Rada města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ
z 81. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 30.10.2018
1352/81/RM/2018 Hodnocení turistické sezóny 2018
I. Rada města bere na vědomí
Hodnotící zprávu cestovního ruchu pro rok 2018
Usnesení bylo: PŘIJATO
1353/81/RM/2018 Hodnocení činnosti KD a knihovny za rok 2018
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o hodnocení činnosti KD a knihovny za rok 2018.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1354/81/RM/2018 Plánované kulturní a společenské akce kulturního domu v roce 2019
I. Rada města bere na vědomí
plán kulturních a společenských akcí kulturního domu v roce 2019.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1355/81/RM/2018 Rozpočtové opatření č. 6/2018
I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření č. 6/2018 ve znění návrhu finančního oddělení předloženého
prostřednictvím přílohy č. 1:
Příjmy: 80.837.226,00 Kč
Výdaje: 111.059.226,00 Kč
Třída 8. financování: 30.222.000,00 Kč
Usnesení bylo: PŘIJATO
1356/81/RM/2018 Smlouva o nájmu nemovitostí a věcí movitých plynových kotelen a
Smlouva o dodávce tepelné energie.
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 9 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí a věci movitých, uzavřené mezi městem
Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a spol. DOTEP-CT,
s.r.o., se sídlem Budovatelů 374/15, 741 01 Nový Jičín, IČ 64613411 a pověřuje starostu
města pana Ing. Davida Plandora podpisem tohoto dodatku.
II. Rada města schvaluje
Dodatek č. 14 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. 2/2009, uzavřené mezi městem
Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a spol. DOTEP-CT,

s.r.o., se sídlem Budovatelů 374/15, 741 01 Nový Jičín, IČ 64613411 a pověřuje starostu
města pana Ing. Davida Plandora podpisem tohoto dodatku.
III. Rada města schvaluje
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu části nemovitosti č. SMM/5/2015/NP ze dne 25.05.2015,
uzavřené mezi městem Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a
společností DOTEP-CT, s.r.o., se sídlem Budovatelů 374/15, 741 01 Nový Jičín, IČ
64613411 a pověřuje starostu města Ing. Davida Plandora podpisem tohoto dodatku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1357/81/RM/2018 Dodatek č. 4 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky plynu
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky plynu mezi městem Štramberkem,
Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a společností innogy Energie, s.r.o., IČ:
49903209, Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10 - Strašnice a pověřuje starostu města pana
Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1358/81/RM/2018 Smlouva o výpůjčce č. SMM/03/2018
I. Rada města schvaluje
smlouvu o výpůjčce č. SMM/03/2018 mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66
Štramberk (půjčitel) a paní Z. P., 742 66 Štramberk (vypůjčitel), když předmětem smlouvy je
výpůjčka části o výměře 13 m2 pozemku p. č. 1130 v k. ú. Štramberk za účelem zajištění
údržby a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora, Ph.D., podpisem
této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1359/81/RM/2018 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o
právu provést stavbu č. IV-12-8015575
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č.
IV-12-8015575 mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66
Štramberk (strana Budoucí povinná z věcného břemene) a společností ČEZ Distribuce, a.s.,
IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Dečín IV - Podmokly, zastoupenou společností ADEN
LP s.r.o., IČ 26821621, č.p. 28, 742 33 Jeseník nad Odrou (strana Budoucí oprávněná z
věcného břemene), když předmětem smlouvy je budoucí zatížení části pozemku p.
č. 1467/18 v k. ú. Štramberk zařízením distribuční soustavy - zemní kabelové el. vedení NN
a zároveň pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1360/81/RM/2018 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-8021988/02

I. Rada města schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-8021988/02 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 IVPodmokly (strana oprávněná z věcného břemene), když předmětem smlouvy je zatížení části
pozemku p. č. 1734/2, k.ú. Štramberk, zařízením distribuční soustavy a zároveň pověřuje
starostu města Štramberka podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1361/81/RM/2018 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o
umístění stavby č. IV-12-8015574
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-128015574 mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana
Budoucí povinná z věcného břemene) a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035,
Teplická 874/8, 405 02 Dečín IV - Podmokly, zastoupenou společností ADEN LP
s.r.o., IČ 26821621, č.p. 28, 742 33 Jeseník nad Odrou (strana Budoucí oprávněná z věcného
břemene), když předmětem smlouvy je budoucí zatížení části pozemku p. č. 2505/1 v k. ú.
Štramberk zařízením distribuční soustavy - osazení jistící skříně a zemní kabelové el. vedení
NN a zároveň pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1362/81/RM/2018 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-8020305/03
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-8020305/03 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 IVPodmokly (strana oprávněná z věcného břemene), když předmětem smlouvy je zatížení části
pozemku p. č. 2408/1, k.ú. Štramberk, zařízením distribuční soustavy a zároveň pověřuje
starostu města Štramberka podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1363/81/RM/2018 Záměr prodeje pozemku p. č. 1749/13 k.ú. Štramberk
I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města prodat pozemek p.č. 1749/13 o výměře 42 m2, ostatní plocha, jiná
plocha, v obci a k.ú. Štramberk, dle GP pro rozdělení pozemku č. 2802-66/2012.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1364/81/RM/2018 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci projektu "Odkanalizování
lokality Libotín a Zásobování vodou lokality Libotín".

