Rada města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ
z 35. schůze Rady města Štramberka, která se konala
dne 4.6.2020
605/35/RM/2020 Činnost stavebního úřadu, silničně správní agenda
I. Rada města bere na vědomí
předloženou zprávu o činnosti stavebního úřadu, silničně správní agendy za rok 2019.

606/35/RM/2020 Zpráva o činnosti komise rozvoje, investic a dopravy
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o činnosti komise rozvoje, investic a dopravy.

607/35/RM/2020 Aktualizace akčního plánu města pro roky 2019-2022
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit Akční plán města Štramberka na léta 2019-2022, včetně jeho
aktualizace se změnami ke dni 04.06.2020

608/35/RM/2020 Schválení účetní závěrky za rok 2019
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města Štramberka sestavenou k 31.12.2019

609/35/RM/2020 Rozpočtové opatření č. 2/2020
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 2/2020 ve znění návrhu předloženého
finančním oddělením prostřednictvím přílohy č. 1:
Příjmy: 88.513.970,00 Kč
Výdaje: 113.858.970,00 Kč

Třída 8 financování: 25.345.000,00 Kč

610/35/RM/2020 Příprava 11. zasedání Zastupitelstva města Štramberka
I. Rada města schvaluje
program 11. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, konaného dne 17.06.2020 v 16:00
hod. v sále Kulturního domu na Náměstí ve Štramberku.

611/35/RM/2020 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-8024398/03
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-8024398/03 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. 1465/1 k.ú. Štramberk, zařízením distribuční soustavy.

612/35/RM/2020 Záměr prodeje pozemků p. č. 1749/12 a p. č. 1746/4 k. ú. Štramberk
I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města prodat pozemky parc. č. 1749/12 o výměře 49 m2, ostatní plocha,
ostatní komunikace a parc. č. 1746/4 o výměře 67 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace, oba
v obci a k. ú. Štramberk, dle podkladového materiálu.

Žádosti o prodej nebo pronájem části pozemku p. č. 15/1 k. ú.
Štramberk
I. Rada města nesouhlasí
613/35/RM/2020

s pronájmem části o výměře cca 2 m2 pozemku p. č. 15/1 (prostor mezi RD č. p. 19 a RD č. p.
23) v obci a k. ú. Štramberk.
II. Rada města neschvaluje
rozdělení pozemku p. č. 15/1 v obci a k. ú. Štramberk za účelem přípravy prodeje části o
výměře cca 2 m2 pozemku (prostor mezi RD č. p. 19 a RD č. p. 23), dle žádosti pana R. Ž.,
742 47 Hladké Životice a žádosti paní M. L., 156 00 Praha 5.

614/35/RM/2020 Prodej pozemku p. č. 1969/119 k. ú. Štramberk
I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru města prodat pozemek p. č. 1969/119 o výměře 626 m2 v obci a k.ú.
Štramberk.

615/35/RM/2020 Žádost o prodej části pozemku p. č. 2962/1 k. ú. Štramberk
I. Rada města schvaluje
rozdělení pozemku p. č. 2962/1 v obci a k. ú. Štramberk za účelem přípravy prodeje části
tohoto pozemku dle žádosti paní A. M., 742 66 Štramberk.

616/35/RM/2020 Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2095 k. ú. Štramberk
I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 2095 o výměře 80 m2, trvalý travní
porost, v obci a k. ú. Štramberk, dle podkladového materiálu.

Záměr prodeje pozemků pod stavbou "Libotínský potok" do
vlastnictví České republiky
I. Rada města schvaluje
617/35/RM/2020

zveřejnění záměru města prodat pozemky parc. č. 2465/2, 2494/2, 3031/13, dále oddělením
nově vzniklé pozemky parc. č. 2506/5, 2506/6, 2507/5, 2507/6, 2507/7, 2508/4, 2519/3,
2521/4, 3031/32, 3031/34 a 3031/31, vše v obci a k. ú. Štramberk, dle podkladového
materiálu.

Snížení nájemného za pronájem budovy s č.p. 606 - restaurace
koupaliště Libotín
I. Rada města schvaluje
618/35/RM/2020

snížení nájemného o 40 % za pronájem budovy s č. p. 606 a v ní nacházejících se nebytových
prostor o celkové výměře 216,06 m2 podlahové plochy (prostory restaurace koupaliště
Libotín), a to s platností od 01.07.2020 do 30.06.2021.

