Rada města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ
z 2. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 11.12.2018
9/2/RM/2018 Změna názvu dechového orchestru
I. Rada města bere na vědomí
změnu názvu dechového orchestru s platností od září 2018, na Lašský dechový orchestr Štramberk - Příbor.
Usnesení bylo: PŘIJATO
10/2/RM/2018 Zmizení hudebních nástrojů z prostoru Kulturního domu ve Štramberku.
I. Rada města bere na vědomí
žádost pana Aleše Kuběny, předsedy výboru spolku, ve věci zmizení hudebních nástrojů z
prostoru Kulturního domu na Náměstí ve Štramberku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
11/2/RM/2018 Jednací řád zastupitelstva města
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit Jednací řád Zastupitelstva města Štramberka pro volební období
2018-2022.
Usnesení bylo: PŘIJATO
12/2/RM/2018 Rozpočtové opatření č. 7/2018
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 7/2018 ve znění návrhu finančního
oddělení předloženého prostřednictvím přílohy č. 1:
Příjmy: 77.295.565,29 Kč
Výdaje: 100.735.673,00 Kč
Třída 8. financování: 23.440.107,71 Kč
Usnesení bylo: PŘIJATO
13/2/RM/2018 Rozpočet na rok 2019, (Rozpočtové provizorium)
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočet města Štramberka pro rok 2019 ve znění návrhu
finančního oddělení předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
Příjmy: 91.460.884,00 Kč
Výdaje: 97.345.884,00 Kč

Třída 8. financování: 5.885.000,00 Kč
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit závazné ukazatele rozpočtu ve znění návrhu finančního oddělení
předloženého prostřednictvím přílohy č. 2
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 2019) rozpočtové
provizorium 2019 ve znění návrhu finančního oddělení předloženého prostřednictvím přílohy
č. 3
Usnesení bylo: PŘIJATO
14/2/RM/2018 Plán nákladů a výnosů ZŠ a MŠ Štramberk pro rok 2018 - změna č. 4
I. Rada města schvaluje
plán nákladů a výnosů Základní školy a Mateřské školy Štramberk pro rok 2018, změnu č. 4
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu:
Výnosy: 27.867.745,31 Kč
Náklady: 27.832.021,31 Kč
Usnesení bylo: PŘIJATO
15/2/RM/2018 Odměny neuvolněných zastupitelů města Štramberka
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit výši měsíční odměny 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 19.12.2018 takto :
člen rady města
5.069,00 Kč
předseda výboru zastupitelstva, nebo komise rady
2.534,00 Kč
člen zastupitelstva
1.268,00 Kč
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit 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 obce a předsedy výboru zastupitelstva nebo
komise rady.
III. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit cestovní náhrady neuvolněným členům Zastupitelstva města
Štramberka v souladu s prováděcí vyhláškou 463/2017 o změně sazby základní náhrady za
používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných

hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění pozdějších předpisů s platností od
14. 11. 2018, a to :
a) cestovní náhrady
b) náhrady za použití silničního motorového vozidla
c) stanovené stravné ve výši horní hranice
d) nutné vedlejší výdaje
IV. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit paušální částku náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem
funkce neuvolněného zastupitele města podle § 71 odst. 3. ve výši 80 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
5.069,00 Kč
Člen zastupitelstva
1.268,00 Kč
Usnesení bylo: PŘIJATO
16/2/RM/2018 Určení zástupce pro pořizování územně plánovací dokumentace pro
volební období 23018 – 2022.
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit Ing. Andreu Hlávkovou, starostku města Štramberka, jako
určeného zástupce pro potřeby pořizování územně plánovacích dokumentací Štramberka pro
volební období 2018 - 2022 podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění
pozdějších předpisů.
Usnesení bylo: PŘIJATO
17/2/RM/2018 "Komunikace pro zajištění obslužnosti odlehčovací komory kanalizace na
Špici" - uzavření dodatku č. 1
I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČ: 00298468 a společností V+V SAVEKO, s.r.o., IČ: 25818881, se sídlem
Záhumenní 1346, 742 21, na stavební práce "Komunikace pro zajištění obslužnosti
odlehčovací komory kanalizace na Špici" a pověřuje starostku města paní Ing. Andreu
Hlávkovou podpisem tohoto dodatku
Usnesení bylo: PŘIJATO
18/2/RM/2018 Přijetí dotace na projekt Odkanalizování lokality Libotín a Zásobování
vodou lokality Libotín
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit přijetí dotace na realizaci projektu Zásobování
vodou lokality Libotín reg. č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_073/0007122 podpořeného z Operačního

