Rada města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ
z 7. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 5.3.2019
77/7/RM/2019 Zpráva o činnosti Městské policie Kopřivnice
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o činnosti Městské policie Kopřivnice za rok 2018.
Usnesení bylo: PŘIJATO
78/7/RM/2019 Zpráva o bezpečnostní situaci v roce 2018 - OOP Kopřivnice
I. Rada města bere na vědomí
Zprávu o bezpečnostní situaci - OOP Kopřivnice za rok 2018.
Usnesení bylo: PŘIJATO
79/7/RM/2019 Program bezúročných půjček - kotlíkové dotace
I. Rada města schvaluje
zapojení města Štramberka do pilotního projektu Ministerstva životního prostředí,
prostřednictvím SFŽP ČR, Výzvy č. 1/2019, týkajícího se předkládání žádosti o poskytnutí
podpory v rámci programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v
domácnostech v Moravskoslezském kraji, formou zajištění předfinancování výměn.
Usnesení bylo: PŘIJATO
80/7/RM/2019 Umístění mobilního posezení před provozovnou v budově č. p. 12 - DaM
Cukrárna
I. Rada města souhlasí
s umístěním venkovního mobilního posezení - předzahrádky - před provozovnou "DaM
Cukrárna" v RD č. p. 12, na části pozemku p. č. 15/1 (v rozsahu chodníku) do 31.10.2019.
Zábor veřejného prostranství bude v rozsahu 8 m2.
Usnesení bylo: PŘIJATO

81/7/RM/2019 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
č. SMM/1/2019/BVB
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
SMM/1/2019/BVB mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana budoucí
povinná ze služebnosti inž. sítě) a panem Z.V., bytem Štramberk (strana budoucí oprávněná
ze služebnosti inž. sítě), když předmětem smlouvy je budoucí zatížení části pozemku p.
č. 1467/18 v k. ú. Štramberk stavbou vodovodní přípojky včetně součástí a příslušenství.
Usnesení bylo: PŘIJATO
82/7/RM/2019 Prodej pozemku p. č. 1468/6 k. ú. Štramberk
I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru města prodat pozemek p. č. 1468/6 o výměře 112 m2 v obci a k. ú.
Štramberk.
Usnesení bylo: PŘIJATO
83/7/RM/2019 Prodej částí pozemků p. č. 430/1 a p. č. 427 k. ú. Štramberk
I. Rada města neschvaluje
rozdělení pozemků p. č. 430/1 a p. č. 427 v obci a k. ú. Štramberk za účelem přípravy prodeje
částí těchto pozemků dle žádosti p. J. D., Štramberk.
Usnesení bylo: PŘIJATO
84/7/RM/2019 Zpracování projektové dokumentace kanalizačních a vodovodních
přípojek v rámci projektu Odkanalizování a zásobování vodou lokality Libotín
I. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a
autorizovaným inženýrem Ing. Janem Rozsívalem, se sídlem Holická 156/49, 775 00
Olomouc, IČ 41416481, na zpracování projektové dokumentace v rozsahu a obsahu
dokumentace pro územní souhlas ke stavbě "Štramberk lokalita Libotín - přípojky
kanalizace".
II. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a
autorizovaným inženýrem Ing. Janem Rozsívalem, se sídlem Holická 156/49, 775 00

Olomouc, IČ 41416481, na zpracování projektové dokumentace v rozsahu a obsahu
dokumentace pro územní souhlas ke stavbě "Štramberk lokalita Libotín - veřejné části
vodovodních přípojek".
Usnesení bylo: PŘIJATO
85/7/RM/2019 Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání - sklad v budově s č.p. 10
I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout prostor sloužící podnikání, který se nachází v 1. PP
budovy s č. p. 10 (stavba občanského vybavení), jež je součástí pozemku p. č. 14, ulice
Náměstí, v obci a k. ú. Štramberk a sestává z 1. místnosti o výměře 14,23 m2 podlahové
plochy, dle podkladového materiálu.
Usnesení bylo: PŘIJATO
86/7/RM/2019 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-8005135/001
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-8005135/001 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 částí
pozemků p. č. 1840/1, p. č. 1862/1, p. č. 1917, p. č. 1922/3 a p. č. 1964/14, k. ú. Štramberk,
zařízením distribuční soustavy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
87/7/RM/2019 Nabídka ke koupi podílů k pozemkům p. č. 1649/1, 2576/28, 2591/5,
2592/61, 2592/41, 2592/42, 2592/51, k. ú. Štramberk, do vlastnictví města Štramberka
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města nesouhlasit s koupí podílu o velikosti id. 1/108 k pozemku p. č. 1649/1,
obec a k. ú. Štramberk, z vlastnictví společnosti Farming s.r.o., Rybná 716/24, Staré Město,
110 00 Praha 1, do vlastnictví města Štramberka.
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města nesouhlasit s koupí podílu o velikosti id. 1/11 k pozemkům p. č.
2576/28, p. č. 2591/5, p. č. 2592/61, p. č. 2592/41, p. č. 2592/42 a p. č. 2592/51, obec a k. ú.
Štramberk, z vlastnictví p. P. K., Praha 6, do vlastnictví města Štramberka.

