Rada města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ
z 60. schůze Rady města Štramberka, která se konala
dne 13.5.2021

989/60/RM/2021 Zpráva o činnosti technických služeb
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o činnosti technických služeb
990/60/RM/2021 Informace z oblasti sociálních věcí
I. Rada města bere na vědomí
zprávu z oblasti sociálních věcí za rok 2020.
Dodatek č. 19 ke Smlouvě o dílo číslo SWR/14/248
uzavřené dne 07. 02. 2014 ve znění dodatku č. 1 až č. 18
991/60/RM/2021
na udělení licence programového vybavení R@dnice
VERA.
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 19 ke Smlouvě o dílo číslo SWR/14/248 uzavřené dne 07. 02. 2014 ve znění
dodatku č. 1-18 mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk,
IČ 00298468 a společností VERA, spol. s r.o., se sídlem Praha 6 - Vokovice, Lužná 2,
IČ 62587978 na udělení licence programového vybavení R@dnice VERA, včetně
poskytování služby Základní technické podpory.
Rozdělení příspěvků vlastníkům nemovitostí na základě
pravidel pro přidělování příspěvků vlastníkům
992/60/RM/2021 nemovitostí z rozpočtu města na základě smlouvy o
finanční kompenzaci za provádění trhacích prací v lomu
Kotouč Štramberk, spol. s r.o.
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit příspěvky pro jednotlivé žadatele vlastníků
nemovitostí na základě pravidel pro přidělování příspěvků vlastníkům nemovitostí
z rozpočtu města na základě smlouvy o finanční kompenzaci za provádění trhacích prací
v lomu Kotouč Štramberk, spol. s r.o. v roce 2021 takto:
1. Zabezpečení prasklého zdiva v nosných konstrukcích a renovaci omítek v místnosti
(ložnice) rodinného domu Štramberk, Dolní č. p. 518, na pozemku parc. č. 746
k. ú. Štramberk, ve výši 32.540 Kč, majitelům RD panu Ing. L. S. a paní A. S., 742 66
Štramberk.

2. Sanace trhlin rodinného domu Štramberk, Dolní č. p. 775, na pozemku parc. č. 675
k. ú. Štramberk, ve výši 248.443 Kč, majitelce RD paní L. K., 742 66 Štramberk.
II. 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 Ing. L. S. a paní A. S., 742 66 Štramberk, jejíž předmětem
je poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 32.540 Kč na zabezpečení prasklého
zdiva v nosných konstrukcích a renovaci omítek v místnosti (ložnice) rodinného domu
Štramberk č. p. 518, na pozemku parc. č. 746 k. ú. Štramberk v rámci rozdělení příspěvků
vlastníkům nemovitostí na základě pravidel pro přidělování příspěvků vlastníkům
nemovitostí z rozpočtu města na základě smlouvy o finanční kompenzaci za provádění
trhacích prací v lomu Kotouč Štramberk, spol. s r.o. v roce 2021.
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 paní L. K., 742 66 Štramberk, jejíž předmětem je poskytnutí účelové
neinvestiční dotace ve výši 248.443 Kč na sanaci trhlin rodinného domu Štramberk
č. p. 775, na pozemku parc. č. 675 k. ú. Štramberk v rámci rozdělení příspěvků vlastníkům
nemovitostí na základě pravidel pro přidělování příspěvků vlastníkům nemovitostí
z rozpočtu města na základě smlouvy o finanční kompenzaci za provádění trhacích prací
v lomu Kotouč Štramberk, spol. s r.o. v roce 2021.
993/60/RM/2021

Plán nákladů a výnosů ZŠ a MŠ Štramberk pro rok 2021 změna č. 1

I. Rada města schvaluje
plán nákladů a výnosů Základní školy a Mateřské školy Štramberk pro rok 2021, změnu
č. 1 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu:
Výnosy: 41.259.339,00 Kč
Náklady: 41.223.615,00 Kč
994/60/RM/2021 Finanční příspěvky spolkům na rok 2021
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, z.s., Zauličí 181, 742 66
Štramberk, IČ: 67675077.
III. 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
IV. Rada města schvaluje
1. finanční příspěvek ve výši 48 tis. Kč na činnost Tanečního klubu Štramberk z.s.
2. veřejnoprávní 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.
V. Rada města schvaluje
1. finanční příspěvek ve výši 37 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.,
Náměstí 11, 742 66 Štramberk, IČ: 66183472.
VI. Rada města schvaluje
1. finanční příspěvek ve výši 3 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.

