Rada města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ
z 65. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 13.2.2018
1101/65/RM/2018 Zpráva o bezpečnostní situaci na území působnosti Obvodního
oddělení Policie ČR Kopřivnice v roce 2017, srovnání s předchozími léty.
I. Rada města bere na vědomí
Zprávu o bezpečnostní situaci na území působnosti Obvodního oddělení Policie ČR
Kopřivnice v roce 2017, srovnání s předchozími léty.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1102/65/RM/2018 Zpráva o činnosti MP Kopřivnice
I. Rada města bere na vědomí
Zprávu o činnosti MP Kopřivnice na území města Štramberka za rok 2017.
II. Rada města ukládá
starostovi města vypracovat ve spolupráci s Policii ČR tyto informace :
- hodnocení spolupráce s MP Kopřivnice z hlediska starosty
- místa trestné činnosti v rámci katastru
- analýzu nehodovosti z pohledu místa, typu přestupku a místní příslušnosti přestupce
Zodpovídá :
Termín :

Ing. David Plandor, Ph.D.
do konce měsíce března 2018

Usnesení bylo: PŘIJATO
1103/65/RM/2018 Problematika životního prostředí
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o problematice životního prostředí ve Štramberku
Usnesení bylo: PŘIJATO
1104/65/RM/2018 Lesní hospodářství (včetně NPP Šipka)
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o lesním hospodářství ve městě Štramberku
Usnesení bylo: PŘIJATO
1105/65/RM/2018 Odpadové hospodářství a černé skládky
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o odpadovém hospodářství ve městě Štramberku

II. Rada města souhlasí
s tím, aby Základní a mateřská škola Štramberk byla jedním z míst pro odevzdávání
směsného papíru. Jde o součást odpadového systému obce.
III. Rada města nedoporučuje
zařadit na jednání zastupitelstva projednání informací týkající se rizika navýšení nákladů za
odpadové hospodářství.
IV. Rada města schvaluje
Přílohu č. 7 ke smlouvě č. 01/60/07 mezi Městem Štramberk, Náměstí 9, Štramberk a firmou
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o, která se týká navýšení za služby o 2,5 %.
Usnesení bylo: PŘIJATO
IV. Rada města schvaluje
Přílohu č. 7 ke smlouvě č. 01/60/07 mezi Městem Štramberk, Náměstí 9, Štramberk a firmou
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o, která se týká navýšení za služby o 2,5 %.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1106/65/RM/2018 Ovzduší a vodní hospodářství
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o ovzduší a vodním hospodářství ve městě Štramberku
Usnesení bylo: PŘIJATO
1107/65/RM/2018 Zpráva o činnosti komise životního prostředí a služeb
I. Rada města bere na vědomí
Zprávu o činnosti komise životního prostředí a služeb.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1108/65/RM/2018 Prodej pozemku p. č. 2801/4 k. ú. Štramberk
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit prodej pozemku p. č. 2801/4 o výměře 183
m2, ostatní plocha, neplodná půda, v obci a k. ú. Štramberk, dle GP pro rozdělení pozemku č.
3103-69/2017, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem o ceně obvyklé ve výši 2.305
Kč a za úhradu nákladů s prodejem souvisejících, do společného jmění manželů paní L. P.
a pana J. P.,742 58 Příbor.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1109/65/RM/2018 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy darovací č. NJ/432/i/2017/Ja MS kraj
I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Štramberka schválit Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací č.
NJ/432/i/2017/Ja mezi Moravskoslezským krajem, ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava,
zastoupeným z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvkovou organizací, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, středisko Suvorovova 525, 741 11
Nový Jičín (budoucí dárce) a městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (budoucí
obdarovaný), když předmětem daru bude část nemovitosti pozemku parcela č. 3024/26 v obci
a k. ú. Štramberk, na které bude umístěna stavba chodníku v rámci stavby "Úprava stávající
křižovatky ul. Závišická x Novojičínská a přemístění autobusové zastávky".
Usnesení bylo: PŘIJATO
1110/65/RM/2018 Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě č. SMM/3/2018/BVB a č. SMM/4/2018/BVB
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
SMM/3/2018/BVB mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana budoucí
povinná ze služebnosti inž. sítě) a paní J. K., 742 66 Štramberk (strana budoucí oprávněná ze
služebnosti inž. sítě), když předmětem smlouvy je budoucí zatížení části pozemku p.
č. 1862/1 v k. ú. Štramberk stavbou přípojky splaškové kanalizace včetně součástí a
příslušenství a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem
této smlouvy.
II. Rada města schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
SMM/4/2018/BVB mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana budoucí
povinná ze služebnosti inž. sítě) a paní J. K., 742 66 Štramberk (strana budoucí oprávněná ze
služebnosti inž. sítě), když předmětem smlouvy je budoucí zatížení části pozemku p.
č. 1862/1 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
1111/65/RM/2018 Provozování pouťových atrakcí na štramberské pouti 2018
I. Rada města schvaluje
nájemní smlouvu č. SMM/1/2018/NS mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9,
742 66 Štramberk (pronajímatel) a panem Jindřichem Pflegrem, IČ 47203897, U Naplatek
367, 747 33 Oldřišov (nájemce), jejímž předmětem je nájem částí pozemků p. č. 516/1, p. č.
518, p. č. 521, p. č. 547, p. č. 3034/1 (v rozsahu veřejného prostranství u ZŠ), vše v obci a k.ú.
Štramberk, za účelem umístění pouťových atrakcí a zároveň pověřuje starostu města Ing.
Davida Plandora podpisem této smlouvy.
II. Rada města schvaluje
nájemní smlouvu č. SMM/2/2018/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
1112/65/RM/2018 Veřejná zakázka na realizaci projektu "Vybudování sběrného dvora
ve městě Štramberk".
I. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, 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, oblast Ostrava, Suvorovova 538, 742 42 Šenov
u Nového Jičína, IČ 48035599, na provedení stavby v rámci projektu "Vybudování sběrného
dvora ve městě Štramberk", 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.
II. Rada města schvaluje
kupní smlouvu mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a společností MEVA-Ostrava, s.r.o., se sídlem Slovenská 1083/1b, 702 00 Ostrava
- Přívoz, IČ 64088707, na dodávku odpadových nádob a ostatního vybavení pro realizaci
projektu "Vybudování sběrného dvora ve městě Štramberk", 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
1113/65/RM/2018 Příkazní smlouva na administraci veřejných zakázek na realizaci
projektu "Odborné učebny ZŠ Štramberk"
I. Rada města bere na vědomí
Zápis z jednání komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a vyhodnocení nabídek
k veřejné zakázce malého rozsahu 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.
II. Rada města rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky 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,
předložené uchazečem Unitender, s.r.o., se sídlem Jurečkova 16/1812, 702 00 Ostrava,
Moravská Ostrava, IČ 25394495.
III. Rada města schvaluje
Příkazní smlouvu mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a
společností Unitender, s.r.o., se sídlem Jurečkova 16/1812, 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 a pověřuje
starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO

1114/65/RM/2018 Kanalizace a oprava chodníků ul. Závišická - smlouva o právu
provedení stavby
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o právu provedení stavby mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk,
IČ 00298468 a R. J. 742 21 Kopřivnice, v rámci stavby "Kanalizace a oprava chodníků ul.
Závišická" a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora, Ph.D., podpisem této
smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1115/65/RM/2018 Veřejná zakázka malého rozsahu "Muzeum Zdeňka Buriana elektroinstalace a vytápění"
I. Rada města bere na vědomí
Zápis z jednání komise pro vyhodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu
na stavební práce "Muzeum Zdeňka Buriana - elektroinstalace a vytápění".
II. Rada města rozhoduje
o výběru nejvýhodnější nabídky na stavební práce "Muzeum Zdeňka Buriana elektroinstalace a vytápění" předložené uchazečem Martin Kott, IČ: 71002251, se sídlem
Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín
III. Rada města schvaluje
Smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a
Martin Kott, IČ: 71002251, se sídlem Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín, na stavební práce
"Muzeum Zdeňka Buriana - elektroinstalace a vytápění" a pověřuje starostu města pana Ing.
Davida Plandora, Ph.D., podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1116/65/RM/2018 Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a
Mateřské školy Štramberk
I. Rada města vyhlašuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v
platném znění, konkurs na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové
organizace Základní školy a Mateřské školy Štramberk, Zauličí 485, 742 66 Štramberk, IČ
60336293 s předpokládaným nástupem 01.08.2018.
II. Rada města ukládá
starostovi města požádat dle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního
řízení a konkursních komisí dotčené subjekty o delegování jejich zástupců za členy konkursní
komise.
Termín:
Zodpovídá:

16.02.2018
Ing. David Plandor, Ph.D., starosta města

Usnesení bylo: PŘIJATO
1117/65/RM/2018 Zpráva revizní komise a rozpočet Dobrovolného svazku obcí Sdružení
Povodí Sedlnice.
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka vzít na vědomí Zprávu revizní komise DSO Sdružení
povodí Sedlnice ze dne 20.12.2017 dle přílohy č. 1 podkladového materiálu.
II. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka vzít na vědomí rozpočet DSO Sdružení povodí Sedlnice na
rok 2018 dle přílohy č. 2 podkladového materiálu.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1118/65/RM/2018 Smlouva o zajištění reklamy na 28. Obecní bál města Štramberka VERA s.r.o.
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o zajištění reklamy, uzavřenou mezi městem Štramberkem, se sídlem Náměstí 9,
742 66 Štramberk, IČ 00298468 a společností VERA, spol. s r. o., se sídlem Lužná 2, 160 00
Praha 6, IČ 62587978 na umístění reklamního loga u příležitosti konání 28. Obecního bálu
města Štramberka a pověřuje starostu města Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1119/65/RM/2018 Rezidentní parkovací karty na rok 2018
I. Rada města schvaluje
vydání Rezidentních parkovacích karet na rok 2018 (žádosti podané v termínu od 31.01.2018
do 13.02.2018), 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
1120/65/RM/2018 Žádost o souhlas s návrhem kalkulace ceny stočného pro rok 2018 na
základě nájemní smlouvy se společností SmVaK
I. Rada města schvaluje
kalkulaci ceny pro stočné pro rok 2018 dle Smlouvy o nájmu a provozování kanalizací, ze dne
01.08.2011, uzavřenou podle § 663 a násl. Zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů a ustanovení § 8 odst. 11, Zákona o vodovodech a kanalizacích č.
274/2001 Sb., na akci "Dokončení kanalizační sítě města Štramberka s napojením na ČOV -

1.etapa Odkanalizování lokality Štramberk - Kozina" provozovateli Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/196, Mariánské Hory, 709 00
Ostrava IČ 45193665.
Usnesení bylo: PŘIJATO
_________________________________________________________________________

Ing. David Plandor, Ph.D.
starosta města

Ing. Oldřich Škrabal
místostarosta města