619/35/RM/2020 Umístění prodejního stánku na pozemku p. č. 516/1 k. ú. Štramberk
I. Rada města souhlasí
s umístěním prodejního stánku o výměře 1 m2 na ploše veřejného prostranství na pozemku p.
č. 516/1 k. ú. Štramberk (naproti ZŠ u brány do Národního sadu) v období od 05.06.2020 do
26.06.2020. Zábor veřejného prostranství bude v rozsahu 1 m2.

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě č. SMM/13/2020/BVB
I. Rada města schvaluje
620/35/RM/2020

Smlouvu

o

uzavření

budoucí

smlouvy o

zřízení služebnosti

inženýrské

sítě

č.

SMM/13/2020/BVB mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana
budoucí povinná ze služebnosti inž. sítě) a manžely paní K. G., 742 66 Štramberk a
panem O. G., 742 66 Štramberk (strana budoucí oprávněná ze služebnosti inž. sítě), když
předmětem smlouvy je budoucí zatížení částí pozemků p. č. 832/7 a p. č. 833/6 v k. ú.
Štramberk stavbou přípojky dešťové kanalizace včetně součástí a příslušenství.

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o
umístění stavby č. IZ-12-8002078-SoSB VB-1
I. Rada města schvaluje
621/35/RM/2020

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IZ-128002078-SoSB VB-1 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 Ing. Jiřím Horákem,
IČ 73115606, Poděbradova 4, 741 01 Nový Jičín (strana Budoucí oprávněná z věcného
břemene), když předmětem smlouvy je budoucí zatížení části pozemku p. č. 141/1 v k. ú.
Štramberk zařízením distribuční soustavy - zemní kabelové vedení NNk.

622/35/RM/2020 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IZ-12-8001823/01
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IZ-12-8001823/01 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 IV Podmokly (strana oprávněná z věcného břemene), když předmětem smlouvy je zatížení části
pozemku p. č. 2521 k.ú. Štramberk, zařízením distribuční soustavy.

623/35/RM/2020 Žádost paní K. na pořízení změny ÚP
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města nesouhlasit s pořízením změny územního plánu ve prospěch vymezení
nové zastavitelné plochy na pozemku parc. č. 2304/7 k.ú. Štramberk podle předloženého
návrhu Ing. J. K., Příbor.

Žádost A&H Resort o prominutí(snížení) platby za Abonentní
parkovací karty + svoz odpadu
I. Rada města neschvaluje
624/35/RM/2020

prominutí platby za abonentní parkovací karty a snížení ceny za svoz odpadu o 2 měsíce (za
duben a květen) dle žádosti A & H Resort s.r.o., Výstavní 1928/9, 702 00 Ostrava ze dne
26.05.2020

625/35/RM/2020 Upozornění ministerstva vnitra - odměny členů komisí a výborů
I. Rada města bere na vědomí
vyhodnocení podkladů - upozornění Ministerstva vnitra ČR, odboru veřejné správy a
kontroly, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4, č.j. MV-27845-5/ODK-2020 ze dne 21.
dubna 2020
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města revokovat usnesení č. 101/9/ZM/2019 ze dne 18.12.2019 ve znění:
I. Zastupitelstvo města schvaluje
odměny pro členy komisí rady města Štramberka, výborů Zastupitelstva města Štramberka a
aktivní občany pro rok 2019 dle přílohy podkladového materiálu.
III. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit odměny pro členy komisí Rady města Štramberka, výborů
Zastupitelstva města Štramberka a aktivní občany, kteří nejsou členy zastupitelstva města pro
rok 2019 jednorázovou odměnu formou nepeněžitého plnění dle přílohy podkladového
materiálu
IV. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města uložit úkol starostce města projednat s dotčenými zastupiteli dle přílohy
podkladového materiálu vrácení jednorázové odměny vyplacené formou nepeněžitého
plnění zastupitelům města za aktivní přístup v komisích rady města Štramberka a výborů
zastupitelstva města Štramberka na základě schválení zastupitelstvem města usnesení č.
101/9/ZM/2019 ze dne 18.12.2019 v souladu se závěrem Ministerstva vnitra ČR, odboru
veřejné správy a kontroly, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4, č.j. MV-27845-5/ODK2020 ze dne 21. dubna 2020.
Zodpovídá:

