Rada města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ
z 9. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 28.3.2019
120/9/RM/2019 Zpráva o činnosti oddělení technické správy a úseku bytového
hospodářství
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o činnosti oddělení technické správy a úseku bytového hospodářství
Usnesení bylo: PŘIJATO
121/9/RM/2019 Zpráva o výkonu státní správy za rok 2018 - matrika, evidence
obyvatel,Czechpoint
I. Rada města bere na vědomí
Zprávu o výkonu státní správy za rok 2018 - matrika, evidence, obyvatel, Czechpoint
Usnesení bylo: PŘIJATO
122/9/RM/2019 Problematika správních poplatků
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o problematice správních poplatků za rok 2018
Usnesení bylo: PŘIJATO
123/9/RM/2019 Záměr prodeje movitého majetku ZETOR 7745
I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města prodat movitý majetek, vozidlo - zemědělský kolový traktor Zetor
7745 obálkovou metodou za podmínek uvedených v podkladovém materiálu.
II. Rada města jmenuje
komisi pro posouzení nabídek na kupní cenu movitého majetku, vozidlo - zemědělský kolový
traktor Zetor 7745, ve složení:
Ing. Andrea Hlávková - starostka města

Ing. Václav Šimíček - místostarosta města
Karla Procházková - vedouc OTSBH, MěÚ Štramberk
Usnesení bylo: PŘIJATO
124/9/RM/2019 Úhrada nájmu po dobu opravy bytu v majetku města
I. Rada města schvaluje
uhradit zvýšené finanční náklady v souvislosti s nájmem přechodného ubytování po dobu
opravy bytu č.p. 815 na Bařinách v majetku města paní T. D. pouze do výše rozdílu nájmu
přechodného ubytování a nájmu v bytě v majetku města. Po dobu probíhající opravy bytu
Bařiny č.p. 815 nebude nájemci účtováno nájemné a služby spojené s nájmem.

Usnesení bylo: PŘIJATO
125/9/RM/2019 Nájemník v bytě v majetku města
I. Rada města schvaluje
nájemníka na pronájem bytu s nájmem ve výši 18,25 Kč/m2 na Bařiny 751/15 ve Štramberku
v obytném domě v majetku města Štramberka, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk pana
M. H., Náměstí 9, 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 34,31 Kč/m2 na Bařiny 750/10 ve Štramberku
v obytném domě v majetku města Štramberka, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk paní B.
H., 742 66 Štramberk a pověřuje vedoucí oddělení technické správy a bytového hospodářství
paní Karlu Procházkovou podpisem nájemní smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
126/9/RM/2019 Pravidla fotosoutěže o nejlepší snímky města Štramberka
I. Rada města schvaluje
Pravidla fotosoutěže o nejlepší snímky města Štramberka ve znění návrhu předloženého
prostřednictvím přílohy č. 1.
II. Rada města schvaluje
1. finanční odměnu výhercům:
1. místo - 3.000 Kč

2. místo - 2.000 Kč
3. místo - 1.000 Kč
2. věcné dary výhercům v celkové hodnotě do 2.000 Kč
Usnesení bylo: PŘIJATO
127/9/RM/2019 Změna svozu biologicky rozložitelného odpadu
I. Rada města schvaluje
dohodu o ukončení smluvního vztahu na zajištění provozu sběrného místa biologicky
rozložitelného odpadu mezi městem Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČO:
00298468, zastoupené jeho starostkou Ing. Andreou Hlávkovou a firmou ASOMPO, a.s. se
sídlem Životice u Nového Jičína 194, 742 72, IČO: 25872826, zastoupené Ing. Přemyslem
Hajníkem.
II. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo na zajištění pravidelného svozu biologicky rozložitelných odpadů ze 770 l
nádob a ukládání bioodpadu na kompostárnu v Příboře uzavřenou mezi městem Štramberk,
Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČO: 00298468, zastoupené jeho starostkou Ing. Andreou
Hlávkovou a mezi Technickými službami města Příbora, příspěvková organizace,
Štramberská 483, 742 58 Příbor, IČO: 00143651 zastoupené ředitelkou Ing. Zuzanou
Gřesíkovou.
Usnesení bylo: PŘIJATO
128/9/RM/2019 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 21.05.2019 do
26.06.2019.
Usnesení bylo: PŘIJATO
129/9/RM/2019 Dodatek č. 1 ke smlouvě 56/2019 Šmíragroup a.s.
I. Rada města schvaluje
dodatek č. 1 smlouvy číslo 56/2019 uzavřenou mezi městem Štramberk, Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČO: 00298468 zastoupené Ing. Andreou Hlávkovou, starostkou a mezi firmou
Šmíragroup a.s., Bořivojova 646/50, 718 00 Ostraa - Kunčičky, IĆO 04670329

