R a d a m ě st a Št r am be r k a

PŘEHLED USNESENÍ
z 4 2 . s c h ů ze R a d y m ě s t a Š t r a m b er k a, k t e r á s e k o n a l a d n e 7 . 3. 2 0 1 7

785/42/RM/2017 Hospodaření města k 31.12.2016

I. Rada města bere na vědomí
výsledky hospodaření města k 31.12.2016
Usnesení bylo: PŘIJATO
786/42/RM/2017 Vyúčtování účelových prostředků ZŠ a MŠ za rok 2016
I. Rada města bere na vědomí
vyúčtování účelových prostředků příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Štramberk za rok 2016 dle přílohy č.1
II. Rada města ukládá
Základní škole a Mateřské škole Štramberk vrácení uspořených účelových prostředků za rok
2016 ve výši 69.549,22 Kč do rozpočtu města a to převodem na bankovní účet č. 191765166349/0800 nejpozději do 31.3.2017.
Zodpovídá :
Mgr. Zdeňka Havlíková
Termín :
31. 03. 2017
Usnesení bylo: PŘIJATO
787/42/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 2/2017
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 2/2017 ve znění návrhu finančního
oddělení předloženého prostřednictvím příloh č. 1 a 2:
Příjmy: 60.215.581,00 Kč
Výdaje: 78.280.581,00 Kč
Třída 8. financování: 18.065.000,00 Kč
Usnesení bylo: PŘIJATO
788/42/RM/2017 Pravidla rozpočtového procesu a financování ZŠ a MŠ Štramberk
I. Rada města schvaluje
směrnici č. 1/2017 Pravidla rozpočtového procesu a financování příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Štramberk ve znění návrhu předloženého prostřednictvím
přílohy č.1
Usnesení bylo: PŘIJATO

789/42/RM/2017 Podněty z finančního výboru
I. Rada města ukládá
Základní škole a Mateřské škole Štramberk upravit směrnici o evidenci majetku nastavením
dolní hranice 500 Kč pro evidenci na podrozvahovém účtu 902.
Zodpovídá :
Mgr. Zdeňka Havlíková
Termín :
30. 08. 2017
II. Rada města ukládá
Základní škole a Mateřské škole Štramberk vyřadit z evidence majetku inventurní položky s
pořizovací hodnotou nižší než 500 Kč v souladu s návrhem na úpravu směrnice dle bodu I.
Zodpovídá :
Mgr. Zdeňka Havlíková
Termín :
30. 08. 2017
Usnesení bylo: PŘIJATO
790/42/RM/2017 Stav investičních akcí v roce 2017
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit stav investičních akcí na rok 2017 ke dni 28.2.2017.
Usnesení bylo: PŘIJATO
791/42/RM/2017 Pronájem prostor v budově s č.p. 750
I. Rada města schvaluje
1. pronájem části budovy s č.p. 750 (bytový dům), která je součástí pozemku p.č. 1935, ulice
Bařiny, v obci a k.ú. Štramberk, a to část místnosti bývalé mandlovny umístěné v suterénu
budovy, společnosti MIRAMO spol. s r.o., IČ 43960987, se sídlem č.p. 69, 742 55
Albrechtičky, na dobu určitou 5 let s možností prodloužení o dalších 5 až 10 let, za
účelem umístění a provozování technologie základnové stanice veřejné datové sítě
MIRAMO (1 ks datové skříně o rozměrech 600 x 600 x 1970 mm) pro provoz kabelové
televize na sídlišti Bařiny.
2. Smlouvu o umístění zařízení mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66
Štramberk, zastoupeným starostou města Ing. Davidem Plandorem (majitel objektu pronajímatel) a společností MIRAMO spol. s r.o., IČ 43960987, se sídlem č.p. 69, 742 55
Albrechtičky, zastoupenou jednatelem společnosti Radimem Huvarem (provozovatel
zařízení - nájemce) a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora
podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
792/42/RM/2017 Smlouva o zřízení věcného břemene č. IP-12-8017362/02
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-8017362/02 mezi městem Štramberkem, IČ
00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana povinná z věcného břemene) a společností
ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV- Podmokly (strana