995/60/RM/2021 Zpráva o činnosti komise bytové, sociální a SPOZ
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o činnosti komise bytové, sociální a SPOZ.
996/60/RM/2021 Rozpočtové opatření č. 3/2021
I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření č. 3/2021 ve znění návrhu finančního oddělení předloženého
prostřednictvím přílohy č. 1:
Příjmy: 86.783.904,00 Kč
Výdaje: 102.006.820,00 Kč
Třída 8. financování: 15.222.916,00 Kč
997/60/RM/2021

Rozdělení příspěvků vlastníkům nemovitostí v MPR
Štramberk v roce 2021 z rozpočtu města

I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit příspěvky pro jednotlivé žadatele vlastníků
nemovitostí v MPR Štramberk v roce 2021 takto:
1. Obnova střechy, dřevěné verandy a štítu, výměna oken a dveří, klempířské prvky
a práce s tím související rodinného domu Náměstí č. p. 34, na pozemku parc. č. 46
k. ú. Štramberk, ve výši 122.000 Kč, majitelům RD panu Ing. L. H., 196 00 Praha 9 a
paní Ing. J. G., 739 14 Ostravice.

2. Obnova střechy spočívající v opravě krovu, výměně střešní krytiny, komínu a práce
s tím související rodinného domu Plaňava č. p. 553, na pozemku parc. č. 721
k. ú. Štramberk, ve výši 122.000 Kč, majitelům RD panu M. K., 742 66 Štramberk
a paní K. K., 742 66 Štramberk.
3. Obnova fasády, výměna oken, dveří a práce s tím související rodinného domu Náměstí
č. p. 19, na pozemku parc. č. 70 k. ú. Štramberk, ve výši 44.000 Kč, majiteli RD
panu R. Ž., 742 47 Hladké Životice.
4. Celková obnova spočívající v obnově omítek, opatření pro snížení vlhkosti a práce s tím
související roubeného domu Nádražní č. p. 172, na pozemku parc. č. 317
k. ú. Štramberk, ve výši 90.000 Kč, majitelce RD paní R. D., 700 30 Ostrava-Hrabůvka.
5. Obnova střechy včetně navazujících klempířských prvků a práce s tím související
rodinného
domu
Dolní
č.
p.
786,
na
pozemku
parc.
č.
783
k. ú. Štramberk, ve výši 122.000 Kč, majitelce RD paní Bc. T. K., 742 66 Štramberk.
6. Obnova střechy spočívající v opravě krovu, výměně střešní krytiny, komínu a práce s
tím související rodinného domu Kopec č. p. 68, na pozemku parc. č. 98 k. ú.
Štramberk, ve výši 122.000 Kč, majitelům RD panu L. G. T. a paní Z. T., UK.
II. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka neschválit příspěvky pro jednotlivé žadatele vlastníků
nemovitostí v MPR Štramberk v roce 2021 takto:
1. Celková obnova 2 ks vrat směrem do dvora objektu fary Náměstí č. p. 1 a 2,
na pozemku parc. č. 25 a 26 k. ú. Štramberk, majiteli fary Římskokatolické farnosti
Štramberk, Náměstí 1, 742 66 Štramberk, IČ 47998067.
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 Ing. L. H., 196 00 Praha 9 a paní Ing. J. G., 739 14 Ostravice., jejíž
předmětem
je
poskytnutí účelové
neinvestiční
dotace ve
výši 122.000
Kč
na obnovu střechy, dřevěné verandy a štítu, výměnu oken a dveří, klempířské prvky
a práce s tím související rodinného domu Náměstí č. p. 34, na pozemku parc. č. 46 k. ú.
Štramberk v rámci rozdělení příspěvků vlastníkům nemovitostí v MPR Štramberk v roce
2021.
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 panem M. K., 742 66 Štramberk a paní K. K., 742 66 Štramberk, jejíž
předmětem
je
poskytnutí účelové
neinvestiční
dotace ve
výši 122.000
Kč
na obnovu střechy spočívající v opravě krovu, výměně střešní krytiny, komínu a práce s tím
související rodinného domu Plaňava č. p. 553, na pozemku parc. č. 721 k. ú. Štramberk
v rámci rozdělení příspěvků vlastníkům nemovitostí v MPR Štramberk v roce 2021.
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 R. Ž., 742 47 Hladké Životice, jejíž předmětem je poskytnutí účelové
neinvestiční dotace ve výši 44.000 Kč na obnovu fasády, výměnu oken, dveří a práce
s tím související 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 2021.
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 90.000 Kč na celkovou obnovu spočívající v obnově

