Rada města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ
z 36. schůze Rady města Štramberka, která se konala
dne 25.6.2020
641/36/RM/2020 Smlouva o zřízení věcného břemene
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Povodí Odry, státní podnik, IČ 70890021,
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (strana povinná z věcného břemene) a
městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana oprávněná z
věcného břemene), když předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene spočívajícího v
umístění mostní konstrukce na částech pozemků p. č. 3027/37, p. č. 3027/38 a p. č. 3027/39 v
obci a k. ú. Štramberk.

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č.
NJ/171/d/2020/Ty
I. Rada města schvaluje
642/36/RM/2020

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. NJ/171/d/2020/Ty
mezi Moravskoslezským krajem, IČ 70890692, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava,
zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, IČ
00095711, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, středisko Nový Jičín (strana budoucí povinná z
věcného břemene) a městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk
(strana budoucí oprávněná z věcného břemene), když předmětem smlouvy je budoucí zřízení
věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - zemní kabelové vedení realizované v rámci
stavby "Světelná signalizace přechodu Štramberk - Bařiny" na části pozemku p. č. 3021/1 k.
ú. Štramberk.

Souhlas s umístěním části opěrné zdi na pozemku p. č. 1692 k. ú.
Štramberk
I. Rada města souhlasí
643/36/RM/2020

s umístěním části opěrné zdi na pozemku p. č. 1692, k. ú. Štramberk, v rozsahu 6,4 m2 v
rámci stavby "Opěrná zeď na parcele č. 1825/1, Štramberk, k. ú. Štramberk", dle projektové
dokumentace č. JB-20-006-000 zpracované Ing. Jiřím Bednářem, IČ 02691949, Štefánikova
1163, 742 21 Kopřivnice a dle žádosti investora stavby M. M., 742 66 Štramberk.

VŘ malého rozsahu "Oprava povrchu MK ulice Hornychovice ve
Štramberku"
I. Rada města bere na vědomí
644/36/RM/2020

zápis z jednání komise pro vyhodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu
na stavební práce "Oprava povrchu MK ulice Hornychovice ve Štramberku"
II. Rada města rozhoduje
o výběru nejvýhodnější nabídky na stavební práce "Oprava povrchu MK ulice Hornychovice
ve Štramberku" předložené uchazečem PORR, a.s., se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00
Praha 10, Strašnice, IČ: 43005560
III. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ:
00298468 a společností PORR, a.s., se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice,
IČ: 43005560, na stavební práce "Oprava povrchu MK ulice Hornychovice ve Štramberku"

Souhlas s umístěním stavby nebo zařízení do zákonem stanoveného
ochranného pásma vodního díla
I. Rada města schvaluje
645/36/RM/2020

vydání Souhlasu s umístěním stavby nebo zařízení do zákonem stanoveného ochranného
pásma vodního díla č. 3381/D/NJ/2020, když předmětem souhlasu je umístění optického
kabelu V01 a V02 do ochranného pásma vodovodu DN 80 GGG, na pozemcích parc. č.
2408/1, parc. č. 2496/7 a parc. č. 2451/1, k.ú. Štramberk, a to ve znění předloženém
prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
II. Rada města schvaluje
vydání Souhlasu s umístěním stavby nebo zařízení do zákonem stanoveného ochranného
pásma vodního díla č. 3382/D/NJ/2020, když předmětem souhlasu je umístění optického
kabelu K01 do ochranného pásma kanalizace DN 300 SKL, na pozemku parc. č. 2529/1, k. ú.
Štramberk a umístění optického kabelu K02 do ochranného pásma kanalizace DN 80 PE, na
pozemku parc. č. 2463, k.ú. Štramberk, a to ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.
2 podkladového materiálu.
III. Rada města schvaluje
vydání Souhlasu s umístěním stavby nebo zařízení do zákonem stanoveného ochranného
pásma vodního díla č. 3387/D/NJ/2020, když předmětem souhlasu je umístění kabelového
vedení V01 a V02 do ochranného pásma vodovodu DN 80 PE, na pozemku parc. č. 1465/1,
k. ú. Štramberk, a to ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového
materiálu.