Usnesení bylo: PŘIJATO
88/7/RM/2019 Smlouva o dílo na realizaci stavby "Oprava štětované komunikace na
Plaňavě"
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ:
00298468 a společností Pavel Bajer s.r.o., se sídlem Dolní 642, 742 66, Štramberk, IČ:
05727138, na realizaci stavby "Oprava štětované komunikace na Plaňavě".
Usnesení bylo: PŘIJATO
89/7/RM/2019 Skácení dřevin na pozemku p. č. 15/1 k. ú. Štramberk
I. Rada města souhlasí
se skácením 3 ks dřevin (rod Thuja) rostoucích na pozemku p. č. 15/1 u RD č. p. 19, k. ú.
Štramberk.
Usnesení bylo: PŘIJATO
90/7/RM/2019 Skácení dřeviny na pozemku p. č. 506 k. ú. Štramberk
I. Rada města souhlasí
se skácením 1 ks dřeviny (rod Thuja) rostoucí na pozemku p. č. 506 u budovy č. p. 620, k. ú.
Štramberk.
Usnesení bylo: PŘIJATO
91/7/RM/2019 Dodatek č. 2 Smlouva o dílo
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo - o provádění prací při údržbě veřejného osvětlení uzavřené
mezi městem Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a firmou ORVO - Vlastimil Zelenka,
Bezručova 24, 741 01 Nový Jičín, ze dne 29. 12. 1993 ve znění přiloženého návrhu.
Usnesení bylo: PŘIJATO

92/7/RM/2019 Přijetí daru - pozemky p. č. 108/2 a p. č. 110/3 k. ú. Štramberk, do
vlastnictví města Štramberka

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit přijetí daru - pozemků p. č. 108/2 o výměře 13 m2 (ostatní
plocha, jiná plocha) a p. č. 110/3 o výměře 65 m2 (ostatní plocha, jiná plocha), dle
geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 3146-22/2018, v obci a k. ú. Štramberk, ze
společného jmění manželů M., Štramberk, do vlastnictví města Štramberka s tím, že náklady
spojené s převodem pozemků uhradí město Štramberk.
Usnesení bylo: PŘIJATO
93/7/RM/2019 Zpráva revizní komise a rozpočet Dobrovolného svazku obcí Sdružení
Povodí Sedlnice.
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka vzít na vědomí Zprávu revizní komise DSO Sdružení
povodí Sedlnice ze dne 21.12.2018 dle přílohy č. 1 podkladového materiálu.
II. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka vzít na vědomí rozpočet DSO Sdružení povodí Sedlnice na
rok 2019 dle přílohy č. 2 podkladového materiálu.
Usnesení bylo: PŘIJATO
94/7/RM/2019 Turistický pochod Štramberský Jasoň
I. Rada města souhlasí
s konáním 3. ročníku turistického pochodu pod názvem Štramberský Jasoň dne 18.05.2019.
Pochod bude startovat z Ostravy, Frýdku-Místku a Kopřivnice a povede po turistických
značkách KČT a po NS ve Štramberku, s cílem na náměstí ve Štramberku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
95/7/RM/2019 Smlouva o poskytování servisních služeb a technické podpory
I. Rada města schvaluje
smlouvu o poskytování servisních služeb a technické podpory pro informační technologii
mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a společností CS21
Nextnet, s.r.o., se sídlem Žerotínova 1051/19, 702 00 Ostrava, IČ 61977306.
Usnesení bylo: PŘIJATO