Ing. Andrea Hlávková, starostka města

Termín:

31.08.2020

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku - koncese malého
rozsahu s názvem "Výběr provozovatele vodohospodářské
626/35/RM/2020
infrastruktury města Štramberk - pro část Libotín, Kozina, Bařiny a
Kanada".
I. Rada města schvaluje
zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na služby zadávanou v režimu koncese malého
rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění v rámci
projektu "Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury města Štramberk - pro část

Libotín, Kozina, Bařiny a Kanada".
II. Rada města jmenuje
tříčlennou komisi pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek na
veřejnou zakázku na služby zadávanou v režimu koncese malého rozsahu dle zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění v rámci projektu "Výběr
provozovatele vodohospodářské infrastruktury města Štramberk - pro část Libotín, Kozina,
Bařiny a Kanada" ve složení:
Ing. Oldřich Škrabal, tajemník MÚ
Ing. Václav Šimíček, místostarosta města
Jiří Juřena, investor města
Náhradník:
Ing. Mojmír Kramoliš, radní města

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
města v rámci Programu MPR a MPZ na rok 2020
I. Rada města doporučuje
627/35/RM/2020

Zastupitelstvu města Štramberka schválit přijetí účelové dotace ze státního rozpočtu
prostřednictvím Ministerstva kultury ČR ve výši 2.130.000 Kč v rámci Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2020, pro poskytnutí
příspěvků na obnovu nemovitých kulturních památek a movitých kulturních památek pevně
spojených se stavbami, která jsou kulturními památkami, na území města Štramberka dle
rozhodnutí ze dne 18.05.2020..
II. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit Veřejnoprávní smlouvu na účelovou neinvestiční
dotaci z rozpočtu města uzavřenou mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk,
IČ 00298468 a panem Ing. M. F., 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, jejíž předmětem je
poskytnutí účelové neinvestiční dotace (podíl města) ve výši 15.000 Kč a účelové neinvestiční
dotace Ministerstva kultury ve výši 75.000 Kč na obnovu nemovité kulturní
památky městského domu č. p. 88, pozemek parcelní číslo 147 v obci a k. ú. Štramberk,
rejstříkové číslo kulturní památky v Ústředním seznamu kulturních památek ČR - 13216/83436, zahrnující obnovu (udržovací) střešního pláště a truhlářských prvků - oprava nátěru
střešní krytiny, výměna poškozených šindelů, nátěry oken, dveří, roubení a štítů a další
související práce v rámci rozpisu účelové dotace Ministerstva kultury ČR poskytnuté ze
státního rozpočtu v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2020.
III. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit Veřejnoprávní smlouvu na účelovou neinvestiční

dotaci z rozpočtu města uzavřenou mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk,
IČ 00298468 a panem L. J., 742 66 Štramberk, jejíž předmětem je poskytnutí účelové
neinvestiční dotace (podíl města) ve výši 34.200 Kč a účelové neinvestiční
dotace Ministerstva kultury ve výši 170.000 Kč na obnovu nemovité kulturní
památky roubeného domu č. p. 209, pozemek parcelní číslo 623 v obci a k. ú. Štramberk,
rejstříkové číslo kulturní památky v Ústředním seznamu kulturních památek ČR - 13195/83415, zahrnující obnovu střešního pláště - výměna střešní krytiny, oprava klempířských
prvků, částečná výměna dřevěného podbití, oprava komínů a další související práce v rámci
rozpisu účelové dotace Ministerstva kultury ČR poskytnuté ze státního rozpočtu v Programu
regenerace MPR a MPZ na rok 2020.

Rozdělení příspěvků vlastníkům nemovitostí v MPR Štramberk v roce
2020 z rozpočtu města
I. Rada města doporučuje
628/35/RM/2020