Souhlas s umístěním kontejneru na části pozemku p. č. 2112 k. ú.
Štramberk
I. Rada města souhlasí
646/36/RM/2020

s umístěním kontejneru pro uskladnění nářadí a výpěstků na části pozemku p. č. 2112 k. ú.
Štramberk dle žádosti nájemce pana V. Š., 742 66 Štramberk.

647/36/RM/2020 Nájemní smlouva č. SMM/3/2020/NS
I. Rada města schvaluje
1. Pronájem části o výměře 80 m2 pozemku p. č. 2095, trvalý travní porost, v k.ú.
Štramberk, panu J.B., 742 66 Štramberk.
2. Nájemní smlouvu č. SMM/3/2020/NS mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí
9, 742 66 Štramberk a panem J.B., 742 66 Štramberk.

648/36/RM/2020 Pronájem prostor v budově s č. p. 450, k. ú. Štramberk
I. Rada města schvaluje
dohodu o skončení nájmu části nemovitosti mezi městem Štramberkem, IČ 00298468,
Náměstí 9, 742 66 Štramberk a pobočným spolkem Junák - český skaut, středisko Štramberk,
z. s., IČ 47657600, Nádražní 450, 742 66 Štramberk, když předmětem dohody je skončení
nájmu místností č. 2.04 a č. 2.05 v 2. NP budovy s č. p. 450, k. ú. Štramberk, ke dni
30.06.2020.
II. Rada města schvaluje
dodatek č. 8 ke smlouvě o nájmu a podnájmu nebytových prostor města ze dne 29.06.2000
mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a pobočným spolkem
Junák - český skaut, středisko Štramberk, z. s., IČ 47657600, Nádražní 450, 742 66
Štramberk, když předmětem dodatku je změna předmětu nájmu.
III. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část nemovitosti budovy s č. p. 450, která je součástí
pozemku parc. č. 1643, ulice Nádražní, v obci a k. ú. Štramberk, a to místnost č. 2.04 o
výměře 14,53 m2 podlahové plochy v 2. NP, místnost č. 2.05 o výměře 12,96 m2 podlahové
plochy v 2. NP a společné prostory v 2. NP (sociální zařízení, chodby - místnost č. 2.06,
místnost č. 2.07 a místnost č. 2.12) v rozsahu 50% výměry jejich podlahové plochy, Domu
dětí a mládeže Kopřivnice, Kpt. Jaroše1077, p. o., k zájmové činnosti na dobu neurčitou.

Rozdělení příspěvků ŽP-Podpora rozvoje a udržování fauny Veřejnoprávní smlouvy
I. Rada města schvaluje
649/36/RM/2020

1. finanční příspěvek ve výši 5 tisíc Kč na činnost ZO ČSOP Nový Jičín 70/02, Záchranné

stanice a Domu přírody Poodří, Bartošovice 148, 742 54 Bartošovice, IČ 47657901.
2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi ZO ČSOP Nový Jičín 70/02,
Záchranná stanice a Dům přírody Poodří, Bartošovice 148, 742 54 Bartošovice, IČ:
47657901 a Městem Štramberk, Náměstí 9, 742 66, Štramberk, IČ: 00298468.
II. Rada města schvaluje
1. finanční příspěvek ve výši 30 tis. Kč na činnost Mysliveckého spolku Závišice Štramberk, Zauličí 841, 742 66 Štramberk, IČ 48808423.

2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi Mysliveckým spolkem Závišice Štramberk, Zauličí 841, 742 66 Štramberk, IČ: 48808423 a Městem Štramberk, Náměstí 9,
742 66 Štramberk, IČ: 00298468.

Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Štramberk za rok 2019 a účetní
závěrka za rok 2019
I. Rada města schvaluje
650/36/RM/2020

výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Štramberk za
rok 2019 ve výši 187.464,14 Kč
II. Rada města schvaluje



převedení části hospodářského výsledku do rezervního fondu školy ve výši 37.493,14
Kč,
převedení části hospodářského výsledku do fondu odměn školy ve
výši 149.971,00 Kč

III. Rada města schvaluje
účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Štramberk, IČ 60336293 sestavenou
k 31.12.2019.

651/36/RM/2020 Darovací smlouva - hasiči
I. Rada města schvaluje
darovací smlouvu mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, se sídlem Náměstí 9, 742
66 Štramberk a Moravskoslezským krajem, IČ 70890692, se sídlem 28. října 117, 702
18 Ostrava, na přenosné měřící zařízení Dräger X-am 5000, vč. příslušenství, pro JSDH
Štramberk.

652/36/RM/2020 Smlouva o bezúplatném převodu majetku - hasiči
I. Rada města schvaluje
smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi městem Štramberk, IČ 00298468, se sídlem
Náměstí 9, 742 66 Štramberk a Česká republika - Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, se sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh.

653/36/RM/2020 Odměna řediteli ZŠ a MŠ Štramberk
I. Rada města schvaluje
odměnu panu Mgr. Stanislavu Pešovi, řediteli Základní školy a Mateřské školy Štramberk.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci projektu "Oprava
654/36/RM/2020 chodníků v lokalitě Drážné - úprava dopravního režimu" a
"Štramberk - obnova místní komunikace v lokalitě Drážné".
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a společností COLAS CZ, a.s., se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ
26177005, na provedení stavby v rámci projektu "Oprava chodníků v lokalitě Drážné - úprava
dopravního režimu" a "Štramberk - obnova místní komunikace v lokalitě Drážné".

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce "Obnova ochozu,
schodiště a věže hradu Trúba".
I. Rada města schvaluje
655/36/RM/2020

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a společností REDAL AKTIV CZ s.r.o., se sídlem Zábraní 589, 7763 61 Napajedla,
IČ 03331903, na provedení stavby v rámci projektu "Obnova ochozu, schodiště a věže hradu
Trúba".

Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční
soustavě
I. Rada města schvaluje
656/36/RM/2020

Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě 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 na nové odběrné místo na adrese Náměstí 9, 742 66
Štramberk.

657/36/RM/2020

Darovací smlouvy - podnikatelé - na akci Dny štramberských uší
18.07.2020

I. Rada města schvaluje
darovací smlouvu uzavřenou mezi Městem Štramberkem, IČ 00298468, se sídlem Náměstí 9,
742 66 Štramberk a firmou REKUMAT Wärmeprozesstechnik ČR, spol. s r.o., IČ 61975192,
se sídlem Kopec 117, 742 66 Štramberk, na poskytnutí finančního daru ve výši 5 tis. Kč na
zajištění akce "Dny štramberských uší", která se uskuteční dne 18.07.2020.

658/36/RM/2020 Pronájem prostor sloužících podnikání v budově s č. p. 620
I. Rada města schvaluje
1. Pronájem prostor sloužících podnikání sestávajících z 9 místností o celkové výměře
174,80 m2 podlahové plochy, které se nacházejí v budově s č. p. 620, jež je
součástí pozemku p. č. 506, ulice Zauličí, v obci a k. ú. Štramberk, společnosti Restaurace
Prosek s.r.o., IČ 09235337, Hornychovice 753, 742 66 Štramberk, dle žádosti ze dne
22.06.2020.
2. Smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání č. SMM/4/2020/NP mezi městem
Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a společností Restaurace
Prosek s.r.o., IČ 09235337, Hornychovice 753, 742 66 Štramberk.