Usnesení bylo: PŘIJATO
130/9/RM/2019 Umístění mobilního posezení a stánku před budovou RD č. p. 39
I. Rada města nesouhlasí
1. s umístěním venkovního mobilního posezení - předzahrádky - před RD č.p. 39 na části
pozemku p.č. 15/1 do 31.12.2019. Venkovní posezení bude umístěno vpravo od schodiště
RD, bude šířky 3,1 m a délky 6,9 m. Zábor veřejného prostranství bude v rozsahu 22 m2.
2. s umístěním prodejního stánku před RD č.p. 39 na části pozemku p.č. 15/1 (v rozsahu
chodníku) do 31.12.2019. Zábor veřejného prostranství bude v rozsahu 7 m2.
Usnesení bylo: PŘIJATO
131/9/RM/2019 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě - vodovod Dolní, Plaňava
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Štramberkem, IČ 00298468,
Náměstí
9,
742
66
Štramberk (strana
povinná
z
věcného
břemene) a
společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČ 45193665, 28. října
1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava (strana oprávněná z věcného břemene), když
předmětem smlouvy je zatížení částí pozemků p. č. 632, p. č. 654/1 a p. č. 745/1, k. ú.
Štramberk, služebností inženýrské sítě vodovodního řadu DN 80 mm.
Usnesení bylo: PŘIJATO
132/9/RM/2019 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě - kanalizace Plaňava
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Štramberkem, IČ 00298468,
Náměstí
9,
742
66
Štramberk (strana
povinná
z
věcného
břemene) a
společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČ 45193665, 28. října
1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava (strana oprávněná z věcného břemene), když
předmětem smlouvy je zatížení částí pozemků p. č. 654/1 a p. č. 714/1, k. ú. Štramberk,
služebností inženýrské sítě kanalizační stoky.
Usnesení bylo: PŘIJATO
133/9/RM/2019 Smlouva o dílo na stavební práce "Oprava městského opevnění na parc.
č. 5 k. ú. Štramberk - II. etapa".
I. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ

00298468 a společností UNISTAD spol. s r.o., Komenského 8, 742 01 Suchdol nad Odrou, IČ
43961045, na stavební práce "Oprava městského opevnění na parc. č. 5 k. ú. Štramberk - II.
etapa".
Usnesení bylo: PŘIJATO
134/9/RM/2019 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě č. SMM/2/2019/BVB
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
SMM/2/2019/BVB mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana budoucí
povinná ze služebnosti inž. sítě), panem B. K. a paní Z. K., oba bytem 742 66
Štramberk (strana budoucí oprávněná ze služebnosti inž. sítě), když předmětem smlouvy je
budoucí zatížení částí pozemků p. č. 2408/1, 2433, 2436/1 a 3031/9 v k. ú. Štramberk
stavbou přípojky splaškové kanalizace včetně součástí a příslušenství.
Usnesení bylo: PŘIJATO
135/9/RM/2019 Záměr poskytnout nebytové prostory v budově s č. p. 820 do výpůjčky
I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města poskytnout nebytové prostory (místnost č. 5 o výměře 37,92 m2
podlahové plochy a společné prostory v rozsahu 20 % výměry jejich podlahové plochy), které
se nacházejí v 1. NP budovy s č. p. 820 (stavba občanského vybavení), jež je součástí
pozemku p. č. 389/1, ulice Nádražní, v obci a k. ú. Štramberk, do výpůjčky Divadelnímu
spolku Kotouč Štramberk, dle podkladového materiálu.
Usnesení bylo: PŘIJATO
136/9/RM/2019 "Komunikace pro zajištění obslužnosti odlehčovací komory kanalizace
na Špici" - uzavření dodatku č. 2
I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 2 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 Kopřivnice na dokončení stavebních prácí na akci "Komunikace pro
zajištění obslužnosti odlehčovací komory kanalizace na Špici".
Usnesení bylo: PŘIJATO