Zastupitelstvu města Štramberka schválit příspěvky pro jednotlivé žadatele vlastníků
nemovitostí v MPR Štramberk v roce 2020 takto:
1. Obnova fasády a nová střecha nad hospodářskou budovou rodinného domu Náměstí č. p.
19, na pozemku parc. č. 70 k. ú. Štramberk, ve výši 105.000 Kč, majiteli RD panu R. Ž.,
742 47 Hladké Životice.
2. Obnova omítek, nátěr fasády, lokální opravy a nátěr klempířských prvků rodinného
domu Bělohorská č. p. 65, na pozemku parc. č. 112 k. ú. Štramberk, ve výši 128.000 Kč,
majiteli RD paní D. B., 742 66 Štramberk.
3. Výměnu oken rodinného domu Horní Bašta č. p. 286, na pozemku parc. č. 1049 k. ú.
Štramberk, ve výši 67.000 Kč, majiteli RD panu MgA. T. H. a paní Mgr. B. H., 742 66
Štramberk.
4. Celková obnova roubeného domu Nádražní č. p. 172, na pozemku parc. č. 317 k. ú.
Štramberk, ve výši 200.000 Kč, majiteli RD paní R. D., 700 30 Ostrava-Hrabůvka.
II. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka neschválit příspěvky pro jednotlivé žadatele vlastníků
nemovitostí v MPR Štramberk v roce 2020 takto:
1. Oprava garáže - výměna dřevěných trámů, bednění, výměna lepenky, výměna všech
klempířských prvků objektu garáže Náměstí č. p. 35, na pozemku parc. č. 44 k. ú.
Štramberk, majiteli J. T., 742 66 Štramberk a M. Š., 736 01 Havířov.
III. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města schválit Veřejnoprávní smlouvu na účelovou neinvestiční dotaci z
rozpočtu města uzavřenou mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a panem R. Ž., 742 47 Hladké Životice, jejíž předmětem je poskytnutí účelové
neinvestiční dotace ve výši 105.000 Kč na obnovu fasády a novou střechu nad hospodářskou
budovou rodinného domu Náměstí č. p. 19, na pozemku parc. č. 70 k. ú. Štramberk v

rámci rozdělení příspěvků vlastníkům nemovitostí v MPR Štramberk v roce 2020.
IV. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města schválit Veřejnoprávní smlouvu na účelovou neinvestiční dotaci z
rozpočtu města uzavřenou mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a paní D. B., 742 66 Štramberk, jejíž předmětem je poskytnutí účelové neinvestiční
dotace ve výši 128.000 Kč na obnovu omítek, nátěr fasády, lokální opravy a nátěr
klempířských prvků rodinného domu Bělohorská č. p. 65, na pozemku parc. č. 112 k. ú.
Štramberk v rámci rozdělení příspěvků vlastníkům nemovitostí v MPR Štramberk v roce
2020.
V. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města schválit Veřejnoprávní smlouvu na účelovou neinvestiční dotaci z
rozpočtu města uzavřenou mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a panem MgA. T. H. a paní Mgr. B. H., 742 66 Štramberk, jejíž předmětem je
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 67.000 Kč na výměnu oken rodinného
domu Horní Bašta č. p. 286, na pozemku parc. č. 1049 k. ú. Štramberk v rámci rozdělení
příspěvků vlastníkům nemovitostí v MPR Štramberk v roce 2020.
VI. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města schválit Veřejnoprávní smlouvu na účelovou neinvestiční dotaci z
rozpočtu města uzavřenou mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a paní R. D., 700 30 Ostrava-Hrabůvka, jejíž předmětem je poskytnutí účelové
neinvestiční dotace ve výši 200.000 Kč na celkovou obnovu roubeného domu Nádražní č.
p. 172, na pozemku parc. č. 317 k. ú. Štramberk v rámci rozdělení příspěvků vlastníkům
nemovitostí v MPR Štramberk v roce 2020.

629/35/RM/2020 Finanční příspěvky spolkům na rok 2020
I. Rada města schvaluje
1. finanční příspěvek ve výši 10 tis. Kč na činnost Divadelního spolku Kotouč Štramberk.
2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČ 00298468 a Divadelním spolkem Kotouč Štramberk, Nádražní 450, 742 66
Štramberk, IČ 66741238.
II. Rada města schvaluje
1. finanční příspěvek ve výši 15 tis. Kč na činnost spolku Divadlo Pod věží Štramberk, z.s.
2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČ 00298468 a Divadlem Pod věží, Zauličí 181, 742 66 Štramberk, IČ
67675077.
III. Rada města schvaluje
1. finanční příspěvek ve výši 29 tis. Kč na činnost Dechového orchestru Štramberk, z.s.
2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČ 00298468 a Dechovým orchestrem Štramberk,z. s., se sídlem Náměstí 11,

