslušenství a
zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
975/54/RM/2017 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání č.
SMM/3/2017/NP
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání č. SMM/3/2017/NP ze dne 20.04.2017
uzavřené mezi městem Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468
(pronajímatel) a panem L. R., IČ 75083949, se sídlem Hornychovice 753, 742 66 Štramberk
(nájemce), když předmětem dodatku je úprava plateb za služby spojené s nájmem. Rada
města pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem tohoto dodatku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
976/54/RM/2017 Žádost o prodej pozemku p.č. 1468/6 k.ú. Štramberk - Ing. M. Szufnarowski
I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru města prodat pozemek p.č. 1468/6 o výměře 112 m2 v obci a k.ú. Štramberk.
Usnesení bylo: PŘIJATO
977/54/RM/2017 Žádost o prodej částí pozemků p. č. 430/1, p. č. 430/4 a p. č. 427 k.ú. Štramberk
- J. Štábl
I. Rada města neschvaluje
rozdělení pozemků p.č. 430/1, p.č. 430/4 a p.č. 427 v obci a k.ú. Štramberk za účelem přípravy prodeje
částí těchto pozemků dle žádosti J. Š., 742 66 Štramberk.
Usnesení bylo: PŘIJATO
978/54/RM/2017 Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace na opravu střech, krovů
a říms objektu ZŠ a MŠ Štramberk
I. Rada města rozhoduje
dle článku 10 Vnitroorganizační směrnice číslo 6/2007 o zadávání zakázek malého rozsahu o přímém
zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace na opravu střech,
krovů a říms objektu ZŠ a MŠ Štramberk a to uchazeči CONSTRUCTUS s.r.o., se sídlem Raškovice

285, 739 04 Raškovice, IČ 26847779.
II. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a společností
CONSTRUCTUS s.r.o., se sídlem Raškovice 285, 739 04 Raškovice, IČ 26847779, na zpracování
projektové dokumentace na opravu střech, krovů a říms objektu ZŠ a MŠ Štramberk a pověřuje
starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
979/54/RM/2017 Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace "Oprava chodníků v
lokalitě Drážné vč. úpravy dopravního řešení"
I. Rada města rozhoduje
dle článku 10 Vnitroorganizační směrnice číslo 6/2007 o zadávání zakázek malého rozsahu o přímém
zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace "Oprava chodníků v
lokalitě Dražné vč. úpravy dopravního řešení", a to společnosti UDI MORAVA, s.r.o., zastoupeno Ing.
Bedřichem Nečasem, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 38/2728, 702 00 Ostrava, IČ:25893076.
II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ: 00298468
a společností UDI MORAVA, s.r.o., zastoupeno Ing. Bedřichem Nečasem, se sídlem Havlíčkovo
nábřeží 38/2728, 702 00 Ostrava, IČ:25893076, na zpracování projektové dokumentace "Oprava
chodníků v lokalitě Dražné vč. úpravy dopravního řešení" a pověřuje starostu města pana Ing. Davida
Plandora jejím podpisem.
Usnesení bylo: PŘIJATO
980/54/RM/2017 Demolice objektu na pozemku par. č. 507 - Smlouva o zrušení odběrného místa
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy O smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie mezi městem Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ: 00298468 a společností
ČEZ Distribuce, a.s., zastoupena Ing. Vítem Grabcem - na základě plné moci, se sídlem Teplická
874/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02, IČ: 24729035 v rámci stavby "Demolice objektu na pozemku
par. č. 507" a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora jejím podpisem.
Usnesení bylo: PŘIJATO
981/54/RM/2017 Organizační řád Městského úřadu Štramberk
I. Rada města schvaluje
Organizační řád Městského úřadu Štramberk dle přílohy podkladového materiálu s účinností od
1.10.2017.
Usnesení bylo: PŘIJATO
982/54/RM/2017 Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení
"Revitalizace Národního sadu ve Štramberku"
I. Rada města rozhoduje

dle článku 10 Vnitroorganizační směrnice číslo 6/2007 o zadávání zakázek malého rozsahu o přímém
zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení
"Revitalizace Národního sadu ve Štramberku", a to společnosti CAPREA, zahradní a krajinářské
úpravy, Ing. Iva Škrovová, se sídlem Kamenka 41, 742 35 Odry, IČ 18969241.
II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ: 00298468
a společností CAPREA, zahradní a krajinářské úpravy, Ing. Iva Škrovová, se sídlem Kamenka
41, 742 35 Odry, IČ 18969241, na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení
"Revitalizace Národního sadu ve Štramberku" a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora
podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
983/54/RM/2017 Podnájem nebytových prostor v budově s č.p. 820 k.ú. Štramberk (prostory
kadeřnictví)
I. Rada města souhlasí
s poskytnutím nebytových prostor (kadeřnictví) v budově s č.p. 820 na ulici Nádražní ve Štramberku,
nájemkyně paní Zdeňky Hanzalové, IČ 43577113, se sídlem Nádražní 820, 742 66 Štramberk, do
podnájmu paní T. H, bytem 742 66 Štramberk, za účelem provozování kadeřnických služeb, a to po
dobu trvání nájmu.
Usnesení bylo: PŘIJATO
984/54/RM/2017 Rezidentní parkovací karty na rok 2017
I. Rada města schvaluje
vydání Rezidentních parkovacích karet na rok 2017 (žádosti podané v termínu od 09.08.2017 do
19.09.2017), 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.
Usnesení bylo: PŘIJATO
985/54/RM/2017 Nájemník v bytě v majetku města
I. Rada města schvaluje
nájemníka na pronájem bytu s nájmem ve výši 34,31 Kč/1m 2 na Bařinách 818/2 ve Štramberku v
obytném domě v majetku města Štramberka, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk paní Z.K. 742 66
Štramberk a pověřuje vedoucí oddělení technické správy a bytového hospodářství paní Karlu
Procházkovou podpisem nájemní smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO

Ing. David Plandor
starosta města

Ing. Oldřich Škrabal
místostarosta města