programu Životního prostředí.
II. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit přijetí dotace na realizaci projektu Odkanalizování
lokality Libotín reg. č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007120 podpořeného ze Státního fondu
životního prostředí ČR.
Usnesení bylo: PŘIJATO
19/2/RM/2018 Smlouva o dílo na zpracování studie proveditelnosti projektu "Přechod
pro chodce Štramberk - Bařiny".
I. Rada města schvaluje
zpracování žádostí o poskytnutí podpory do výzvy Integrovaného regionálního operačního
programu, výzva č. 53 - Udržitelná doprava, MAS Lašsko výzva č. 8, na projekt "Přechod pro
chodce Štramberk - Bařiny".
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 zpracování studie proveditelnosti v rámci přípravy projektu "Přechod pro chodce
Štramberk - Bařiny" předkládaného do výzvy Integrovaného regionálního operačního
programu, výzva č. 53 - Udržitelná doprava, MAS Lašsko výzva č. 8 a pověřuje starostku
města paní Ing. Andreu Hlávkovou podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
20/2/RM/2018 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o
umístění stavby č. IV-12-8015700
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-128015700 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 společností ADEN LP
s.r.o., IČ 26821621, č.p. 28, 742 33 Jeseník nad Odrou (strana Budoucí oprávněná z věcného
břemene), když předmětem smlouvy je budoucí zatížení částí pozemků p. č. 1837/13 a p. č.
1840/3 v k. ú. Štramberk zařízením distribuční soustavy - zemní kabelové el. vedení NN
a zároveň pověřuje starostku města Štramberka Ing. Andreu Hlávkovou podpisem této
smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
21/2/RM/2018 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
č. SMM/21/2018/BVB
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
SMM/21/2018/BVB mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana

budoucí povinná ze služebnosti inž. sítě), paní J. S., 742 66 Štramberk a panem M. S.
Kanada (strana budoucí oprávněná ze služebnosti inž. sítě), když předmětem smlouvy je
budoucí zatížení částí pozemků p. č. 638, p. č. 632 a p. č. 714/1 v k. ú. Štramberk
stavbou přípojky splaškové kanalizace včetně součástí a příslušenství a zároveň pověřuje
starostku města Štramberka Ing. Andreu Hlávkovou podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
22/2/RM/2018 Záměr prodeje pozemků v lokalitě Pískovna, k.ú. Štramberk, obálkovou
metodou
I. Rada města ruší
záměr města prodat pozemek parcela č. 1133/15 o výměře 621 m2, ostatní plocha, jiná
plocha, v obci a k.ú. Štramberk, formou obálkové metody za podmínek schválených
usnesením rady města č. 1324/78/RM/2018/I ze dne 25.09.2018 a zveřejněných dne
03.10.2018 pod evidenčním číslem písemnosti 82/2018.
II. Rada města ruší
záměr města prodat pozemky parcela č. 1133/16 o výměře 740 m2, ostatní plocha, jiná plocha
a parcela č. 1134/38 o výměře 31 m2, orná půda, oba v obci a k.ú. Štramberk, formou
obálkové metody za podmínek schválených usnesením rady města č. 1324/78/RM/II ze dne
25.09.2018 a zveřejněných dne 03.10.2018 pod evidenčním číslem písemnosti 83/2018.
III. Rada města ruší
záměr města prodat pozemky parcela č. 1133/17 o výměře 679 m2, ostatní plocha, jiná plocha
a parcela č. 1134/39 o výměře 87 m2, orná půda, oba v obci a k.ú. Štramberk, formou
obálkové metody za podmínek schválených usnesením rady města č. 1324/78/RM/III ze dne
25.09.2018 a zveřejněných dne 03.10.2018 pod evidenčním číslem písemnosti 84/2018.
Usnesení bylo: PŘIJATO
23/2/RM/2018 Záměr prodeje pozemku p. č. 2823/19 k.ú. Štramberk
I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru města prodat pozemek p. č. 2823/19 o výměře 34 m2, ostatní
plocha, neplodná půda, v obci a k.ú. Štramberk, dle GP pro rozdělení pozemku č. 3169137/2018.
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 318/20/ZM/2018 z 20. zasedání, konaného dne 12. 09.
2018
III. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města nesouhlasit s prodejem části pozemku p. č. 2823/1 (dle GP č. 3169137/2018 nově navržený pozemek p. č . 2823/19 o výměte 34 m2¨) v obci a k. ú. Štramberk .
Usnesení bylo: PŘIJATO

