Rada města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ
z 80. schůze Rady města Štramberka, která se konala
dne 8.3.2022

1311/80/RM/2022 Rozbor trestné činnosti ve městě za rok 2021 - Policie ČR
I. Rada města bere na vědomí
Zprávu o bezpečnostní situaci OOP Kopřivnice v roce 2021.
1312/80/RM/2022 Činnost Městské policie Kopřivnice
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o činnosti Městské policie Kopřivnice za rok 2021.
1313/80/RM/2022 Zpráva o uplatňování územního plánu Štramberka 2021
I. Rada města bere na vědomí
informaci o projednání "Návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Štramberka 2021"
ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit
1. dle ust. § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, "Zprávu o uplatňování Územního plánu
Štramberka 2021" ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového
materiálu
2. dle ust. § 55 odst. 1 a § 55a odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů pořízení "Změny č. 2
Územního plánu Štramberka" v souladu se schválenou "Zprávou o uplatňování Územního
plánu Štramberka 2021" zkráceným postupem
1314/80/RM/2022 Hospodaření města k 31.12.2021
I. Rada města bere na vědomí
výsledky hospodaření města k 31.12.2021
1315/80/RM/2022 Rozpočtové opatření č. 1/2022
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 1/2022 ve znění návrhu finančního oddělení
předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu:
Příjmy: 108.228.523,00 Kč
Výdaje: 133.521.523,00 Kč
Třída 8. financování: 25.293.000,00 Kč

Dodatek č. 20 ke Smlouvě o dílo číslo SWR/14/248 uzavřené
1316/80/RM/2022 dne 07. 02. 2014 ve znění dodatku č. 1 až č. 19 na udělení
licence programového vybavení R@dnice VERA.
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 20 ke Smlouvě o dílo číslo SWR/14/248 uzavřené dne 07. 02. 2014 ve znění dodatku
č. 1-19 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 z Programu regenerace MPR a MPZ
v roce 2022
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit příspěvky (finanční podíl města) pro jednotlivé
žadatele z programu regenerace MPR a MPZ v roce 2022 takto:
1. Obnova městského domu spočívající ve výměně oken a práce s tím související, městského
domu Kopec č. p. 58, na pozemku parc. č. 128 v k. ú. Štramberk, r.č. 13229/8-3450
ve výši 10.000 Kč majiteli RD pan Mgr. P. Š., 708 00 Ostrava - Poruba.
2. Obnova městského domu spočívající v nátěru šindelové střechy, štítů, roubení a práce s tím
související, městského domu Dolní Bašta č. p. 264, na pozemku parc. č. 1017
v k. ú. Štramberk, r.č. 13185/8-3405 ve výši 9.100 Kč majitelům RD pan J. D. a paní K.
D., 742 66 Štramberk.
3. Celková obnova roubeného domu spočívající v obnově střechy s dřevěným šindelem,
dřevěného štítu, stávající venkovní konstrukce stěn z dřevěných trámů, stropních trámů
v objektu a práce s tím související, roubeného domu Dolní č. p. 224, na pozemku parc. č. 933
v k. ú. Štramberk, r.č. 13206/8-3426 ve výši 190.000 Kč majiteli RD paní
V. J., 742 21 Kopřivnice.
4. Celková obnova roubeného domu spočívající v obnově střechy s dřevěným šindelem,
dřevěného štítu, stávající venkovní konstrukce stěn z dřevěných trámů, stropních trámů
v objektu a práce s tím související, roubeného domu Horní Bašta č. p. 274, na pozemku
parc. č. 995 v k. ú. Štramberk, r.č. 13189/8-3409 ve výši 136.000 Kč majitelům RD pan M. O.
a paní J. O., 736 01 Havířov - Podlesí.
5. Celková obnova roubeného domu spočívající v obnově střechy s dřevěným šindelem,
dřevěného štítu, stávající venkovní konstrukce stěn z dřevěných trámů, stropních trámů
v objektu a práce s tím související, roubeného domu Zauličí č. p. 335, na pozemku
parc. č. 167 v k. ú. Štramberk, r.č. 13223/8-3443 ve výši 184.000 Kč majiteli RD paní
A. Š., 742 66 Štramberk.
6. Obnova městského domu spočívající v nátěru šindelové střechy, štítů, roubení a práce s tím
související, městského domu Horní Bašta č. p. 295, na pozemku parc. č. 1034
v k. ú. Štramberk, r.č. 13172/8-3392 ve výši 8.700 Kč majiteli RD pan M. Ž., 742 66
Štramberk.
1317/80/RM/2022

1318/80/RM/2022

Informace o stavu podaných a nově podávaných žádostí
o dotaci

I. Rada města bere na vědomí
informaci o stavu podaných a nově podávaných žádostí o dotaci dle přílohy podkladového
materiálu.

1319/80/RM/2022

Žádost o dotaci na opravu nepamátkového objektu Náměstí
č. p. 18 z Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2022.