oprávněná z věcného břemene), když předmětem smlouvy je zatížení části pozemku
p.č. 2325/1 v k.ú. Štramberk zařízením distribuční soustavy a zároveň pověřuje starostu města
Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
793/42/RM/2017 Pronájem prostor v budově s č.p. 620
I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání sestávající z 9 místností o
celkové výměře 174,80 m2 podlahové plochy, které se nacházejí v budově s č.p. 620 (stavba
občanského vybavení), v 1. PP, ulice Zauličí, v obci a k.ú. Štramberk, za podmínek
uvedených v podkladovém materiálu.
Usnesení bylo: PŘIJATO
794/42/RM/2017 Záměr pronájmu - pozemek p.č. 1924 k.ú. Štramberk
I. Rada města ruší
záměr města pronajmout pozemek p.č. 1924 o výměře 896 m2, trvalý travní porost, v obci a
k.ú. Štramberk, obálkovou metodou za podmínek schválených usnesením rady města
č. 686/37/RM/2016/II ze dne 22.11.2016 a zveřejněných dne 30.11.2016 (evidenční číslo
písemnosti 77/2016).
II. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek p.č. 1924 o výměře 896 m2, trvalý travní
porost, v obci a k.ú. Štramberk, formou obálkové metody za podmínek uvedených v
podkladovém materiálu.
Usnesení bylo: PŘIJATO
795/42/RM/2017 Pacht a provozování vodního díla "Vodovodní řad DN 80 - ulice Dolní"
I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města propachtovat vodní dílo, které je umístěno na pozemcích
p.č. 745/1, p.č. 752, p.č. 754/9, p.č. 754/6, p.č. 1465/1, p.č. 1467/18, v obci a k.ú. Štramberk,
a to vodovodní řad s názvem "Vodovodní řad DN 80 - ulice Dolní", který představuje
vodovod z materiálu PE 100 RC SDR 17, DN 80, v délce 437,07 m, na základě Smlouvy o
pachtu a provozování vodního díla č. 00298468/SONP/NJ/V/2017 se společností
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava.
II. Rada města schvaluje
Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů provozně souvisejících č.
519/DPS/NJ/V/2017 mezi společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.,
IČ 45193665, se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava a městem
Štramberkem, IČ 00298468, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk, když předmětem
dohody je úprava vzájemných práv a povinností obou účastníků dohody v souvislosti se
zajištěním plynulého a bezpečného provozu vodovodů provozně souvisejích podle § 8, odst. 3

a 15 zákona č. 274/2001 Sb.
Usnesení bylo: PŘIJATO
796/42/RM/2017 Pronájem části budovy č.p. 1084 a pozemků - hřiště Bařiny
I. Rada města schvaluje
1. pronájem části budovy s č.p. 1084 (pět místností šaten včetně sociálního zařízení,
místnost skladu, místnost pro rozhodčí, místní rozhlas, místnost pro pokladnu a
časomíru), která je součástí pozemku p. č. 1837/5, pronájem pozemku p.č. 1837/4 o
výměře 11823 m2, ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha - travnaté hřiště) a
pozemku p.č. 1841/2 o výměře 5270 m2, statní plocha (sportoviště a rekreační plocha škvárové hřiště), ulice Bařiny, vše v obci a k.ú. Štramberk, spolku Fotbalový klub
Štramberk, z.s., IČ 05101255, se sídlem Bařiny 1084, 742 66 Štramberk.
2. Smlouvu o nájmu nemovitostí č. SMM/1/2017/NP mezi městem Štramberkem, IČ
00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, zastoupeným starostou města Ing. Davidem
Plandorem (pronajímatel) a spolkem Fotbalový klub Štramberk, z.s., IČ 05101255, Bařiny
1084, 742 66 Štramberk, zastoupeným členem výboru spolku panem Tomášem
Dostálem (nájemce) a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora
podpisem této smlouvy.
II. Rada města schvaluje
Provozní řád sportovního areálu Fotbalové hřiště Štramberk - Bařiny.
Usnesení bylo: PŘIJATO
797/42/RM/2017 Provozování pouťových atrakcí na štramberské pouti 2017 - náměstí
I. Rada města ruší
usnesení č. 757/40/RM/2017/II přijaté na 40. schůzi dne 31.01.2017, kterým byla
schválena nájemní smlouva č. SMM/2/2017/NS mezi městem Štramberkem, IČ 00298468,
Náměstí 9, 742 66 Štramberk (pronajímatel) a paní Zdeňkou Flachsovou, IČ
63354403, Krátká 149, 739 25 Sviadnov (nájemce).
II. Rada města schvaluje
nájemní smlouvu č. SMM/2/2017/NS mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9,
742 66 Štramberk (pronajímatel) a paní Zdeňkou Flachsovou, IČ 63354403, Krátká 149, 739
25 Sviadnov (nájemce), jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č. 15/1 (plocha
náměstí), v obci a k.ú. Štramberk, za účelem umístění pouťových atrakcí a zároveň pověřuje
starostu města Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
798/42/RM/2017 Rozdělení příspěvků z Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2017
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit příspěvky pro jednotlivé žadatele z programu
regenerace MPR a MPZ v roce 2017 takto:
1. Obnova dřevěného trámového stropu a práce s tím související, městského domu na