omítek, opatření pro snížení vlhkosti a práce s tím související 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 2021.
VII. 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 Bc. T. K., 742 66 Štramberk, jejíž předmětem je poskytnutí účelové
neinvestiční dotace ve výši 122.000 Kč na obnovu střechy včetně navazujících
klempířských prvků a práce s tím související rodinného domu Dolní č. p. 786, na pozemku
parc. č. 783 k. ú. Štramberk v rámci rozdělení příspěvků vlastníkům nemovitostí v MPR
Štramberk v roce 2021.
VIII. 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 L. G. T. a paní Z. T., UK, jejíž předmětem je poskytnutí účelové
neinvestiční dotace ve výši 122.000 Kč na obnovu střechy spočívající v opravě krovu,
výměně střešní krytiny, komínu a práce s tím související rodinného domu Kopec
č. p. 68, na pozemku parc. č. 98 k. ú. Štramberk v rámci rozdělení příspěvků vlastníkům
nemovitostí v MPR Štramberk v roce 2021.
Veřejná zakázka na stavební práce "Město Štramberk,
998/60/RM/2021 vodovod a kanalizace v m. č. Libotín - II. etapa Prodloužení vodovodního řadu".
I. Rada města bere na vědomí
dokumenty zpracované v rámci veřejné zakázky na stavební práce pro realizaci projektu
"Město Štramberk, vodovod a kanalizace v m. č. Libotín - II. etapa - Prodloužení
vodovodního řadu", zadávané mimo zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění vyhlášeného výzvou ze dne 14.04.2021:
1. Protokol o otevírání obálek
2. Zpráva o hodnocení nabídek
3. Protokol o posouzení nabídek
ve znění předloženém prostřednictvím příloh podkladového materiálu.
II. Rada města rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky na stavební práce pro realizaci projektu "Město Štramberk,
vodovod a kanalizace v m. č. Libotín - II. etapa - Prodloužení vodovodního řadu",
předložené uchazečem Pavel Bajer s.r.o., se sídlem Dolní 642, 742 66 Štramberk,
IČ 05727138.
III. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk,
IČ 00298468 a společností Pavel Bajer s.r.o., se sídlem Dolní 642, 742 66 Štramberk,
IČ 05727138, na provedení stavby v rámci projektu "Město Štramberk, vodovod
a kanalizace v m. č. Libotín - II. etapa - Prodloužení vodovodního řadu".
Podání žádosti o prodej stavby budovy bez čp/č.ev. na
999/60/RM/2021 pozemku p. č. 2768/6, k.ú. Štramberk, do vlastnictví
města Štramberka
I. Rada města bere na vědomí
podnět na podání žádosti o prodej stavby budovy bez čp/č.ev. (zemědělská stavba),
umístěné na pozemku p. č. 2768/6, k.ú. Štramberk, do vlastnictví města Štramberka,

na Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Libušina 502/5, 702 00 Ostrava.
Žaloba proti společnosti Unitender, s.r.o. ve věci
uhrazení škody v souvislosti s administrací veřejné
1000/60/RM/2021
zakázky v rámci projektu "Zásobování vodou lokality
Libotín a odkanalizování lokality Libotín".
I. Rada města schvaluje
podání žaloby proti společnosti Unitender, s.r.o., se sídlem Zeyerova 2572/1, Moravská
Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 25394495 ve věci úhrady škody, která vznikla městu
Štramberk, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 v souvislosti
s administrací veřejné zakázky v rámci projektu "Zásobování vodou lokality Libotín
a odkanalizování lokality Libotín".
1001/60/RM/2021

Nabídka na koupi pozemků p. č. 2931 a p. č. 2944/9, k. ú.
Štramberk, do vlastnictví města Štramberka

