R a d a mě s t a Št r a mb e r ka

PŘEHLED USNESENÍ
z 4 1 . s ch ů z e R ad y m ěs t a Š t ram b erk a, k t e rá s e k o n al a d n e 2 1 . 2 . 2 0 1 7

766/41/RM/2017 Příprava turistické sezóny, Hodnocení účasti města na veletrzích CR,
Informace o vydávaných tiskovinách

I. Rada města bere na vědomí
Zprávu o Přípravě turistické sezóny, Hodnocení účasti města na veletrzích CR, Zboží na
provozovnách, Informace o vydávaných tiskovinách.
Usnesení bylo: PŘIJATO
767/41/RM/2017 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.
Usnesení bylo: PŘIJATO
768/41/RM/2017 Přijetí daru pozemku p.č. 450, k.ú. Štramberk, do vlastnictví města
Štramberka
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit přijetí daru pozemku p.č. 450 o výměře 319 m2
(ostatní plocha, ostatní komunikace), v obci a k.ú. Štramberk, z vlastnictví J. B., 742 66
Štramberk, do vlastnictví města Štramberka s tím, že náklady spojené s převodem pozemku
uhradí město Štramberk.
Usnesení bylo: PŘIJATO
769/41/RM/2017 Koupě pozemků p.č. 2768/6 a p.č. 2768/36, k.ú. Štramberk, do vlastnictví
města Štramberka
I. Rada města doporučuje
1. Zastupitelstvu města Štramberka schválit koupi pozemků p.č. 2768/6 o výměře 123 m2
(zastavěná plocha a nádvoří) a p.č. 2768/36 o výměře 558 m2 (ostatní plocha, manipulační
plocha), oba v obci a k.ú. Štramberk, z vlastnictví města Kopřivnice, IČ 00298077,
Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice, do vlastnictví města Štramberka, IČ 00298468,
Náměstí 9, 742 66 Štramberk, za celkovou kupní cenu ve výši 77.190,- Kč a za úhradu
nákladů s prodejem souvisejících.
2. Zastupitelstvu města Štramberka schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem
Kopřivnice (strana prodávající) a městem Štramberkem (strana kupující), když předmětem

smlouvy je koupě pozemků p.č. 2768/6 a p.č. 2768/36, obec a k.ú. Štramberk, ve znění
návrhu předloženého prostřednictvím přílohy podkladového materiálu.
Usnesení bylo: PŘIJATO
770/41/RM/2017 Koupě pozemku p.č. 1118/6 k.ú. Štramberk do vlastnictví města
Štramberka
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit koupi pozemku p.č. 1118/6 o výměře 53 m2,
ostatní plocha, ostatní komunikace, v obci a k.ú. Štramberk, do vlastnictví města Štramberka
od spoluvlastníků pozemku pana Z. S., bytem 742 66 Štramberk a paní L. M. bytem, 742 58
Příbor, za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 4.240,-Kč a za úhradu nákladů s
prodejem souvisejících.
Usnesení bylo: PŘIJATO
771/41/RM/2017 Koupě pozemku p.č. 1969/134 k.ú. Štramberk do vlastnictví města
Štramberka
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit koupi pozemku p.č. 1969/134 o výměře 1
m2, zahrada, v obci a k.ú. Štramberk, který vznikl rozdělením pozemku p.č. 1969/36 dle GP
č. 3039-55/2016, do vlastnictví města Štramberka od pana P. A., bytem 742 66 Štramberk, za
kupní cenu ve výši 100,-Kč, která je pro tento druh pozemku cenou obvyklou a za úhradu
nákladů s prodejem souvisejících.
Usnesení bylo: PŘIJATO
772/41/RM/2017 Žádost o prodej části pozemku p.č. 1133
I. Rada města neschvaluje
rozdělení pozemku p.č. 1133/1 v obci a k.ú. Štramberk, za účelem přípravy prodeje části
tohoto pozemku, dle žádosti L. a I. H., bytem 742 66 Štramberk.
Usnesení bylo: PŘIJATO
773/41/RM/2017 Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-8011371
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-8011371 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 částí pozemků
p.č. 2100/1, p.č. 2100/2 a p.č. 2100/17 v k.ú. Štramberk zařízením distribuční soustavy zemní vedení NN a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora
podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO

774/41/RM/2017 Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
č. SMM/1/2017/BVB a č. SMM/2/2017/BVB
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
SMM/1/2017/BVB mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana budoucí
povinná ze služebnosti inž. sítě) a panem M. O. a paní V. Š., oba bytem 742 21 Kopřivnice
(strana budoucí oprávněná ze služebnosti inž. sítě), když předmětem smlouvy je budoucí
zatížení části pozemku p.č. 1134/19 v k.ú. Štramberk stavbou vodovodní přípojky včetně
součástí a příslušenství a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora
podpisem této smlouvy.
II. Rada města schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
SMM/2/2017/BVB mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana budoucí
povinná ze služebnosti inž. sítě) a panem M. O. a paní V. Š., oba bytem Jilemnického 52/17,
742 21 Kopřivnice (strana budoucí oprávněná ze služebnosti inž. sítě), když předmětem
smlouvy je budoucí zatížení částí pozemků p.č. 1177/1 a p.č. 1177/2 v k.ú. Štramberk
stavbou kanalizační přípojky včetně součástí a příslušenství a zároveň pověřuje starostu města
Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
775/41/RM/2017 Smlouva o právu k provedení stavby
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o právu k provedení stavby mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9,
742 66 Štramberk (vlastník nemovitosti) a paní Ing. H. H., 742 21 Kopřivnice (stavebník),
když předmětem smlouvy je souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním a provozováním
stavby kabelové přípojky NN na části pozemku p.č. 1692 v k.ú. Štramberk a zároveň pověřuje
starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
776/41/RM/2017 Dodatky k nájemním smlouvám - pizzerie Piccolo
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 6 ke Smlouvě o nájmu a podnájmu nebytových prostor města ze dne 09. 02.
2004 mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (pronajímatel)
a paní Lucií Shornou, IČ 73238813, 742 21 Kopřivnice (nájemce), když předmětem dodatku
je změna (aktualizace) údajů na straně nájemce a zároveň pověřuje starostu města Štramberka
Ing. Davida Plandora podpisem tohoto dodatku.
II. Rada města schvaluje
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání č. SMM/1/2015/NP ze
dne 26.02.2015 mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66
Štramberk (pronajímatel) a paní Lucií Shornou, IČ 73238813, se sídlem Sokolovská 653/8,
742 21 Kopřivnice (nájemce), když předmětem dodatku je změna (aktualizace) údajů na

straně nájemce a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem
tohoto dodatku.
III. Rada města schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání č. SMM/8/2015/NP ze dne
02.09.2015 mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66
Štramberk (pronajímatel) a paní Lucií Shornou, IČ 73238813, 742 21 Kopřivnice (nájemce),
když předmětem dodatku je změna (aktualizace) údajů na straně nájemce a zároveň pověřuje
starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem tohoto dodatku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
777/41/RM/2017 Delegace akcionáře na Valnou hromadu spol. ASOMPO a. s., Životice u
Nového Jičína.
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář společnosti
ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 258 72 826,
delegovat jako zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře pana Ing. Davida Plandora,
starostu města Štramberka, bytem 42 66 Štramberk.
Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech práv akcionáře
jménem akcionáře na více valných hromadách, a to na všech valných hromadách (řádných,
mimořádných nebo náhradních) konaných v době od udělení této delegace do 31. 10. 2018.
Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě, aby místo
něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně pana Ing. Oldřicha Škrabala,
místostarostu města Štramberka, bytem 742 66 Štramberk.