137/9/RM/2019 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o
umístění stavby č. IP-12-8023675/01
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-128023675/01 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 NOVPRO
FM, s.r.o., IČ 28633504, Sadová 609, 738 01 Frýdek-Místek (strana Budoucí oprávněná z
věcného břemene), když předmětem smlouvy je budoucí zatížení částí pozemků p. č. 1130,
3040/2, 3040/5, 1128/1, 1133/4 a 3040/1 v k. ú. Štramberk zařízením distribuční soustavy zemní vedení NN.
Usnesení bylo: PŘIJATO
138/9/RM/2019 Umístění mobilního posezení před provozovnou v budově č. p. 10
I. Rada města nesouhlasí
s umístěním venkovního mobilního posezení před provozovnou "Obecní hospůdky" v budově
č. p. 10, na části pozemku p. č. 15/1 (v rozsahu chodníku) do 31.10.2019. Venkovní posezení
bude obsahovat 2 stoly a 8 židlí a bude umístěno vlevo od vstupu do provozovny s tím, že
nesmí být omezen hlavní vstup do kulturního domu. Zábor veřejného prostranství bude
v rozsahu 10 m2 .
Usnesení bylo: PŘIJATO
139/9/RM/2019 Záměr pronájmu části pozemku p. č. 831/1 k. ú. Štramberk
I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 831/1 o výměře 200 m2, zahrada, v
obci a k. ú. Štramberk, dle podkladového materiálu.
Usnesení bylo: PŘIJATO
140/9/RM/2019 Pronájem nebo prodej části pozemku p. č. 3034/2 k. ú. Štramberk
I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část o výměře cca 20 m2 pozemku p. č. 3034/2 v obci a
k.ú. Štramberk dle podkladového materiálu.
II. Rada města neschvaluje

rozdělení pozemku p. č. 3034/2 v obci a k. ú. Štramberk, za účelem přípravy prodeje části
tohoto pozemku dle podkladového materiálu.
Usnesení bylo: PŘIJATO
141/9/RM/2019 Záměr prodeje pozemku p. č. 1847/4 k. ú. Štramberk
I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města prodat pozemek p. č. 1847/4 o výměře 392 m2, zahrada, v obci a k.
ú. Štramberk, dle podkladového materiálu.
Usnesení bylo: PŘIJATO
142/9/RM/2019 Přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt
Zásobování vodou lokality Libotín
I. Rada města schvaluje
přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu "Program na
podporu financování akcí s podporou EU" 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 schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi Moravskoslezským
krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 a městem Štramberkem,
Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 v rámci dotačního programu "Program na
podporu financování akcí s podporou EU" 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.
Usnesení bylo: PŘIJATO
143/9/RM/2019 Přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt Webové
stránky, propagace a informační činnost TIC Štramberk
I. Rada města schvaluje
přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu "Podpora
turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2019" na realizaci projektu
"Webové stránky, propagace a informační činnost TIC Štramberk".
II. Rada města schvaluje

Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi Moravskoslezským
krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 a městem Štramberkem,
Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 v rámci dotačního programu "Podpora
turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2019" na realizaci projektu
"Webové stránky, propagace a informační činnost TIC Štramberk".
Usnesení bylo: PŘIJATO
144/9/RM/2019 Smlouvy o vytvoření web.stránek MIC, Trúby, MZB a MK
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o vytvoření internetových stránek (doména www.stramberk.info) uzavřenou mezi
městem Štramberk, IČ 00298468 se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk a firmou Galileo
Corporation s.r.o., IČ 25448714 se sídlem Březenecká 4808, 430 04 Chomutov v hodnotě 28
500 Kč bez DPH
II. Rada města schvaluje
Smlouvu o vytvoření internetových stránek (doména www.knihovna-stramberk.cz) uzavřenou
mezi městem Štramberk, IČ 00298468 se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk a
firmou Galileo Corporation s.r.o., IČ 25448714 se sídlem Březenecká 4808, 430 04
Chomutov v hodnotě 24 900 Kč bez DPH
III. Rada města schvaluje
Smlouvu o vytvoření internetových stránek (doména www.zdenekburian.cz) uzavřenou mezi
městem Štramberk, IČ 00298468 se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk a firmou Galileo
Corporation s.r.o., IČ 25448714 se sídlem Březenecká 4808, 430 04 Chomutov v hodnotě 24
900 Kč bez DPH
IV. Rada města schvaluje
Smlouvu o vytvoření internetových stránek (doména www.stramberska-truba.info) uzavřenou
mezi městem Štramberk, IČ 00298468 se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk a
firmou Galileo Corporation s.r.o., IČ 25448714 se sídlem Březenecká 4808, 430 04
Chomutov v hodnotě 24 900 Kč bez DPH
Usnesení bylo: PŘIJATO
145/9/RM/2019 Ukončení smlouvy s OLH Ing. J.M.
I. Rada města schvaluje
dohodu o ukončení Smlouvy o výkonu funkce odborného lesního hospodáře uzavřenou mezi
městem Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ: 00298468 a panem Ing. J. M.,

Veřovice.
Usnesení bylo: PŘIJATO
146/9/RM/2019 Vydání parkovacích karet na rok 2019
I. Rada města bere na vědomí
předložené problémy s vydáváním 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 Rezidentních parkovacích karet na rok 2019, na základě přílohy č. 1 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.

III. Rada města schvaluje
vydání Abonentních parkovacích karet na rok 2019, na základě přílohy č. 2 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.
IV. Rada města schvaluje
trvale vyhrazená parkovací místa na rok 2019, na základě přílohy č. 3 podkladového
materiálu dle Obecně závazné vyhlášky města Štramberka č. 12/2010 ze dne 20. 12. 2010.

V. Rada města neschvaluje
vydání Rezidentních parkovacích karet na rok 2019, na základě přílohy č. 4 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.

Usnesení bylo: PŘIJATO
147/9/RM/2019 Darovací smlouva - vybavení pro hasiče
I. Rada města schvaluje
Darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742 66
Štramberk a Moravskoslezským krajem Ostrava, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, na
bezúplatný převod 4 ks protipožárních únikových kukel Dräger Parat a 1 ks termokamery
Dräger UCF 7000, vč. příslušenství v celkové hodnotě 159.484,87 Kč.

Usnesení bylo: PŘIJATO
148/9/RM/2019 Kupní smlouva na nákup parkovacího automatu
I. Rada města schvaluje
Kupní smlouvu uzavřenou se společnosti WSA doprava a parkování s.r.o., Na Plachotě 156, 250
73 Radonice, IČ 27913309, na dodání a montáž parkovacího automatu, typ TicketLine, typ PSA5.

Usnesení bylo: PŘIJATO
149/9/RM/2019 Smlouva o dílo na realizaci stavby "Oprava štětované komunikace k
malé kamenárce"
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ:
00298468 a Zuzanou Síbkovou se sídlem Dolní 497, 744 01, Frenštát p. R., IČ: 05277175, na
realizaci stavby "Oprava štětované komunikace k malé kamenárce".
Usnesení bylo: PŘIJATO

Ing. Andrea Hlávková, v.r.

Ing. Václav Šimíček, v.r.

starostka města

místostarosta města

