Rada města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ
ze 17. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 3. 11. 2015
337/17/RM/2015 Hodnocení činnosti KD, knihovny, MIC a muzea ZB, Propagace města a
příprava veletrhů CR, webové stránky města
I. Rada města bere na vědomí
Hodnocení turistické sezóny, Hodnocení činnosti KD, knihovny, MIC a muzea ZB, Propagace
města a příprava veletrhů CR, webové stránky města
II. Rada města ukládá
starostovi města připravit podklady pro výběrové řízení na vydavatele Štramberských
novinek.
Termín:
24.11.201
Zodpovídá:
Ing. David Plandor
Usnesení bylo: PŘIJATO
338/17/RM/2015 Vstupné do kina pro družiny a pro mateřské a základní školy
I. Rada města schvaluje
Ceník vstupného do kina ve Štramberku dle předloženého návrhu.
Usnesení bylo: PŘIJATO
339/17/RM/2015 Kronika města Štramberka - rok 2014
I. Rada města bere na vědomí
formu, způsob a věcný obsah zpracování kroniky města Štramberka za rok 2014 kronikářem
města Štramberka panem Josefem Markem.
Usnesení bylo: PŘIJATO
340/17/RM/2015 Zpráva o činnosti komise cest. ruchu, podnikání a mediální prezentace
I. Rada města bere na vědomí
Zprávu o činnosti komise cestovního ruchu, podnikání a mediální prezentace.
Usnesení bylo: PŘIJATO
341/17/RM/2015 Záměr změnit Smlouvu o nájmu nemovitostí a věcí movitých č.
SMM/4/2015/NP – S. M.
I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru města změnit Smlouvu o nájmu nemovitostí a věcí movitých č.
SMM/4/2015/NP uzavřenou dne 26.05.2015 na pronájem pozemku p.č. 2825 o výměře 241

m2, zastavěná plocha a nádvoří, v obci a k.ú. Štramberk, jehož součástí je stavba budova s č.p.
136 (stavba občanského vybavení), ulice Jaroňkova, ve které se nacházejí prostory sloužící
podnikání a části pozemku p.č. 2826 o výměře 132 m2, ostatní plocha, neplodná půda, v obci
a k.ú. Štramberk. Změna předmětné smlouvy měla spočívat v prodloužení doby nájmu o 5 let,
tj. do 31. 12. 2020.
II. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města změnit Smlouvu o nájmu nemovitostí a věcí movitých č.
SMM/4/2015/NP uzavřenou dne 26.05.2015 na pronájem pozemku p.č. 2825 o výměře 241
m2, zastavěná plocha a nádvoří, v obci a k.ú. Štramberk, jehož součástí je stavba budova s č.p.
136 (stavba občanského vybavení), ulice Jaroňkova, ve které se nacházejí prostory sloužící
podnikání a části pozemku p.č. 2826 o výměře 132 m2, ostatní plocha, neplodná půda, v obci
a k.ú. Štramberk, a to uzavřením dodatku č. 1 k této smlouvě. Změnou předmětné smlouvy by
mělo dojít k prodloužení doby nájmu o 1 rok, tj. do 31. 12. 2016.
Usnesení bylo: PŘIJATO
342/17/RM/2015 Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z
rozpočtu města v rámci Programu MPR a MPZ
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě na účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města
uzavřenou mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a paní M.
B., jehož předmětem je poskytnutí účelové neinvestiční dotace (podíl města) ve výši 23 856,Kč a účelové neinvestiční dotace Ministerstva kultury ve výši 119 000,- Kč na obnovu
nemovité kulturní památky Roubený dům č. p. 2016, pozemek parcelní číslo 612 v obci a k. ú.
Štramberk, rejstříkové číslo kulturní památky v Ústředním seznamu kulturních památek ČR 13207/8-3421, zahrnující obnovu roubení domu, stropní konstrukce a práce s tím
související (vícepráce - 2. etapa prací v roce 2015) v rámci rozpisu účelové dotace
Ministerstva kultury ČR poskytnuté ze státního rozpočtu v Programu regenerace MPR a MPZ
na rok 2015 - III. etapa rezervy a pověřuje starostu města Ing. Davida Plandora
podpisem tohoto dodatku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
343/17/RM/2015 Nájemní smlouva č. SMM/6/2015/NS
I. Rada města schvaluje
1. Pronájem části o výměře 1.101 m2 nemovitosti pozemku p.č. 2810 v k.ú. Štramberk panu
L. S.
2. Nájemní smlouvu č. SMM/6/2015/NS mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí
9, 742 66 Štramberk a panem L. S. a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing.
Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
344/17/RM/2015 Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s
omezujícími podmínkami č. UZSVM/O/15431/2015-HMSU

