Rada města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ
z 44. schůze Rady města Štramberka, která se konala
dne 1.10.2020
732/44/RM/2020 Úroveň mimoškolní činnosti
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o činnosti DDM Kopřivnice - pobočka Štramberk.
II. Rada města bere na vědomí
zprávu o činnosti ZUŠ Zdeňka Buriana Kopřivnice, pobočka ve Štramberku.

733/44/RM/2020 Stav školství ve městě, hodnocení školního roku
I. Rada města bere na vědomí
Výroční zprávu o činnosti ZŠ Štramberk za období 2019-2020
II. Rada města bere na vědomí
Výroční zprávu MŠ Bařiny za období 2019-2020.
III. Rada města bere na vědomí
Výroční zprávu MŠ Zauličí za období 2019-2020.

734/44/RM/2020 Žádost o povolení průjezdu rychlostní zkoušky Valašská rally 2021
I. Rada města souhlasí
s průjezdem rychlostní zkoušky motoristického podniku Valašská rally Valmez 2021
katastrem města Štramberka dne 27.03.2021 dle předložené žádosti organizátora Valašská
rally, s.r.o., Jiráskova 2057, 755 01 Vsetín, IČ 07713614 ze dne 04.09.2020.

735/44/RM/2020 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-8025661/03
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-8025661/03 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 části
pozemku p. č. 663/1 k.ú. Štramberk, zařízením distribuční soustavy.

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o
umístění stavby č. IV-12-8019493/2
I. Rada města schvaluje
736/44/RM/2020

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-128019493/2 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 Eltrab Group s.r.o., IČ
05060761, Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 - Vinohrady (strana Budoucí oprávněná z
věcného břemene), když předmětem smlouvy je budoucí zatížení části pozemku p. č.
2100/17 v k. ú. Štramberk zařízením distribuční soustavy - zemní kabelové vedení NN.

737/44/RM/2020

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě č. SMM/20/2020/BVB

I. Rada města ruší
usnesení č. 718/42/RM/2020/I přijaté na 42. schůzi dne 08.09.2020, kterým bylo schváleno
znění Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
SMM/20/2020/BVB mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, Štramberk (strana budoucí
povinná ze služebnosti inž. sítě) a paní K. K., 742 66 Štramberk (strana budoucí oprávněná
ze služebnosti inž. sítě), když předmětem smlouvy bylo budoucí zatížení části pozemku p. č.
3024/1 v k. ú. Štramberk stavbou vodovodní přípojky v rozsahu vyznačeném ve výkrese č.
101.
II. Rada města schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí
SMM/20/2020/BVB mezi městem
budoucí povinná ze služebnosti
budoucí oprávněná ze služebnosti
části pozemku p. č. 3024/1 v k.
vyznačeném ve výkrese č. C-3.

smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana
inž. sítě) a paní K. K., 742 66 Štramberk (strana
inž. sítě), když předmětem smlouvy je budoucí zatížení
ú. Štramberk stavbou vodovodní přípojky v rozsahu

738/44/RM/2020 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-8017383
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-8017383 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. 1731, p.č. 3023/6 a p. č. 3023/14 k.ú. Štramberk, zařízením distribuční

soustavy.

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. 2019_04/Mi
I. Rada města schvaluje
739/44/RM/2020

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o
právu provést stavbu č. 2019_04/Mi mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9,
742 66 Štramberk (strana Budoucí povinná z věcného břemene) a společností MIRAMO
spol. s r.o., IČ 43960987, č. p. 265, 742 55 Albrechtičky (strana Budoucí oprávněná z
věcného břemene), když předmětem smlouvy je budoucí zatížení částí pozemků p. č. 1502,
p. č. 1894 a p. .č 1964/4, k. ú. Štramberk, vedením SEK-OK, Štramberk, ul. Kozina a ul.
Bařiny.

740/44/RM/2020 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SMM/2/2020/VB
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SMM/2/2020/VB mezi městem
Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana povinná ze služebnosti inž.
sítě) a panem J. M., 744 01 Bordovice (strana oprávněná ze služebnosti inž. sítě), když
předmětem smlouvy je zatížení částí pozemků p. č. 655 a p. č. 663/1 v k. ú. Štramberk
stavbou přípojky splaškové kanalizace včetně součástí a příslušenství.