I. Rada města schvaluje
podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2022 na opravu
nepamátkového objektu městského domu Náměstí č. p. 18, parc. č. 5, k. ú. Štramberk, v Městské
památkové rezervaci Štramberk na projekt "Rekonstrukce objektu Náměstí č. p. 18 - Stará škola".
1320/80/RM/2022

D+M betonových obrubníků v areálu letního koupaliště
na Libotíně

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ: 00298468
a Michalem Dostálem, se sídlem Dolní 217, 742 66 Štramberk, IČ: 05539081, na stavební práce
"D+M betonových obrubníků v areálu letního koupaliště na Libotíně"
1321/80/RM/2022

Záměr prodeje částí pozemků pod stavbou "Libotínský
potok"

I. Rada města schvaluje
1. rozdělení pozemků parc. č. 2508/3 a parc. č. 3031/33 v obci a k. ú. Štramberk za účelem
přípravy prodeje částí těchto pozemků v rámci majetkoprávního vypořádání pozemků
pod stavbou "Libotínský potok", dle podkladového materiálu.
2. zveřejnění záměru prodat pozemky vzniklé rozdělením pozemků parc. č. 2508/3
a parc. č. 3031/33 v obci a k. ú. Štramberk, do vlastnictví České republiky (právo hospodaření
Lesy ČR, s. p.) v rámci majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbou "Libotínský potok".
1322/80/RM/2022

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohoda o umístění stavby č. IP-12-8029811/02

I. Rada města schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-128029811/02 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 části pozemku p. č. 2667/3 v k. ú. Štramberk zařízením
distribuční soustavy - podzemní kabelové vedení NN.
1323/80/RM/2022

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-128017035

I. Rada města schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV-12-8017035 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. 1400/1, k.ú. Štramberk, zařízením distribuční soustavy.
1324/80/RM/2022

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-128017239

I. Rada města schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV-12-8017239 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
části pozemku p. č. 1400/1, k.ú. Štramberk, zařízením distribuční soustavy.

je

zatížení

1325/80/RM/2022 Výpovědi nájemních smluv
I. Rada města schvaluje
podání výpovědi nájemní smlouvy č. 5/2010 uzavřené s panem M. E., bytem 742 66 Štramberk,
a to v souladu s ustanovením § 2231 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
II. Rada města schvaluje
podání výpovědi nájemní smlouvy č. 1/2006 uzavřené s panem J. S., bytem 742 66 Štramberk,
a to v souladu s ustanovením § 2231 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
III. Rada města schvaluje
podání výpovědi nájemní smlouvy č. SMM 5/2013 uzavřené s panem J. Z., bytem
742 66 Štramberk, a to v souladu s ustanovením § 2231 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník.
1326/80/RM/2022

Žádost o souhlas s užitím částí pozemku p. č. 376/1 k. ú.
Štramberk

I. Rada města nesouhlasí
s užitím částí pozemku p. č. 376/1, k. ú. Štramberk, panem F. K., bytem 742 21 Kopřivnice,
pro dočasné skladování stavebního materiálu, parkování stavebních strojů a aut (zařízení
staveniště) v rámci stavby rodinného domu na pozemku p.č. 430/7, v rozsahu dle žádosti.
1327/80/RM/2022

Souhlas s užitím pozemku p.č. 547 a části pozemku p.č. 517
k.ú. Štramberk - SSŠ Allegros Štramberk

I. Rada města souhlasí
s užitím pozemku parc. č. 547 a části o výměře cca 500 m2 pozemku parc.
č. 517 v k.ú. Štramberk, v rámci konání oslav 30 let od založení SSŠ Allegros Štramberk dne
03.09.2022, dle žádosti SSŠ Allegros Štramberk, v zastoupení panem Jiřím Zbořilem, Drážné
569, 742 66 Štramberk.
1328/80/RM/2022 Skácení dřeviny na pozemku p. č. 1849 k. ú. Štramberk
I. Rada města souhlasí
se skácením 1 ks dřeviny (lípa) rostoucí na pozemku p. č. 1849 k. ú. Štramberk.
1329/80/RM/2022 Skácení dřevin na pozemku p. č. 2810 k. ú. Štramberk
I. Rada města souhlasí
se skácením 2 ks dřevin (jasan) rostoucích na pozemku p. č. 2810 k. ú. Štramberk.
1330/80/RM/2022

Skácení dřevin na pozemcích p. č. 1967 a p. č. 2962/1 k.ú.
Štramberk

I. Rada města souhlasí
se skácením 2 ks dřevin (smrk, bříza) rostoucích na pozemku p. č. 1967, k. ú. Štramberk.
II. Rada města souhlasí
se skácením 1 ks dřeviny (jasan) rostoucí na pozemku p. č. 2962/1, k. ú. Štramberk.
1331/80/RM/2022 Umístění prodejního vybavení před budovou RD č. p. 39
I. Rada města souhlasí
s umístěním prodejního vybavení před budovou RD č. p. 39, v období od 01.04.2022
do 31.10.2022, dle žádosti B. Š., 742 66 Štramberk a dle situačního výkresu. Prodejní vybavení
obsahuje:

•
•
•
•

posezení (předzahrádka), na části pozemku p. č. 15/1 (zábor veřejného prostranstvíkomunikace bude v rozsahu 18 m2),
2 dřevěné prodejní skříně na zboží, 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),
4 prodejní stojany, na části pozemku p. č. 15/1 (zábor veřejného prostranství-chodníku
bude vlevo od schodiště RD a v rozsahu 2 m2 s tím, že bude zachován průchozí profil
chodníku v šíři 1,5 m),
dřevěné vnější schodiště k výdejnímu oknu, na části pozemku p. č. 15/1 (zábor veřejného
prostranství-chodníku bude vpravo od schodiště RD a v rozsahu 2 m2 s tím, že bude
zachován průchozí profil chodníku v šíři 1,5 m).