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit koupi pozemků p. č. 2931 o výměře 6864 m2 (trvalý travní
porost) a p. č. 2944/9 o výměře 1062 m2 (lesní pozemek), oba obec a k. ú. Štramberk,
z podílového spoluvlastnictví pana Z. H., 742 66 Štramberk a paní H. Š., 738 01 FrýdekMístek, do vlastnictví města Štramberka, za celkovou kupní cenu ve výši 96.000 Kč
a za úhradu nákladů s prodejem souvisejících.
1002/60/RM/2021 Žádost o prodej části pozemku p. č. 805 k. ú. Štramberk
I. Rada města neschvaluje
rozdělení pozemku p. č. 805 v obci a k. ú. Štramberk za účelem přípravy prodeje části
pozemku o výměře cca 27 m2 dle žádosti pana M. S., 742 66 Štramberk.
1003/60/RM/2021

Žádost o prodej části pozemku p. č. 141/1 k. ú.
Štramberk

I. Rada města schvaluje
rozdělení pozemku p. č. 141/1 v obci a k. ú. Štramberk za účelem přípravy prodeje části
tohoto pozemku dle žádosti pana M. H., 741 01 Nový Jičín.
1004/60/RM/2021 Smlouva o zřízení věcného břemene č. NJ/124/e/2021/Ty
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. NJ/124/e/2021/Ty mezi Moravskoslezským krajem,
IČ 70890692, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupeným Správou silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, IČ 00095711, Úprkova 795/1, 702 23
Ostrava (strana povinná z věcného břemene) a městem Štramberkem, IČ 00298468,
Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana oprávněná z věcného břemene), když předmětem
smlouvy je zřízení věcného břemene - služebnosti zemního kabelového vedení
realizovaného v rámci stavby "Světelná signalizace přechodu Štramberk-Bařiny" na části
pozemku p. č. 3021/1 k. ú. Štramberk.
1005/60/RM/2021

Žádost nájemkyně prostor sloužících podnikání v
budově s č. p. 10

I. Rada města schvaluje
odpuštění (prominutí) části nákladů za služby spojené s nájmem prostor sloužících

podnikání v budově s č. p. 10 ve Štramberku, a to paušální platby za služby spojené
s provozováním WC za měsíc květen, červen, červenec a srpen 2021, jako kompenzace
za období leden, únor, březen a duben 2021, kdy WC nebylo provozováno, dle žádosti
nájemkyně paní Moniky Tichopádové, IČ 63723476, Komenského 1132/57, 741 01 Nový
Jičín, ze dne 03.05.2021.
1006/60/RM/2021

Záměr pronajmout prostory sloužící podnikání v budově
s č. p. 10

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání sestávající
ze 4 místností o celkové výměře 93,91 m2 podlahové plochy, společných prostor v rozsahu
100 % výměry jejich podlahové plochy, tj. 16,51 m2 podlahové plochy a společných prostor
v rozsahu 50 % výměry jejich podlahové plochy, tj. 47,16 m2 podlahové plochy, které
se nacházejí v budově s č. p. 10 (stavba občanského vybavení), ulice Náměstí, v obci
a k. ú. Štramberk, za podmínek uvedených v podkladovém materiálu.
1007/60/RM/2021

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č.
SMM/1/2021/VB

I. Rada města schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. SMM/1/2021/VB mezi městem
Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana povinná z věcného
břemene) a společností MIRAMO spol. s r.o., IČ 43960987, č.p. 265, 742 55
Albrechtičky (strana oprávněná z věcného břemene), když předmětem smlouvy je zatížení
částí pozemků p. č. 407/2, 416/4, 1651/11, 3022/12, 1649/2, 1649/34, 1651/10, 1964/1,
1964/4, 1964/14, 2055, 2065/1, 2065/24, 2065/27, 2065/28, 2065/32, 2065/33, 2065/35,
3027/46, v k. ú. Štramberk, telekomunikačním vedením.
1008/60/RM/2021 Rekonstrukce kotelny MŠ Zauličí ve Štramberku
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk,
IČ: 00298468 a společností DOTEP-CT, s.r.o., IČ: 64613411, se sídlem Budovatelů
374/15, Nový Jičín 741 01 na stavební práce "Rekonstrukce kotelny MŠ Zauličí
ve Štramberku"
1009/60/RM/2021

