Rada města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ
z 75. schůze Rady města Štramberka, která se konala
dne 7.12.2021

1221/75/RM/2021 Rozpočtové opatření č. 7/2021, rozbor hospodaření města k 31.10.2021
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 7/2021 ve znění návrhu předloženého
finančním oddělením prostřednictvím přílohy č. 1:
Příjmy: 92.725.290,00 Kč
Výdaje: 85.108.206,00 Kč
Třída 8 financování: 7.617.084,00 Kč
II. Rada města bere na vědomí
hospodaření města k 31.10.2021
Rozpočet na rok 2022 (Rozpočtové provizorium), Závazné ukazatele,
Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2023-2025
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočet města Štramberka pro rok 2022 ve znění návrhu
finančního oddělení předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
Příjmy:
101.649.743,00 Kč
Výdaje: 120.697.743,00 Kč
Třída 8. financování: 19.048.000,00 Kč
1222/75/RM/2021

II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit závazné ukazatele rozpočtu ve znění návrhu finančního oddělení
předloženého prostřednictvím přílohy č. 2
III. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města zmocnit starostu města k provádění přesunů mezi rozpočtovými položkami
(POL.) v rámci závazných ukazatelů.
IV. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit (v případě neschválení rozpočtu pro rok 2022) rozpočtové
provizorium 2022 ve znění návrhu finančního oddělení předloženého prostřednictvím přílohy č. 3
V. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit Střednědobý výhled rozpočtu města na léta 2023-2025 ve znění
návrhu finančního oddělení předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkladového materiálu
1223/75/RM/2021 Aktualizace Akčního plánu města Štramberka pro období 2019 - 2022
I. Rada města bere na vědomí
aktualizaci Akčního plánu města Štramberka pro období 2019 - 2022 ke dni 30.11.2021

II. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka vzít na vědomí aktualizaci Akčního plánu města Štramberka
na léta 2019-2022 ke dni 30.11.2021
1224/75/RM/2021 Složení komise rozvoje, investic a dopravy
I. Rada města schvaluje
členství v komisi rozvoje, investic a dopravy u pana Dominika Davida, bytem Štramberk.
Smlouva o dílo na zpracování žádosti o dotaci na projekt "Energetické
úspory budovy Staré školy ve Štramberku" z Národního programu
Životního prostředí
I. Rada města schvaluje
zpracování žádosti o poskytnutí podpory z Národního programu Životního prostředí, výzva
č. 12/2021, Oblast podpory: Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití
obnovitelných zdrojů energie (financováno z NPO) pro projekt "Energetické úspory budovy Staré
školy ve Štramberku".
1225/75/RM/2021

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 87/2, 737 01 Český Těšín,
IČ 28568087, na služby - zpracování žádosti o dotaci pro projekt "Energetické úspory budovy
Staré školy ve Štramberku" předkládané do výzvy Národního programu Životní prostředí, výzva
č. 12/2021, Oblast podpory: Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití
obnovitelných zdrojů energie (financováno z NPO).
Smlouva o poradenské činnosti na zpracování žádosti o dotaci na
projekt "Obnova místních komunikací ve Štramberku" v rámci MMR ČR
I. Rada města schvaluje
podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci Ministerstva pro místní rozvoj ČR z podprogramu
Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli pro dotační titul 117D8220A Podpora obnovy místních
komunikací, výzva č. 1/2022/117D8220 na projekt "Obnova místních komunikací
ve Štramberku".
1226/75/RM/2021

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 pro rok 2022 z podprogramu Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli pro dotační titul
117D8220A Podpora obnovy místních komunikací na projekt "Obnova místních komunikací
ve Štramberku".
1227/75/RM/2021 Dodatek č. 8 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky plynu
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 8 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.
Konečné vyúčtování po konci smluvního vztahu na základě smlouvy
1228/75/RM/2021 o nájmu a provozování kanalizací č. 00298468/KNS/NJ/2011 ze dne
01.08.2011.
I. Rada města schvaluje
konečné vyrovnání po konci smluvního vztahu na základě smlouvy o nájmu a provozování
kanalizací č. 00298468/KNS/NJ/2011 ze dne 01.08.2011 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 předložené prostřednictvím přílohy podkladového materiálu.