742 66 Štramberk, IČ 66183472.
IV. Rada města schvaluje
1. finanční příspěvek ve výši 3,8 tis. Kč na činnost Českého červeného kříže, místní skupiny
Štramberk.
2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČ 00298468 a Českým červeným křížem, místní skupina Štramberk, Nádražní
651, 742 66 Štramberk.
V. Rada města schvaluje
1. finanční příspěvek ve výši 15 tis. Kč na činnost spolku Junák - český skaut, středisko
Štramberk, z.s.
2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČ 00298468 a Junák - český skaut, středisko Štramberk, z.s., Nádražní 450,
742 66 Štramberk, IČ 47657600.
VI. Rada města schvaluje
1. finanční příspěvek ve výši 4,5 tis. Kč na činnost spolku Junák - český skaut, středisko
Kopřivnice, z.s.
2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČ 00298468 a Junák - český skaut, středisko Kopřivnice, z.s., Komenského
1520, 742 21 Kopřivnice, IČ 60336439.
VII. Rada města schvaluje
1. finanční příspěvek ve výši 34 tis. Kč na činnost Tanečního klubu Štramberk, z.s. a na účast
na soutěžích.
2. veřejnoprávní jednorázovou smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Štramberkem,
Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a Tanečním klubem Štramberk, z.s., Pod
Palárnou 891, 742 66 Štramberk IČ 07444869.
VIII. Rada města neschvaluje
1. finanční příspěvek ve výši 5 tis. Kč na pokrytí nákladů spojených s turistickou činností
Klubu českých turistů - odbor Štramberk.
2. finanční příspěvek ve výši 15 tis. Kč na pořízení osvětlení pro Moravskoslezský
kynologický svaz, pobočný spolek Štramberk
3. finanční příspěvek ve výši 10 tis. Kč na údržbu strojů a plochy Moravskoslezského
kynologického svazu, pobočný spolek Štramberk
630/35/RM/2020 Finanční příspěvky sportovním klubům na rok 2020
I. Rada města schvaluje
1. finanční příspěvek ve výši 34 tis. Kč na činnost TJ Sokol Štramberk.
2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČ 00298468 a Tělocvičnou jednotou Sokol Štramberk, Zauličí 620, 742 66
Štramberk, IČ 64629716.

II. Rada města schvaluje
1. finanční příspěvek ve výši 43 tis. Kč na činnost spolku Orel jednota Štramberk
2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČ 00298468 a Orlem jednotou Štramberk, Náměstí 1, 742 66 Štramberk, IČ
64629333.
III. Rada města schvaluje
1. finanční příspěvek ve výši 49 tis. Kč na činnost TJ Kotouč Štramberk.
2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČ 00298468 a Tělovýchovnou jednotou Kotouč Štramberk, z. s., se
sídlem Zauličí 620, 742 66 Štramberk, IČ 60336561.
IV. Rada města schvaluje
1. finanční příspěvek ve výši 50 tis. Kč na činnost Fotbalového klubu Štramberk.
2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČ 00298468 a Fotbalovým klubem Štramberk, z.s., Bařiny 1084, 742 66
Štramberk, IČ 05101255.

631/35/RM/2020 Informace o organizaci práce a chystaných změnách na MÚ
I. Rada města schvaluje
Vnitroorganizační směrnici č. 1/2020 - Organizační řád Městského úřadu Štramberk s
účinností od 01.07.2020.
II. Rada města schvaluje
Vnitroorganizační směrnici č. 2/2020 - Pracovní řád Městského úřadu Štramberk s účinností
od 01.07.2020.
III. Rada města zřizuje
1. Úsek tajemníka s účinností od 01.07.2020.

IV. Rada města ruší
1. Oddělení technické správy a bytového hospodářství a jeho agendu začleňuje pod úsek
správy majetku města, rozvoje a investic s účinností od 01.07.2020.
2. Úsek sekretariátu starosty a jeho agendu začleňuje pod úsek tajemníka s účinností od
01.07.2020.
3. Úsek personalistiky, mezd a podatelny a jeho agendu začleňuje pod úsek tajemníka s
účinností od 01.07.2020.
4. Úsek médií a techniky a jeho agendu začleňuje pod oddělení kultury, sportu, volného času
a cestovního ruchu s účinností od 01.07.2020.
V. Rada města ruší
1. Funkční místo - Vedoucí oddělení technické správy a bytového hospodářství s účinností