659/36/RM/2020 Nájemník v bytě v majetku města
I. Rada města schvaluje
nájemníka na pronájem bytu s nájmem ve výši 34,31 Kč/m2 na Bařiny 816/1 ve Štramberku v
obytném domě v majetku města Štramberka, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk paní B.
M., 742 66 Štramberk a pověřuje vedoucí oddělení technické správy a bytového hospodářství
paní Karlu Procházkovou podpisem nájemní smlouvy.

660/36/RM/2020 Vzor smlouvy a pověření k uzavírání smluv o nájmu hrobového místa
I. Rada města schvaluje
vzor smlouvy o nájmu hrobového místa provozovatele veřejného pohřebiště uzavíraných dle
ust. § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a zákona č.
256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v platném znění.
II. Rada města schvaluje
pověřit zaměstnance Města Štramberk paní Petru Filipovou, referentku majetku úseku správy
majetku města, rozvoje a investic, jako oprávněnou osobu za provozovatele veřejného
pohřebiště k uzavírání a podpisu smluv o nájmu hrobových míst uzavíraných dle ust. § 2201 a
násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 256/2001 Sb., o
pohřebnictví a o změně některých zákonů, v platném znění.

661/36/RM/2020 Pověření k podepisování smluv o nájmu bytů ve vlastnictví města

Štramberka
I. Rada města schvaluje
vzor smlouvy o nájmu bytů ve vlastnictví města Štramberka uzavíraných dle ust. § 2235 a
násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
II. Rada města schvaluje
s účinností od 01.07.2020 pověřit zaměstnance Města Štramberk paní Karlu Procházkovou,
referentku správy bytů a nebytových prostor úseku správy majetku města, rozvoje a investic,
jako oprávněnou osobu za vlastníka bytů k uzavírání a podpisu dodatků ke smlouvě o nájmu
bytů ve vlastnictví města, jehož předmětem je prodloužení nájemního vztahu.
III. Rada města schvaluje
Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Štramberka s účinností od 01.07.2020.

662/36/RM/2020 Provozní řád sportovišť
I. Rada města schvaluje
Provozní řád sportovní haly Štramberk s účinností od 1. 7. 2020
II. Rada města schvaluje
Provozní řád veřejného hřiště a sportoviště ve Štramberku s účinností od 1. 7. 2020
III. Rada města schvaluje
Provozní řád dětského a workoutového hřiště v rámci sportovního areálu fotbalového hřiště
Štramberk - Bařiny s účinností od 1. 7. 2020

Dodatek č. 3 k Příkazní smlouvě na administraci veřejných zakázek
na realizaci projektu "Odborné učebny ZŠ Štramberk"
I. Rada města schvaluje
663/36/RM/2020

Dodatek č. 3 k Příkazní smlouvě mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk,
IČ 00298468 a společností Unitender, s.r.o., se sídlem Zeyerova 2572/1, 702 00 Ostrava,
Moravská Ostrava, IČ 25394495, na administraci veřejných zakázek v rámci projektu
"Odborné učebny ZŠ Štramberk", registrační číslo projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003835.

664/36/RM/2020 Smlouva o dílo - kované zábradlí (plot) u turniketu a vstupu na Trúbu
I. Rada města schvaluje

smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, sídlem Náměstí 9, 742 66
Štramberk a Mgr. art. Michalem Ptáčkem, IČ 04987250, sídlem 1. máje 1355, 756 61 Rožnov
pod Radhoštěm na zhotovení a montáž kovaného zábradlí ke schodům u hlavního vstupu do
věže Trúba a kovaného zábradlí (plot) s brankou u turniketu na horním nádvoří hradu
Štramberk

665/36/RM/2020 Vydání parkovacích karet
I. Rada města schvaluje
vydání Rezidentních parkovacích karet na rok 2020, na základě přílohy 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.

Ing. Andrea Hlávková, v.r.

Ing. Václav Šimíček, v.r.

starostka města

místostarosta města

