Rada města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ
z 60. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 5.12.2017

1045/60/RM/2017 Kontrola úkolů
I. Rada města bere na vědomí
kontrolu úkolů ke dni 05.12.2017.
Zpracování a předložení pracovní náplně pro nově zřízené funkční místo u správce.
Předpokládaný nástup 01. 02. 2018.
Nový termín plnění úkolu - leden 2018
Zodpovídá : Ing. David Plandor, Ph.D., starosta města
Usnesení bylo: PŘIJATO
1046/60/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 6/2017
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 6/2017 ve znění návrhu finančního
oddělení předloženého prostřednictvím příloh č. 1 a 2 podkladového materiálu:
Příjmy:
68.359.668,00 Kč
Výdaje:
62.159.747,00 Kč
Třída 8. financování:
6.199.921,00 Kč
Usnesení bylo: PŘIJATO
1047/60/RM/2017 Rozpočet na rok 2018, (Rozpočtové provizorium)
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočet města Štramberka pro rok 2018 ve znění návrhu
finančního oddělení předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 a 2 podkladového materiálu.
Příjmy: 68.449.429,00 Kč
Výdaje: 91.775.429,00 Kč
Třída 8. financování: 23.326.000,00 Kč
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit závazné ukazatele rozpočtu ve znění návrhu finančního oddělení
předloženého prostřednictvím přílohy č. 3
III. Rada města doporučuje
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 2018) rozpočtové

provizorium 2018 ve znění návrhu finančního oddělení předloženého prostřednictvím přílohy
č. 4
Usnesení bylo: PŘIJATO
1048/60/RM/2017 Vyhodnocení stavebních investičních akcí za rok 2017
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit vyhodnocení stavebních investičních akcí
realizovaných v roce 2017.
II. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka vzít na vědomí vyhodnocení seznamu akcí realizovaných v
roce 2017 v rámci organizace 3112 - drobné projekty.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1049/60/RM/2017 Stavební investiční akce pro rok 2018
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit stavební investiční akce pro rok 2018.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1050/60/RM/2017 Seznam projektových záměrů ZŠ a MŠ Štramberk - aktualizace
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit aktualizaci Investičních priorit ZŠ a MŠ Štramberk,
Zauličí 485, 742 66 Štramberk, IČ 60336293 v rámci Projektu Místního akčního plánu ORP
Kopřivnice reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000060, který je realizovaný a financovaný s
podporou ESF, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu a
rozpočtu města Kopřivnice.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1051/60/RM/2017 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu od 1.1.2018 dle
přiloženého návrhu.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1052/60/RM/2017 Stanovení odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města
Štramberka
I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Štramberka schválit výši odměny za měsíc neuvolněným členům
Zastupitelstva města Štramberka v souladu s Nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách za
výkon funkce členů zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů s platností od 01.01.2018
takto:
Člen rady města
2.570 Kč
Předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady
2.220 Kč
Čen zastupitelstva
660 Kč
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), § 74, odst. 3, v případě, že
neuvolněný zastupitel zastává více funkcí, stanovuje se odměna jako souhrn odměn za výkon
funkcí člena rady města a předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1053/60/RM/2017 Stanovení paušální částky náhrady výdělku ušlého v souvislosti s
výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit paušální částku náhrady výdělku ušlého v
souvislosti s výkonem funkce neuvolněného zastupitele města podle § 71 odst. 3. ve výši 75
Kč/hodina. Nejvyšší částku, kterou lze jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem
funkce neuvolněného člena zastupitelstva poskytnout je ve výši jednotlivých odměn
schválených zastupitelstvem v souhrnu za kalendářní měsíc takto:
Člen rady města
2.570 Kč
Čen zastupitelstva
660 Kč
Usnesení bylo: PŘIJATO
1054/60/RM/2017 Souhlas se vznikem pracovněpráního vztahu mezi městem a členem
zastupitelstva města
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka vyslovit souhlas podle § 84 odst. 2 písm. p) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) se vznikem pracovněprávního vztahu (Dohoda o
pracovní činnosti) mezi městem Štramberkem a členem zastupitelstva města:
Ing. Pavel Podolský
Michal Dostál
Ing. Mojmír Kramoliš
Ing. Ivana Perglová
v souvislosti s realizací projektu Strategie rozvoje a efektivní řízení města Štramberka, reg. č.
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002821 podpořeného z Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1055/60/RM/2017 Plán nákladů a výnosů Základní školy a Mateřské školy Štramberk