od 01.07.2020.
VI. Rada města zřizuje
1. Funkční místo - Referent správy bytů a nebytových prostor s účinností od 01.07.2020.
632/35/RM/2020 Nájemník v bytě v majetku města
I. Rada města schvaluje
nájemníka na pronájem bytu s nájmem ve výši 18,15 Kč/m2 na Bařiny 751/23 ve Štramberku
v obytném domě v majetku města Štramberka, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk paní
M. F., 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 18,15 Kč/m2 na Bařiny 751/4 ve Štramberku v
obytném domě v majetku města Štramberka, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk pana J.
H., 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 18,15 Kč/m2 na Bařiny 751/21 ve Štramberku
v obytném domě v majetku města Štramberka, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk pana
P. J., 742 66 Štramberk a pověřuje vedoucí oddělení technické správy a bytového
hospodářství paní Karlu Procházkovou podpisem nájemní smlouvy.

633/35/RM/2020 Smlouva o dílo - průzkum návštěvnosti
I. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi Ústavem pro interpretaci místního dědictví, se sídlem Grymov 26, 751
21 Grymov, IČ 05952051 a městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468, jejímž předmětem je průzkum skutečné situace cestovního ruchu ve Štramberku
jako podklad pro plánování CR

634/35/RM/2020 Žádost o slevu na Trúbu pro členy KČT
I. Rada města schvaluje
50%ní slevu ze vstupného na vyhlídkovou věž Trúba pro členy Klubu českých turistů, po
předložení členského průkazu

Veřejná zakázka na stavební práce "Oprava letního koupaliště
Libotín ve Štramberku".
I. Rada města rozhoduje
635/35/RM/2020

v souladu s § 245 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů o odmítnutí námitky podané uchazečem CENTROPROJEKT GROUP
a.s., se sídlem Štefánikova 167, 761 01 Zlín, IČ 01643541 proti rozhodnutí zadavatele o
výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na stavební práce pro realizaci projektu
"Oprava letního koupaliště Libotín ve Štramberku", zadávané ve zjednodušeném podlimitním
řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů.

636/35/RM/2020 Vydání parkovacích karet na rok 2020
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.
II. Rada města schvaluje
vydání Abonentních 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.
Zakázka malého rozsahu - Zhotovení zpevněné plochy na ulici
Novojičínská ve Štramberku
I. Rada města bere na vědomí
637/35/RM/2020

cenovou nabídku firmy JAPSTAV Morava s.r.o., Lubina 448, 742 21 Kopřivnice; Ič:
25824783 na "Zhotovení zpevněné plochy na ulici Novojičínská ve Štramberku"
II. Rada města schvaluje
Smlouvu o dílo na "Zhotovení zpevněné plochy na ulici Novojičínská ve Štramberku"
uzavřenou mezi zadavatelem městem Štramberkem, Náměstí č. 9, 742 66 Štramberk a
zhotovitelem firmou JAPSTAV Morava s.r.o., Lubina 448, 742 21 Kopřivnice; Ič:
25824783.

638/35/RM/2020 Provoz mateřských škol o prázdninách
I. Rada města schvaluje
provoz mateřských škol ve Štramberku v období od 01.07. do 31.08.2020 dle návrhu vedení
města předloženého prostřednictvím přílohy č. 3

639/35/RM/2020 Smlouva o dílo
I. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66, IČ 00298468 a firmou
MINAM servis a.s., Olomoucká 277/208, 796 07 Držovice, IČ 29216672 na částečnou opravu
MULTICAR M 26 EURO III RZ: 6T4 5315.

Koupě pozemku parc. č. 1483/11 k. ú. Štramberk do vlastnictví města
Štramberka
I. Rada města doporučuje
640/35/RM/2020

Zastupitelstvu města Štramberka schválit koupi pozemku parc. č. 1483/11 o výměře 1893 m2
(lesní pozemek), dle GP pro rozdělení pozemku č. 3225-157/2019, v obci a k. ú. Štramberk,
z vlastnictví společnosti LB Cemix, s.r.o., IČ 27994961, Tovární 36, 373 12 Borovany, do
vlastnictví města Štramberka, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk.

Ing. Andrea Hlávková, v.r.

Ing. Václav Šimíček, v.r.

starostka města

místostarosta města