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, zábor veřejného
prostranství v rozsahu 1 m2) v období od 01.06.2021 do 25.06.2021, dle žádosti paní N. H.,
739 24 Krmelín.
Přijetí daru - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 6/78
1010/60/RM/2021 na pozemcích zapsaných na LV 120, k.ú. Štramberk, do
vlastnictví města Štramberka
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit přijetí daru - spoluvlastnického podílu o velikosti
id. 6/78 na pozemcích p. č. 1271/19 o výměře 41 m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace),
p. č. 1282/7 o výměře 142 m2 (zahrada), p. č. 1286/5 o výměře 177 m2 (ostatní plocha, jiná
plocha), p. č. 1304/1 o výměře 1463 m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace), p. č. 1309/84

o výměře 272 m2 (orná půda), p. č. 1309/85 o výměře 21 m2 (orná půda), p. č. 1309/86
o výměře 84 m2 (orná půda), p. č. 1309/95 o výměře 216 m2 (orná půda) a p. č. 1309/98
o výměře 187 m2 (zahrada), vše v obci a k.ú. Štramberk, z vlastnictví pana Ing. M. R.,
682 01 Vyškov, do vlastnictví města Štramberka s tím, že náklady spojené s převodem
spoluvlastnického podílu uhradí město Štramberk.
Záměr prodeje pozemku p. č. 430/8 a částí pozemků p.
1011/60/RM/2021 č. 427 díl "a" a p. č. 430/1 díl "b" sloučených do
pozemku p.č. 427/2, k. ú. Štramberk
I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města prodat pozemek p. č. 430/8 o výměře 6 m2 (ostatní plocha,
ostatní komunikace) a část pozemku p.č. 427 díl "a" o výměře 13 m 2 a část pozemku
p.č. 430/1 díl "b" o výměře 2 m2 sloučené do pozemku p.č. 427/2 o výměře 15 m2 (ostatní
plocha, neplodná půda), v obci a k. ú. Štramberk, dle GP pro rozdělení pozemku, změnu
hranic pozemků č. 3350-241/2021.
Autobusová zastávka Štramberk, MÚ - novostavba
1012/60/RM/2021 přístřešku a úprava navazujících zpevněných ploch uzavření dodatku č. 4
I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČ: 00298468 a společností DTP Polkutera, s.r.o., IČ: 26869331, se sídlem
Letní 480/1, 736 01, Havířov - Šumbark, na stavební práce "Autobusová zastávka
Štramberk, MÚ - novostavba přístřešku a úprava navazujících zpevněných ploch"
1013/60/RM/2021 Informace o nezaměstnanosti v regionu a ve městě
I. Rada města bere na vědomí
informace o nezaměstnanosti v regionu a ve městě.
1014/60/RM/2021 Vydání parkovacích karet na rok 2021
I. Rada města schvaluje
vydání Rezidentních parkovacích karet na rok 2021, 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.
Návrh na mimořádné zpřístupnění věže Trúba ZDARMA,
1015/60/RM/2021 během konání akce Den města Štramberka dne
19.06.2021
I. Rada města neschvaluje
mimořádné zpřístupnění věže Trúba ZDARMA, během konání akce Den města Štramberka
dne 19.06.2021.
II. Rada města schvaluje
otvírací dobu vyhlídkové věže v areálu hradu Trúba - pondělí v době od 09:00 do 18:00
hodin v termínu od 01.06.2021 do 30.06.2021.