1332/80/RM/2022

Umístění prodejního stánku na pozemku p. č. 516/1 k. ú.
Štramberk

I. Rada města nesouhlasí
s umístěním prodejního stánku o výměře 6 m2 na ploše veřejného prostranství na pozemku
p.č. 516/1 v k. ú. Štramberk (zábor veřejného prostranství v rozsahu 6 m2, naproti ZŠ,
v Národního sadu), v období od 01.04.2022 do 31.10.2022, dle žádosti paní J. T., 742 66
Štramberk.
1333/80/RM/2022 Nájemník v bytě v majetku města
I. Rada města schvaluje
nájemníka na pronájem bytu s nájmem ve výši 34,31 Kč/m2 na Bařinách 750/6 ve Štramberku
v obytném domě v majetku města Štramberka, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk paní
L. S., 742 66 Štramberk a pověřuje referenta správy bytů a nebytových prostor paní Karlu
Procházkovou podpisem nájemní smlouvy.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Armádu
1334/80/RM/2022 spásy na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
na území Štramberka
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit
1. finanční příspěvek ve výši 66 tis. Kč na podporu registrované sociální služby-sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS) na území města Štramberka
2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČ 00298468 a Armádou spásy v ČR, z. s., se sídlem Petržílkova 2565/23,
Stodůlky, 158 00 Praha, IČ 40613411 předloženou prostřednictvím přílohy č. 4 podkladového
materiálu.
1335/80/RM/2022

Žádost nezisk. organizace Renarkon o mimořádnou inv.
Dotaci

I. Rada města neschvaluje
finanční příspěvek pro Renarkon, o.p.s, ve výši 10 tis. Kč na dofinancování spoluúčasti
na projektu "Pořízení osobního automobilu pro zvýšení kvality terénní služby" dle žádosti ze dne
10.02.2022.

1336/80/RM/2022

Žádost o souhlas k povolení natáčení města Štramberka
dronem

I. Rada města souhlasí
s natáčením města Štramberka dronem v rozmezí 1 dne v období od 06.03.2022 do 20.03.2022
panem Ing. Davidem Sojkou, Cousin´s Production, IČ: 06777279, se sídlem Dlouhá 21/4, 735 42
Horní Těrlicko.
1337/80/RM/2022 Provozní řád Víceúčelového hřiště při ZŠ Štramberk
I. Rada města schvaluje
provozní řád Víceúčelového hřiště při ZŠ Štramberk, s účinností ode dne 09.03.2022.
1338/80/RM/2022

Smlouva o provedení hudební produkce - Slavnostní otevření
koupaliště Libotín

I. Rada města schvaluje
smlouvu o provedení hudební produkce mezi Městem Štramberk, IČ: 00298468, se sídlem
Náměstí 9, 742 66 Štramberk a Hudební skupinou Olympic revival, IČ: 64804607, se sídlem
Mánesova 892/24, 500 02 Hradec Králové
1339/80/RM/2022 Konkurzní řízení na ředitele/ku ZŠ a MŠ Štramberk
I. Rada města bere na vědomí
zápis z jednání konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa
ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Štramberk ze dne 01.03.2022 předložený
prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
II. Rada města jmenuje
s účinností od 01.06.2022 Mgr. Marii Kelnarovou, bytem 742 66 Štramberk na pracovní místo
ředitelky Základní školy a Mateřské školy Štramberk; návrh jmenovacího dekretu tvoří přílohu
č. 3 podkladového materiálu
III. Rada města schvaluje
podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro
mateřské školy, základní školu, jejichž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola
Štramberk, která se týká zápisu údajů o nové ředitelce příspěvkové organizace paní Mgr.
Marii Kelnarové, která je současně statutárním orgánem příspěvkové organizace
IV. Rada města ukládá
starostce města Ing. Andree Hlávkové, podat výše uvedenou žádost Krajskému úřadu
Moravskoslezského kraje, odbor školství / MŠMT.
Termín: 31.03.2022
Zodpovídá: Ing. Andrea Hlávková, starostka města
1340/80/RM/2022 Příprava 21. zasedání Zastupitelstva města Štramberka
I. Rada města schvaluje
program 21. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, konaného dne 15.03.2022 v 16:00 hod.
v sále Kulturního domu na Náměstí ve Štramberku.

Ing. Andrea Hlávková, v.r.
starostka města

Ing. Tomáš Halamík, MBA, v.r.
1. místostarosta města