I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a společností COMMODUM, spol. s r.o., se sídlem Valašská Bystřice č. p. 225,
756 27 Valašská Bystřice, IČ 46577238, na provedení stavby v rámci projektu
"Odkanalizování lokality Libotín a Zásobování vodou lokality Libotín" a pověřuje starostu
města pana Ing. Davida Plandora, Ph.D. podpisem tohoto dodatku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1365/81/RM/2018 Smlouva o poradenské činnosti na zpracování žádosti o dotaci na
projekt "Sportovní hřiště u Základní školy Štramberk" v rámci MMR ČR
I. Rada města schvaluje
zpracování žádostí o poskytnutí podpory v rámci Ministerstva pro místní rozvoj ČR - dotace
pro sport na rok 2019 na projekt "Sportovní hřiště u Základní školy Štramberk".
II. Rada města schvaluje
Smlouvu o poradenské činnosti mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a společností INNOVA Int. s.r.o., se sídlem Rudná 847/10, 703 00 Ostrava Vítkovice, IČ 27857255, na zpracování žádosti o finanční podporu v rámci Ministerstva pro
místní rozvoj ČR - dotace pro sport na rok 2019 na projekt "Sportovní hřiště u Základní školy
Štramberk" a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora, Ph.D. podpisem této
smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1366/81/RM/2018 Schválení peněžního daru pro ZŠ a MŠ Štramberk
I. Rada města schvaluje
přijetí peněžního daru pro Základní školu a Mateřskou školu Štramberk od dárce KOTOUČ
ŠTRAMBERK, spol. s r.o., IČ 47972165 ve výši 10.000 Kč pro nákup houpadla pro hřiště
Mateřské školy Bařiny.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1367/81/RM/2018 Rezidentní parkovací karty na rok 2018
I. Rada města schvaluje
vydání Rezidentních parkovacích karet na rok 2018 (žádosti podané v termínu od 30.05.2018
do 30.10.2018), na základě přílohy č. 1 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.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1368/81/RM/2018 Smlouva o dílo na realizaci stavby "Oprava komunikací na Kozině"

I. Rada města rozhoduje
dle článku 7, odst. 10 Vnitroorganizační směrnice číslo 2/2018 "O zadávání zakázek malého
rozsahu" o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci stavby "Oprava
komunikací na Kozině", a to společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod
Dopravní stavby Morava, se sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno, IČ: 48035599
II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ:
00298468 a společností SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby
Morava, se sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno, IČ: 48035599, na realizaci stavby "Oprava
komunikací na Kozině" a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora, Ph.D., jejím
podpisem
Usnesení bylo: PŘIJATO
1369/81/RM/2018 Stanovení platu ředitele ZŠ a MŠ Štramberk
I. Rada města stanovuje
plat a jeho složky panu Mgr. Stanislavu Pešovi, řediteli Základní školy a Mateřské školy
Štramberk v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 341/2017
Sb., v platném znění, a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., v platném znění, platovým výměrem
dle přílohy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1370/81/RM/2018 Nájemník v domě v majetku města
I. Rada města schvaluje
nájemníka na pronájem bytu s nájmem ve výši 18,25Kč/m2 na Bařiny 751/4 ve Štramberku v
obytném domě v majetku města Štramberka, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk paní M.
R. , 742 66 Štramberk a pověřuje vedoucí oddělení technické správy a bytového hospodářství
paní Karlu Procházkovou podpisem nájemní smlouvy.
II. Rada města schvaluje
nájemníka na pronájem bytu s nájmem ve výši 18,25Kč/m2 na Bařiny 751/12 ve Štramberku
v obytném domě v majetku města Štramberka, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk paní
V. L., 742 66 Štramberk a pověřuje vedoucí oddělení technické správy a bytového
hospodářství paní Karlu Procházkovou podpisem nájemní smlouvy.
III. Rada města schvaluje
nájemníka na pronájem bytu s nájmem ve výši 45,69Kč/m2 na Bařiny 818/12 ve Štramberku
v obytném domě v majetku města Štramberka, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk pana
M. H., 742 66 Štramberk a pověřuje vedoucí oddělení technické správy a bytového
hospodářství paní Karlu Procházkovou podpisem nájemní smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO

1371/81/RM/2018 Výpověď z nájmu bytu v majetku města
I. Rada města neschvaluje
prodloužení nájemníka na pronájem bytu s nájmem ve výši 18,25 Kč/m2 na Bařiny 751/8 ve
Štramberku v obytném domě v majetku města Štramberka, se sídlem Náměstí 9, 742 66
Štramberk paní K. H., 742 66 Štramberk..
Usnesení bylo: PŘIJATO
1372/81/RM/2018 Rezignace na mandát člena zastupitelstva a vydání osvědčení pro
náhradníka
I. Rada města bere na vědomí
rezignaci MUDr. Barbory Rothscheinové, bytem Jaroňkova 357, 742 66 Štramberk, na
mandát členky Zastupitelstva města Štramberka pro volební období 2018 - 2022, ve znění
předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
II. Rada města vydává
ve smyslu ustanovení § 56 odst. 2. zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a
o změně některých zákonů, v platném znění, Ing. Vojtěchu Monsportovi, bytem Horní Bašta
302, 742 66 Štramberk, osvědčení o tom, že se stal ke dni 16.10.2018 členem Zastupitelstva
města Štramberka pro volebním období 2018 - 2022, ve znění předloženém prostřednictvím
přílohy č. 2 podkladového materiálu.
Usnesení bylo: PŘIJATO

Ing. David Plandor, Ph.D.
starosta města

Ing. Oldřich Škrabal
místostarosta města