Návrh na odpuštění pokuty za prodlení z vrácení knih
1016/60/RM/2021 městské knihovně Štramberk, po dobu trvání nouzového
stavu vyhlášeného Vládou ČR
I. Rada města schvaluje
odpuštění poplatku (penále) z prodlení z vrácení knih městské knihovně Štramberk,
vzniklých v době nouzového stavu vyhlášeného Vládou ČR.
1017/60/RM/2021 Žádost o fin.příspěvek - eJantarová cesta 2021
I. Rada města neschvaluje
finanční příspěvek ve výši 10 tis.Kč na akci eJantarová cesta 2021, bezplatné parkování
elektromobilů na parkovišti u ZŠ a u hřbitova, bezplatný vstup účastníků akce do Muzea
Zdeňka Buriana a na vyhlídkovou věž Trúba.
Sazebník smluvních odměn (provozních poplatků) při
1018/60/RM/2021 uzavírání manželství formou občanských sňatků a
výročních sňatků u MěÚ Štramberk
I. Rada města schvaluje
sazebních smluvních odměn při uzavírání manželství formou občanských sňatků
a výročních sňatků u Městského úřadu Štramberk s účinností od 01.06.2021
předložený prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
II. Rada města ruší
s účinností od 01.06.2021 sazebních provozních poplatků při uzavírání manželství formou
občanských sňatků a výročních sňatků u Městského úřadu Štramberk schválený
12.11.2020 usnesením č. 809/49/RM/2020/I
III. Rada města schvaluje
vzor smlouvy o obstarání věci předložené prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového
materiálu a zároveň pověřuje zaměstnance Města Štramberk paní Elišku Hyklovou,
referentku úseku matriky a evidence obyvatel, paní Petru Bajerovou, DiS. a paní
Janu Kvitovou, referentky - zastupující matrikářku k uzavírání a podpisu smluv o obstarání
věci podle ust. § 1724-1788 Občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.) v souvislosti
se zajištěním svatebního nebo výročního obřadu uzavíraného u Městského úřadu
Štramberk
1019/60/RM/2021 Smlouva o dílo - 3x informační nosiče
I. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66, IČ: 00298468 a firmou
mmcité a.s., Bílovice č.p. 519, Bílovice u Uherského Hradiště, IČ: 27670864, na dodávku
mobiliáře (3 ks informačních nosičů) specifikovaného v příloze č. 1 podkladového
materiálu.
1020/60/RM/2021 Umístění prodejního vybavení před budovou RD č. p. 39
I. Rada města souhlasí
s umístěním 2 dřevěných prodejních skříní na zboží před RD č. p. 39, na části pozemku
p.č. 15/1 (zábor veřejného prostranství - chodníku bude vpravo od schodiště RD
a v rozsahu 1 m2 s tím, že bude zachován průchozí profil chodníku v šíři 1,5 m), v období
do 31.10.2021, dle žádosti B. Š., 742 66 Štramberk a situačního výkresu.
II. Rada města nesouhlasí
s umístěním dřevěné skříně na lednici před RD č. p. 39, na části pozemku p. č. 15/1,
dle žádosti B. Š., 742 66 Štramberk.

1021/60/RM/2021 Nájemník v bytě v majetku města
I. Rada města schvaluje
nájemníka na pronájem bytu s nájmem ve výši 18,25 Kč/m2 na Bařiny
751/19 ve Štramberku v obytném domě v majetku města Štramberka, se sídlem
Náměstí 9, 742 66 Štramberk paní E. H., 742 66 Štramberk a pověřuje referenta správy
bytů a nebytových prostor paní Karlu Procházkovou podpisem nájemní smlouvy.
II. Rada města schvaluje
nájemníka na pronájem bytu s nájmem ve výši 34,31 Kč/m2 na Drážné 539/1
ve Štramberku v obytném domě v majetku města Štramberka, se sídlem Náměstí 9,
742 66 Štramberk pana P. F., 742 21 Kopřivnice a pověřuje referenta správy bytů
a nebytových prostor paní Karlu Procházkovou podpisem nájemní smlouvy.
1022/60/RM/2021

Servisní smlouva č. 490210579 programového vybavení
CODEXIS GREEN

I. Rada města schvaluje
Servisní smlouvu č. 490210579 programového vybavení CODEXIS GREEN uzavřenou
mezi společností ATLAS consulting spol. s r.o., se sídlem Výstavní 292/13,
709 16 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 46578706 a městem Štramberk, se sídlem
Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ: 00298468.
1023/60/RM/2021 Výstavba kotelny na adrese Bařiny 750, Štramberk
I. Rada města rozhoduje
dle článku 7. odst. 10 Vnitroorganizační směrnice číslo 2/2018 o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na výstavbu
kotelny na adrese Bařiny 750 ve Štramberku a to uchazeči DOTEP-CT, s.r.o., s místem
podnikání Budovatelů 374/15,741 01 Nový Jičín, IČ 64613411.
II. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66, IČ 00298468 a firmou
DOTEP-CT, s.r.o., s místem podnikání Budovatelů 374/15,741 01 Nový Jičín, IČ 64613411
na výstavbu kotelny na adrese Bařiny 750 ve Štramberku.
1024/60/RM/2021

Ceník stání silničních motorových vozidel na místních
komunikacích dle Nařízení města Štramberka č. 1/2018

I. Rada města schvaluje
Ceník stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích dle Nařízení města
Štramberka č. 1/2018 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních
komunikacích ve městě Štramberku s účinností od 15.05.2021.

Ing. Andrea Hlávková, v.r.
starostka města

Ing. Václav Šimíček, v.r.
místostarosta města