Usnesení bylo: PŘIJATO
778/41/RM/2017 Smlouva o výpůjčce - Muzeum Novojičínska
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o výpůjčce mezi městem Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk a
Muzeem Novojičínska, příspěvkovou organizací, se sídlem 28. října 12, 741 11 Nový Jičín,
týkající se zapůjčení movitého majetku, který doplňuje výstavní exposici pod názvem
"Štramberk - Moravský Betlém", instalovanou v prostorách Muzea Zdeňka Buriana ve
Štramberku na dobu určitou, a to do 31. 12. 2017.
Rada města pověřuje starostu města Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.

Usnesení bylo: PŘIJATO
779/41/RM/2017 GRACIA ORLOVÁ 2017 - finanční příspěvek
I. Rada města schvaluje
finanční příspěvek ve výši 15 tis. Kč pořadatelům 31. ročníku Mezinárodního cyklistického

závodu žen GRACIA ORLOVÁ 2017, pořádaného ve dnech 27. 04. 2017 - 30. 04. 2017, s
dojezdem 1. etapy dne 27. 04. 2017 do Štramberka. (čtvrtek).
II. Rada města schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi městem Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742 66
Štramberk, zastoupené starostou města Ing. Davidem Plandorem a Organizačním výborem
GRACIA ORLOVÁ 2017, (Mezinárodní cyklistický závod žen), se sídlem Osvobození 877,
734 14 Orlová - Lutyně, zastoupený ředitelem závodu Petrem Koláčkem, na finanční
účelovou dotaci ve výši 15 tis. Kč, jako organizační a finanční zabezpečení dojezdu 1. etapy
31. ročníku Mezinárodního cyklistického závodu žen GRACIA ORLOVÁ 2017, který
proběhne na území města Štramberka dne 27. 04. 2017.
Současně rada města pověřuje starostu města Ing. Davida Plandora podpisem této
veřejnoprávní smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
780/41/RM/2017 Sazebník služeb Městského informačního centra
I. Rada města schvaluje
Sazebník služeb Městského informačního centra.
Usnesení bylo: PŘIJATO
781/41/RM/2017 Smlouva o zajištění reklamy na 27. Obecní bál města Štramberka - VERA
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 VERA, spol. s r. o., se sídlem Lužná 2, 160 00
Praha 6, IČ 62587978 na umístění reklamního loga u příležitosti konání 27. Obecního bálu
města Štramberka a pověřuje starostu města Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
782/41/RM/2017 Darovací smlouva na tablet do tomboly na 27. Obecní bál města Štramberka
I. Rada města schvaluje
Darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČ 00298468 a společností NOVOS NJ, s.r.o., se sídlem Libotín 979, 742 66
Štramberk, IČ 00298468 na tablet Samsung Galaxy Tab A 7.0 WIFI bílý do tomboly u
příležitosti konání 27. Obecního bálu města Štramberka a pověřuje starostu města
Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
783/41/RM/2017 Smlouva o zajištění reklamy na 27. Obecní bál města Štramberka Vlastimil Zelenka
I. Rada města schvaluje

Smlouvu o zajištění reklamy, uzavřenou mezi městem Štramberkem, se sídlem Náměstí 9,
742 66 Štramberk, IČ 00298468 a Vlastimilem Zelenkou, se sídlem Skalky 96, 741 01 Nový
Jičín, IČ 45157693 na umístění reklamního loga u příležitosti konání 27. Obecního bálu města
Štramberka a pověřuje starostu města Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
784/41/RM/2017 Darovací smlouva na 27. Obecní bál města Štramberka - FABRIKO
MORAVA, s.r.o.
I. Rada města schvaluje
Darovací smlouvu, uzavřenou mezi městem Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČ 00298468 a společností FABRIKO MORAVA s.r.o., se sídlem Životice u
Nového Jičína 207, 742 72 Mořkov, IČ 28632761 na poskytnutí finančního příspěvku pro
zajištění tomboly u příležitosti konání 27. Obecního bálu města Štramberka a pověřuje
starostu města Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO

Ing. David P l a n d o r
Starosta města

Ing. Oldřich Š k r a b a l
místostarosta města