96/7/RM/2019 Návrhy komise správy majetku, regenerace a životního prostředí - sekce
správy majetku
I. Rada města bere na vědomí
návrh komise správy majetku, regenerace a ŽP - sekce správy majetku, na doplnění Jednacího
řádu komisí Rady města Štramberka 2018/ 2022 ve znění dle podkladového materiálu.
II. Rada města bere na vědomí
podnět komise správy majetku, regenerace a ŽP - sekce správy majetku, týkající se nápravy či
úpravy Nařízení města Štramberka č. 1/2011 a fungování odd. TS, ve znění dle podkladového
materiálu.
III. Rada města bere na vědomí
dotaz komise správy majetku, regenerace a ŽP - sekce správy majetku, ve věci kupní smlouvy
týkající se prodeje pozemků arboreta a existence zákonného zástavního práva a exekučního
příkazu k prodeji pozemků ve znění dle podkladového materiálu.
Usnesení bylo: PŘIJATO
97/7/RM/2019 Žádost o prominutí úplaty za nájem bytu – D. T.
I. Rada města nesouhlasí
na základě žádosti paní T. D. s prominutím nájemného a plnění spojených s užíváním bytu za
měsíc prosinec 2018 a leden 2019 z bytu, Bařiny, Štramberk z důvodu vady bytu.
Usnesení bylo: PŘIJATO
98/7/RM/2019 Žádost o projednání připojení se k mezin.kampani "Vlajka pro Tibet"
I. Rada města nesouhlasí
s připojením se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet".
Usnesení bylo: PŘIJATO
99/7/RM/2019 Informace z komise CR, kultury, propagace a služeb
I. Rada města bere na vědomí
navržený program oslav 660 let města.

II. Rada města bere na vědomí
podnět komise CR, kultury, propagace a služeb týkající se přehodnocení otevírací doby hradu
Trúba.
Usnesení bylo: PŘIJATO
100/7/RM/2019 Vyhrazené parkovací místo - ZTP
I. Rada města nesouhlasí
s vytvořením parkovacího místa pro osobu těžce zdravotně postiženou č. dokladu CD 181044
před domem na Náměstí ve Štramberku, dle žádosti p. J. T., Štramberk, ze dne 5. 2. 2019, z
důvodu, že nejsou splněny zákonné povinnosti pro vytvoření vyhrazeného parkovacího místa
pro osobu ZTP.
Usnesení bylo: PŘIJATO
101/7/RM/2019 Nabídka M. D. na obhospodařování lesních pozemků města
I. Rada města bere na vědomí
nabídku pana M. D. a S. K. na obhospodařování lesních pozemků města Štramberka.
Usnesení bylo: PŘIJATO
102/7/RM/2019 Pojištění majetku města - makléřská smlouva Eurovalley
I. Rada města neschvaluje
výpověď pojistné smlouvy č.19689950-13 mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66
Štramberk a Českou pojišťovnou, Spálená 75/16, 113 04 Praha 1
II. Rada města neschvaluje
makléřskou smlouvu mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a společností
Eurovalley s.r.o. se sídlem: Příkop 838/6, Brno, Zábrdovice, PSČ: 602 00, IČO: 293 68 324
dle přílohy podkladového materiálu.
Usnesení bylo: PŘIJATO
103/7/RM/2019 Doplnění obsazení komisí rady města
I. Rada města schvaluje

doplnění obsazení komisí Rady města Štramberka dle přílohy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
104/7/RM/2019 Žádosti o dotaci na jednorázový projekt
I. Rada města neschvaluje
finanční příspěvek ve výši ... Kč na Folklorní festival Frenštátské slavnosti, který pořádá
Valašské folklórní sdružení ve dnech 23.-25.08.2019.
Usnesení bylo: PŘIJATO
105/7/RM/2019 Pravidla pro vydávání Štramberských novinek
I. Rada města schvaluje
Pravidla pro vydávání měsíčníku města Štramberka.
II. Rada města jmenuje
v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) Redakční radu
Štramberských novinek ve složení:
Jan Pavelka - šéfredaktor
Ing. Andrea Hlávková - člen redakční rady
Aleš Durčák - člen redakční rady
Usnesení bylo: PŘIJATO
106/7/RM/2019 Smlouva o zajištění reklamy na 29. Obecní bál města Štramberka - LB
Cemix, s.r.o.
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o zajištění reklamy, uzavřenou mezi městem Štramberkem, se sídlem Náměstí 9,
742 66 Štramberk, IČ 00298468 a společností LB Cemix, s r. o., se sídlem Tovární ulice
36, 373 12 Borovany, IČ 27994961 na umístění reklamního loga u příležitosti konání 29.
Obecního bálu města Štramberka.
Usnesení bylo: PŘIJATO

107/7/RM/2019 Projekt M.P. - dravci na Trúbě
I. Rada města nesouhlasí
s realizací předloženého návrhu projektu pana M. P. - Sokolnický dvorec na Štramberku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
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