741/44/RM/2020 Záměr prodeje pozemku p. č. 2962/16 k. ú. Štramberk
I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města prodat pozemek p. č. 2962/16 o výměře 79 m2, ostatní plocha,
neplodná půda, v obci a k. ú. Štramberk, dle GP pro rozdělení pozemku č. 3266-102/2020.

742/44/RM/2020 Záměr prodeje pozemku p. č. 15/9 k. ú. Štramberk
I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města prodat pozemek p. č. 15/9 o výměře 11 m2, ostatní plocha, jiná
plocha, v obci a k. ú. Štramberk, dle GP pro rozdělení pozemku č. 3267-103/2020.

743/44/RM/2020 Záměr pronájmu pozemku p. č. 1500/2 k. ú. Štramberk
I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek p. č. 1500/2 o výměře 445 m2, trvalý travní
porost, v obci a k. ú. Štramberk, dle podkladového materiálu.

744/44/RM/2020 Prodej části pozemku p. č. 2078 k. ú. Štramberk
I. Rada města neschvaluje
rozdělení pozemku p. č. 2078 v obci a k. ú. Štramberk za účelem přípravy prodeje části
pozemku o výměře cca 420 m2 dle žádosti pana V. S., 742 66 Štramberk.

745/44/RM/2020 Prodej pozemku p. č. 1271/35 k. ú. Štramberk
I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru města prodat pozemek p. č. 1271/35 o výměře 265 m2 v obci a k.ú.
Štramberk.

746/44/RM/2020 Prodej pozemku p. č. 1271/1 k. ú. Štramberk
I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru města prodat pozemek p. č. 1271/1 o výměře 199 m2 v obci a k.ú.
Štramberk.

Nabídka na směnu částí pozemků p. č. 2424/1 a p. č. 2424/3 k. ú.
Štramberk
I. Rada města schvaluje
747/44/RM/2020

rozdělení pozemku p. č. 2424/1 v obci a k. ú. Štramberk za účelem přípravy směny části
tohoto pozemku za část pozemku p. č. 2424/3 dle nabídky pana J. G., 742 66 Štramberk.

Žádost o směnu částí pozemků p. č. 2800/1, p. č. 2800/2, p. č. 2801/1 k.
ú. Štramberk
I. Rada města neschvaluje
748/44/RM/2020

rozdělení pozemku p. č. 2800/1 v obci a k. ú. Štramberk za účelem přípravy směny části
tohoto pozemku za část pozemků p. č. 2800/2 a p. č. 2801/1 dle žádosti společnosti Eden
Lázně Štramberk s.r.o., Čechova 1100/20, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové a dle
návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje JSDH Štramberk
I. Rada města schvaluje
749/44/RM/2020

Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 50 tisíc Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje,
uzavřenou mezi Městem Štramberk, IČ 00298468, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk a
Moravskoslezským krajem, IČ 70890692, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, na

zajištění akceschopnosti JSDH Štramberk.

750/44/RM/2020 Darovací smlouvy - Den města Štramberka
I. Rada města schvaluje
darovací smlouvu uzavřenou mezi Městem Štramberkem, IČ 00298468, se sídlem Náměstí 9,
742 66 Štramberk a firmou Sourcing Point Technology, s.r.o., IČ 01980131, se sídlem
Holandská 878/2, 639 00 Brno - Štyřice, na poskytnutí finančního daru ve výši 10 tisíc Kč na
zajištění akce "Den města Štramberka", která se uskutečnila dne 20.09.2020.
II. Rada města schvaluje
Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě uzavřený mezi Městem Štramberkem, IČ 00298468, se
sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk a firmou REKUMAT Wärmeprozesstechnik ČR, spol. s
r. o., IČ 61975192, se sídlem Kopec 117, 742 66 Štramberk, kterým se mění čl. I Darovací
smlouvy o poskytnutí finančního daru ze dne 30.06.2020.
III. Rada města schvaluje
darovací smlouvu uzavřenou mezi Městem Štramberkem, IČ 00298468, se sídlem Náměstí 9,
742 66 Štramberk a firmou RWE Gas Storage CZ, s.r.o., IČ 27892077, se sídlem Limuzská
3135/12, 108 00 Praha 10, na poskytnutí finančního daru ve výši 15 tisíc Kč na zajištění akce
"Den města Štramberka", která se uskutečnila dne 20.09.2020.
IV. Rada města schvaluje
darovací smlouvu uzavřenou mezi Městem Štramberkem, IČ 00298468, se sídlem Náměstí 9,
742 66 Štramberk a firmou Roubenka, s.r.o., IČ 25822721, se sídlem Dolní 790, 742
66 Štramberk, na poskytnutí finančního daru ve výši 5 tisíc Kč na zajištění akce "Den města
Štramberka", která se uskutečnila dne 20.09.2020.