pro rok 2018, střednědobý výhled na léta 2019-2021
I. Rada města schvaluje
plán nákladů a výnosů Základní školy a Mateřské školy Štramberk pro rok 2017, změnu č.
2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu:
Výnosy:
24.027.104,75 Kč
Náklady:
23.991.380,75 Kč
II. Rada města schvaluje
plán nákladů a výnosů Základní školy a Mateřské školy Štramberk pro rok 2018 ve znění
návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu:
Výnosy:
26.531.382,00 Kč
Náklady:
26.495.658,00 Kč
III. Rada města schvaluje
střednědobý výhled Základní školy a Mateřské školy Štramberk na léta 2019-2021 ve znění
návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového materiálu.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1056/60/RM/2017 Nájemní smlouva č. SMM/5/2017/NS a smlouva o užívání pozemku Tělocvičná jednota Sokol Štramberk
I. Rada města schvaluje
Nájemní smlouvu č. SMM/5/2017/NS a smlouvu o užívání pozemku mezi Tělocvičnou
jednotou Sokol Štramberk, IČ 64629716, se sídlem Zauličí 620, 742 66 Štramberk
(pronajímatel) a městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk
(nájemce), ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového
materiálu.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1057/60/RM/2017 Dohoda o skončení nájmu nebytového prostoru
I. Rada města schvaluje
Dohodu o skončení nájmu nebytového prostoru mezi městem Štramberkem, IČ 00298468,
Náměstí 9, 742 66 Štramberk (pronajímatel) a panem Jiřím Zbořilem, nar. 16.11.1961, bytem
Drážné 569, 742 66 Štramberk (nájemce), když předmětem dohody je skončení
nájmu nebytového prostoru v budově s č. p. 447, ulice Zauličí, obec a k.ú. Štramberk, ke dni
31.12.2017 a pověřuje starostu města Ing. Davida Plandora, Ph.D., podpisem této dohody.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1058/60/RM/2017 Abonentní a Rezidentní parkovací karty na rok 2017
I. Rada města schvaluje
vydání Rezidentních parkovacích karet na rok 2017 (žádosti podané v termínu od 20.09.2017
do 05.12.2017), 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 (žádosti podané v termínu od 20. 09. 2017
do 05. 12. 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.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1059/60/RM/2017 Obecně závazná vyhláška č.1/2017 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu ke schválení Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1060/60/RM/2017 Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o místním poplatku ze psů
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit vyhlášku 2/2017 o místním poplatku ze psů dle předloženého
návrhu s platností od 01.01.2018.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1061/60/RM/2017 Souhlas společnosti SmVaK Ostrava a.s. v souladu se Smlouvou o
nájmu a provozování kanalizací
I. Rada města uděluje
souhlas společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČ 45193665, 28.
října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava dle bodu 15.3 Smlouvy o nájmu a
provozování kanalizací ze dne 01.08.2011, uzavřenou mezi městem Štramberkem, Náměstí 9,
742 66 Štramberk, IČ 00298468 a společností Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a.s., IČ 45193665, 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava na základě
žádosti ze dne 23.11.2017, jehož předmětem je převod akcií.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1062/60/RM/2017 Uzavření dodatku č. 1 ke SOD na realizaci akce "Stavební úpravy č.

p. 137 - etapa 1 - snížení energetické náročnosti budovy"
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 8. 2017 uzavřené 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 "Stavební úpravy č. p. 137 - etapa 1 - snížení energetické náročnosti
budovy", registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001868 a pověřuje starostu
města pana Ing. Davida Plandora, Ph. D., podpisem tohoto dodatku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1063/60/RM/2017 Dodatek smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
I. Rada města schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi Městem Štramberk,
Náměstí 9, Štramberk a provozovatelem kolektivního systému ELEKTROWIN a.s., IČ 272
57 843 se sídlem Praha 4, Michelská 300/60, PSČ 14000 , zastoupená Ing. Romanem
Tvrzníkem, předsedou představenstva
Usnesení bylo: PŘIJATO
1064/60/RM/2017 Koupě objektu Palárny do majetku Města Štramberka
I. Rada města nedoporučuje
zastupitelstvu města koupit objekt Palárny a přilehlých pozemků za cenu dle znaleckého
posudku a souladu s nabídkou prodávajícího.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1065/60/RM/2017 Uvolnění Ing. A. V. komise cestovního ruchu, podnikání a mediální
prezentace
I. Rada města bere na vědomí
žádost pana Ing. A. V., 742 66 Štramberk, o uvolnění z Komise cestovního ruchu, podnikání
a mediální prezentace ke dni 06. 12. 2017.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1066/60/RM/2017 Příprava 16. zasedání Zastupitelstva města Štramberka
I. Rada města schvaluje
datum, místo, čas a program 16. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, konaného dne 13.
12. 2017 v 16:00 hod. v sále Kulturního domu na Náměstí ve Štramberku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1067/60/RM/2017 Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu a provozování kanalizací ze dne

01.08.2011
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu a provozování kanalizací ze dne 01.08.2011, uzavřený mezi
městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a společností
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČ 45193665, 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, podle § 2201 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 8 odst. 2 Zákona o Vodovodech a
Kanalizacích, za účelem aktualizace a zohlednění změn údajů majetkové evidence a tedy i
změn ve vymezení předmětu nájmu a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora
podpisem tohoto dodatku.
Usnesení bylo: PŘIJATO

Ing. David Plandor, Ph.D.
starosta města

Ing. Oldřich Škrabal
místostarosta města