24/2/RM/2018 Žádost o bezúplatný převod pozemku p. č. 725/53, k.ú. Ženklava, do
vlastnictví města Štramberka
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka souhlasit s podáním žádosti o bezúplatný převod pozemku p.
č. 725/53, v obci a k.ú. Ženklava, do vlastnictví města Štramberka, a to na Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Ostrava, odbor Odloučené
pracoviště Nový Jičín, Husova 1079/11, 741 01 Nový Jičín.
Usnesení bylo: PŘIJATO
25/2/RM/2018 Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 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. 1/2018 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Usnesení bylo: PŘIJATO
26/2/RM/2018 Smlouva o dílo - výroba nábytku
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o dílo na výrobu nábytku mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, se sídlem
Náměstí 9, 742 66 Štramberk a fa Vladimír Novobilský, IČ 46157999, DIČ se sídlem Libotín
979, 742 66 Štramberk v hodnotě 85.800 Kč bez DPH.
Usnesení bylo: PŘIJATO
27/2/RM/2018 Nájemník v bytě v majetku města
I. Rada města schvaluje
nájemníka na pronájem bytu s nájmem ve výši 18,25Kč/m2 na Bařiny 751/8 ve Štramberku v
obytném domě v majetku města Štramberka, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk paní K.
T. , 742 66 Štramberk a pověřuje vedoucí oddělení technické správy a bytového hospodářství
paní Karlu Procházkovou podpisem nájemní smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
28/2/RM/2018 Souhlas s užitím prostor jeskyně Šipka na pozemku p. č. 1483/7 k. ú.
Štramberk - Peter Leza
I. Rada města souhlasí
s užitím prostor jeskyně Šipka na pozemku p. č. 1483/7 k. ú. Štramberk v rámci natáčení
hudebního klipu dne 15.12.2018, dle žádosti Petera Leza, podnikatele-fyzické osoby, IČ
05085209, se sídlem Malá Lhota ev.č.9, 75701 Velká Lhota

Usnesení bylo: PŘIJATO
29/2/RM/2018 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
č. SMM/19/2018/BVB
I. Rada města ruší
usnesení č. 1301/77/RM/2018/I přijaté na 77. schůzi dne 04.09.2018, kterým bylo schváleno
znění Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
č. SMM/19/2018/BVB mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, Štramberk (strana budoucí
povinná ze služebnosti inž. sítě) a pobočným spolkem Orel jednota Štramberk, se
sídlem Náměstí 1, 742 66 Štramberk (strana budoucí oprávněná ze služebnosti inž. sítě), když
předmětem smlouvy bylo budoucí zatížení části pozemku p. č. 805 v k. ú.
Štramberk stavbou vodovodní přípojky včetně součástí a příslušenství.
II. Rada města schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
SMM/19/2018/BVB mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana
budoucí povinná ze služebnosti inž. sítě) a pobočným spolkem Orel jednota Štramberk, se
sídlem Náměstí 1, 742 66 Štramberk (strana budoucí oprávněná ze služebnosti inž. sítě), když
předmětem smlouvy je budoucí zatížení částí pozemků p. č. 1465/1 a p. č. 754/6 v k. ú.
Štramberk stavbou vodovodní přípojky včetně součástí a příslušenství a zároveň pověřuje
starostku města Štramberka Ing. Andreu Hlávkovou podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
30/2/RM/2018 Odměny pro aktivní občany města
I. Rada města schvaluje
výši finančního daru pro aktivní občany města podle podkladového materiálu.
Usnesení bylo: PŘIJATO

Ing. Andrea Hlávková
starostka města

Ing. Václav Šimíček
místostarosta města