1229/75/RM/2021 Dodatek smlouvy - Inisoft
I. Rada města schvaluje
dodatek smlouvy mezi Městem Štramberk, Náměstí 9, 742
66
Štramberk,
IČ: 00298468 a společností INISOFT s.r.o., Rumjancevova 696/3 460 01 Liberec - Staré Město,
IČ: 25417657.
1230/75/RM/2021 Dodatek č. 1 k Pravidlům udělování účelových příspěvků (dotací)
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 k Pravidlům udělování účelových dotací (příspěvků)
města Štramberka ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1
podkladového materiálu
1231/75/RM/2021 Dokončení stavební úpravy MP
I. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468
a společností NH stavby s.r.o., Palkovice 158, 739 41, IČ: 28980697, na dokončení rekonstrukce
nebytového prostoru - bývalá MP.
1232/75/RM/2021 Výměna podlahové krytiny v Domě služeb
I. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468
a společností NH stavby s.r.o., Palkovice 158, 739 41, IČ: 28980697, na výměnu podlahové
krytiny v Domě služeb.
1233/75/RM/2021 Vyhlášení konkurzu na ředitele/ku ZŠ a MŠ Štramberk
I. Rada města vyhlašuje
konkurz na obsazení pracovního místa ředitele/ky Základní školy a Mateřské školy Štramberk
s předpokládaným nástupem 01.05.2022.
II. Rada města pověřuje
starostku
1. požádat krajský úřad, Českou školní inspekci, školskou radu o určení členů konkurzní
komise,
2. vyzvat zástupce ředitele, pověřeného řízením Základní školy a Mateřské školy Štramberk,
aby zorganizoval volbu zástupce z řad pedagogických pracovníků školy do konkurzní
komise a doložil ji zřizovateli zápisem o volbě.
III. Rada města schvaluje
zveřejnění inzerátu, který tvoří přílohu č. 1 podkladového materiálu, na www.stramberk.cz,
na www.msk.cz a na úřední desce města Štramberka
IV. Rada města pověřuje
Ing. Oldřicha Škrabala funkcí tajemníka komise; tajemník není členem konkurzní komise.
V. Rada města určuje
jako odborníka s hlasem poradním, který se účastní jednání konkurzní komise, Mgr. Pavla
Rosinského, ředitele ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice
1234/75/RM/2021 Odpuštění (prominutí) nájemného za nájem pozemku ve Štramberku
I. Rada města neschvaluje
odpuštění nájemného ve výši 3282 Kč za pronájem pozemku p.č. 1353 a p.č. 1359
v k.ú. Štramberk za rok 2022, kdy účelem nájmu jsou myslivecká políčka pro zvěř

Dodatek č. 3, č.j. MuzNJ/00921/2021 ke smlouvě o výpůjčce č.j.
1235/75/RM/2021 MuzNJ/00115/2019 ze dne 23.05.2019 doplněné dodatkem č. 1 ze dne
24.04.2020 a dodatkem č. 2 ze dne 09.12.2020.
I. Rada města schvaluje
uzavření Dodatku č. 3, č.j. MuzNJ/00921/2021 ke smlouvě o výpůjčce č.j. MuzNJ/00115/2019
ze dne 23.05.2019 doplněné dodatkem č. 1 ze dne 24.04.2020 a dodatkem č. 2 ze dne
09.12.2020 mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a Muzeem
Novojičínska, příspěvková organizace, se sídlem 28. října 12, 741 11 Nový Jičín, IČ 00096296.
1236/75/RM/2021 Smlouva o spolupráci - textil
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o spolupráci mezi Město Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk,
IČ: 00298468 a společností DIMATEX CS, spol. s r.o., Stará 24, Svárov, 460 01 Stráž nad Nisou,
IČ: 43224245, kdy obsahem smlouvy je sběr a převzetí nepotřebného textilu, párované obuvi
a funkčních hraček na území města.
1237/75/RM/2021 V. Mistrovství ČR v disciplínách TFA pro dobrovolné hasiče
I. Rada města souhlasí
s konáním V. Mistrovství ČR v disciplínách TFA pro dobrovolné hasiče dne 01.10.2022
ve Štramberku a participací na zabezpečení této akce dle žádosti doručené dne 24.11.2021.
1238/75/RM/2021 Příprava 20. zasedání Zastupitelstva města Štramberka
I. Rada města schvaluje
program 20. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, konaného dne 15.12.2021 v 16:00 hod.
v sále Kulturního domu na Náměstí ve Štramberku.
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo s názvem "Herní prvky MŠ Štramberk Zauličí, II. Etapa"
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s názvem "Herní prvky MŠ Štramberk - Zauličí, II. Etapa",
uzavřené dne 04.10.2021 mezi Městem Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ: 00298468
a Alešem Brücknerem, Horní 1334, 742 21 Kopřivnice, IČ: 74853015.
1239/75/RM/2021

Smlouva o dílo na zpracování technických podkladů pro podání žádosti
o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení
I. Rada města schvaluje
dokument "Studie obnovy veřejného osvětlení ve městě Štramberk" zpracovaný společností
LAMBERGA, s.r.o., Kociánka 8/10, 612 00 Brno, IČ 29241723.
1240/75/RM/2021

II. Rada města schvaluje
zpracování žádosti o poskytnutí podpory z Národního programu Ministerstva obchodu
a průmyslu, výzva č. NPO 1/2022, Oblast podpory: Rekonstrukce systémů veřejného osvětlení
(financováno z NPO) pro projekt "Rekonstrukce veřejného osvětlení ve Štramberku - I. Etapa".
III. Rada města schvaluje
Smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk,
IČ 00298468 a společností EFektivní OSvětlování s.r.o., se sídlem Děčínská 509, 470 01 Česká
Lípa, IČ 27267806, na služby - příprava technických podkladů pro podání žádosti o poskytnutí
podpory z Národního programu Ministerstva obchodu a průmyslu, výzva č. NPO 1/2022, Oblast
podpory: Rekonstrukce systémů veřejného osvětlení (financováno z NPO) pro projekt
"Rekonstrukce veřejného osvětlení ve Štramberku - I. Etapa".
1241/75/RM/2021 Stav investičních akcí v roce 2021 a příprava projektových záměrů
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit stav investičních akcí v realizaci ke dni 30.11.2021.

II. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit stav přípravy projektových záměrů ke dni 30.11.2021.

Ing. Andrea Hlávková, v.r.
starostka města

Ing. Tomáš Halamík, MBA, v.r.
1. místostarosta města