751/44/RM/2020 Smlouva o dílo - oprava střechy ZUŠ Bařiny
I. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66, IČ 00298468 a firmou Daniel
Goršanov, Polní 1288/1, Kopřivnice, 742 21, IČ 73009083 na opravu střešní krytiny
na budově č.p. 571 - ZUŠ Bařiny.

752/44/RM/2020 Smlouva o dílo na výměnu kotlů ve vybraných bytech Bařiny 816-819
I. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66, IČ 00298468 a firmou Bc.
Jaroslav Heiniš, Ženklava 177, 742 67, IČ 69604126 na výměnu kotlů ve vybraných bytech
Bařiny 816-819 ve Štramberku..

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na stavební práce "Výměna střešní
krytiny - smrkový šindel - Dům seniorů"
I. Rada města schvaluje
753/44/RM/2020

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřenou mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66, IČ
00298468 a firmou Daniel Goršanov, Polní 1288/1, Kopřivnice, 742 21, IČ 73009083, na
výměnu střešní krytiny u domu v majetku města - Dům seniorů.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce "Světelná signalizace
přechodu Štramberk - Bařiny".
I. Rada města schvaluje
754/44/RM/2020

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a společností AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10, IČ
48029483, na provedení stavby v rámci projektu "Světelná signalizace přechodu Štramberk Bařiny", registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011004.

Zajištění svahu mezi komunikaci p.č. 654/1 a oplocením parcely č.645
v k.ú. Štramberk- studie proveditelnosti
I. Rada města bere na vědomí
755/44/RM/2020

cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace v rozsahu studie proveditelnosti na
zajištění svahu mezi komunikaci p.č. 654/1 a oplocením parcely č.645 v k.ú. Štramberk,
zpracovanou projekční kanceláři TILL projekt, Tovární 360, 742 13 Studénka, IČ: 75844249.
II. Rada města neschvaluje
Smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace v rozsahu studie proveditelnosti na
zajištění svahu mezi komunikaci p.č. 654/1 a oplocením parcely č.645 v k.ú. Štramberk,
uzavřenou mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ: 00298468
a projekční kanceláři TILL projekt, Tovární 360, 742 13 Studénka, IČ: 75844249 na základě
cenové nabídky ze dne 16. 9. 2020

Souhlas s užitím prostor jeskyně Šipka na pozemku p. č. 1483/7 k. ú.
Štramberk - Česká televize
I. Rada města souhlasí
756/44/RM/2020

s užitím prostor jeskyně Šipka na pozemku p. č. 1483/7 k. ú. Štramberk v rámci natáčení
pořadu "DějePIC!" dne 8.10.2020, dle žádosti České televize, Televizní studio
Ostrava, Dvořákova 18, 728 20 Ostrava.

Veřejná zakázka na stavební práce "Oprava letního koupaliště
Libotín ve Štramberku".
I. Rada města bere na vědomí
757/44/RM/2020

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 27.08.2020, které nabylo právní
moci dne 12.09.2020 a kterým ruší rozhodnutí zadavatele "o výběru nejvhodnější nabídky" ze
dne 14.05.2020 a všechny následující úkony včetně oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru
dodavatele COMMODUM spol. s r.o., se sídlem Valašská Bystřice 225, 756 27 Valašská
Bystřice, IČ 46577238 - ze dne 15.05.2020 učiněné při zadávání veřejné zakázky "Oprava
letního koupaliště Libotín ve Štramberku", zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění vyhlášeného
výzvou ze dne 07.04.2020.
II. Rada města rozhoduje
o zrušení veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění v rámci projektu "Oprava
letního koupaliště Libotín ve Štramberku" z důvodu, že v průběhu řízení se vyskytly důvody
hodné zvláštního zřetele, včetně ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby
v řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv.

Ing. Andrea Hlávková, v.r.

Ing. Václav Šimíček, v.r.

starostka města

místostarosta města