pozemku parc. č. 77 v k. ú. Štramberk, r. č. 10907/8-3875 ve výši 49 450,- Kč majitelům
RD pan J. V., 742 66 Štramberk a paní H. V., 742 66 Štramberk.
2. Celková obnova roubeného domu na pozemku parc. č. 76 v k. ú. Štramberk, r. č.
13240/8-3461 ve výši 69 237,- Kč majitelce RD paní MUDr. B. Š., 742 66 Štramberk.
3. Výměna oken a práce s tím související, měšťanského domu Náměstí na pozemku
parc. č. 41 v k. ú. Štramberk, r. č. 0906/8-3870 ve výši 3 000,- Kč majiteli RD pan P. D.,
742 66 Štramberk.
4. Obnova věže a průčelí kostela a práce s tím související (etapa věž, dokončení průčelí)
Farního kostela sv. Jana Nepomuckého a sv. Bartoloměje na pozemku parc. č. 1 v k. ú.
Štramberk, r. č. 13468-3467 ve výši 116 731,- 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 2017 takto:
1. Obnova nátěrů všech dřevěných prvků a výměny vadných šindelů na objektu gotické věže
hradu Trúba, parc. č. 2824 v k. ú. Štramberk, r. č. 13244/8-3465.
2. Celková obnova kašny na náměstí, parc. č. 15 v k. ú. Štramberk, r. č. 11197/8-3881.
3. Oprava hradební zdi hradu Trúba, parc. č. 2826 v k. ú. Štramberk, r. č. 13244/8-3465
Usnesení bylo: PŘIJATO
799/42/RM/2017 Abonentní a Rezidentní parkovací karty na rok 2017, trvale vyhrazená
parkovací místa dle OZV č. 12/2010
I. Rada města schvaluje
vydání Rezidentních parkovacích karet na rok 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.
II. Rada města schvaluje
vydání Abonentních parkovacích karet na rok 2017, 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 2017, na základě přílohy č. 3 podkladového materiálu
dle Obecně závazné vyhlášky města Štramberka č. 12/2010 ze dne 20. 12. 2010.
IV. Rada města neschvaluje
vydání Rezidentních parkovacích karet na rok 2017, na základě přílohy č. 4 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.
V. Rada města schvaluje
Ceník stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích dle Nařízení města
Štramberka č. 1/2015 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních
komunikacích ve městě Štramberku.
VI. Rada města schvaluje
Podmínky 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
800/42/RM/2017 Ukončení smlouvy o dílo
I. Rada města schvaluje
výpověď Smlouvy o dílo uzavřené dne 31. 07. 2013 se zhotovitelem LABTECH s.r.o., se
sídlem Brno, Polní 23/340, 639 00 a to v souladu s ustanovením § 1998 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník.
Usnesení bylo: PŘIJATO
801/42/RM/2017 Příprava 12. zasedání Zastupitelstva města Štramberka
I. Rada města schvaluje
datum, místo, čas a program 12. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, konaného dne 15.
03. 2017 v 16:00 hod. v sále Kulturního domu na Náměstí ve Štramberku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
802/42/RM/2017 Přehlídka technických profesí 2017 - finanční podpora.
I. Rada města schvaluje
finanční příspěvek ve výši 2 tis. Kč, na přehlídku technických profesí s názvem : "Řemeslo
má zlaté dno", kterou pořádá Vyšší oborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště Kopřivnice, p. o. , se sídlem Husova ul. 1302/11, 742 21 Kopřivnice.
Usnesení bylo: PŘIJATO
803/42/RM/2017 Kupní smlouva č. C0014939/17 na odběr kameniva - CEMEX Sand, k. s.
I. Rada města schvaluje
Kupní smlouvu č. C0014939/17 na dodávku kameniva, uzavřenou mezi městem
Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a CEMEX Sand k. s., se
sídlem Masarykovo náměstí 207, 763 61 Napajedla, IČ 47906201 a pověřuje starostu města
Ing. Davida Plandora podpisem této kupní smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO

804/42/RM/2017 Žádost o pronájem nebytových prostor
I. Rada města bere na vědomí
žádost paní J. K., 742 21 Kopřivnice, která byla podána pod č. j. MEST/STA/856/2017 dne
02. 03. 2017, týkající se pronájmu nebytových prostor v budově České pošty na ulici Záuličí,
742 66 Štramberk.
Usnesení bylo: PŘIJATO

Ing. David P l a n d o r
Starosta města

Ing. Oldřich Š k r a b a l
místostarosta města