I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami č. UZSVM/O/15431/2015-HMSU mezi ČR Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,
128 00 Praha 2, zastoupenou Ing. Karolem Siwkem, ředitelem Územního pracoviště Ostrava a
městem Štramberkem se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk, zastoupeným starostou města
Ing. Davidem Plandorem, když předmětem smlouvy je bezúplatný převod vlastnického práva
k pozemkům p.č. 1128/2 a p.č. 1128/3, k.ú. Štramberk, do vlastnictví města Štramberka.
Usnesení bylo: PŘIJATO
345/17/RM/2015 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-8011359/VB/3
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o
právu provést stavbu č. IV-12-8011359/VB/3 mezi městem Štramberkem, Náměstí 9,
Štramberk a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Dečín IV-Podmokly,
zastoupenou Josefem Petřekem, Císařská 88, 741 01 Nový Jičín - Loučka a zároveň pověřuje
starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO

346/17/RM/2015 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-8011331/VB/2
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o
právu provést stavbu č. IV-12-8011331/VB/2 mezi městem Štramberkem, Náměstí 9,
Štramberk a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Dečín IV-Podmokly,
zastoupenou Josefem Petřekem, Císařská 88, 741 01 Nový Jičín - Loučka a zároveň pověřuje
starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO

347/17/RM/2015 Pronájem části pozemku p.č. 2112 k.ú. Štramberk
I. Rada města bere na vědomí
1. skončení nájmu části o výměře 120 m2 pozemku p.č. 2112 v obci a k.ú. Štramberk dle
nájemní smlouvy ze dne 4.1.1999, uzavřené mezi městem Štramberkem a panem P. K. a
to smrtí nájemce.
2. skončení nájmu části o výměře 120 m2 pozemku p.č. 2112 v obci a k.ú. Štramberk dle
nájemní smlouvy ze dne 25.1.1999, uzavřené mezi městem Štramberkem a panem P. K. a

to smrtí nájemce.

II. Rada města schvaluje
Dohodu o skončení nájmu nemovitosti mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9,
742 66 Štramberk a panem E. T. , když předmětem dohody je ukončení nájmu části o výměře
120 m2 pozemku p.č. 2112 v obci a k.ú. Štramberk, ke dni 31.12.2015.
III. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část o výměře 360 m2 pozemku p.č. 2112 v obci a k.ú.
Štramberk.
Usnesení bylo: PŘIJATO
348/17/RM/2015 Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č.
UZSVM/O/11517/2015-HMSU
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovitým věcem č. UZSVM/O/11517/2015-HMSU mezi ČR - Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupenou
Ing. Karolem Siwkem, ředitelem Územního pracoviště Ostrava a městem Štramberkem se
sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk, zastoupeným starostou města Ing. Davidem Plandorem,
když předmětem smlouvy je bezúplatný převod vlastnického práva k pozemkům
p.č. 2376/2, p.č. 2966/2, p.č. 2966/17, p.č. 2966/18, p.č. 2966/21, p.č. 3023/17 a p.č. 3023/18,
vše k.ú. Štramberk, do vlastnictví města Štramberka.
Usnesení bylo: PŘIJATO
349/17/RM/2015 Žádost o prominutí části pokuty za řádné a včasné nepředání nemovitosti ŠMÍRA - PRINT s.r.o.
I. Rada města nesouhlasí
s prominutím části smluvní pokuty ve výši 76.000,-Kč za řádné a včasné nepředání
nemovitosti vyplývající z Dohody o předání předmětu nájmu nemovitostí a další ujednání
uzavřené mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a společností ŠMÍRA PRINT s.r.o., IČ 25368915, Bořivojova 650/48, 718 00 Ostrava, na základě žádosti
společnosti ŠMÍRA - PRINT s.r.o.
Usnesení bylo: PŘIJATO
350/17/RM/2015 Nájemník bytu v majetku města
I. Rada města schvaluje
nájemníka na pronájem bytu s nájmem ve výši 34,31 Kč/ m2 Bařiny 750/7 ve Štramberku v
obytném domě v majetku města Štramberka, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk paní B.
T. a pověřuje vedoucí oddělení technické správy a bytového hospodářství paní Karlu
Procházkovou podpisem nájemní smlouvy.

Usnesení bylo: PŘIJATO
351/17/RM/2015 Ceník parkovacích karet pro rok 2016
I. Rada města neschvaluje
Ceník parkovacích karet na rok 2016 dle předloženého návrhu.
Usnesení bylo: PŘIJATO
352/17/RM/2015 Plat ředitelky Základní a Mateřské školy Štramberk
I. Rada města schvaluje
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších
předpisů, plat ředitelce Základní a Mateřské školy Štramberk Mgr. Zdeňce Havlíkové dle
předloženého návrhu.
Usnesení bylo: PŘIJATO
353/17/RM/2015 Souhlas s umístěním sídla - Divadelní spolek KOTOUČ Štramberk.
I. Rada města schvaluje
umístěním sídla Divadelního spolku KOTOUČ Štramberk na adrese : Nádražní ulice č.p.
450, 742 66 Štramberk.
Usnesení bylo: PŘIJATO
354/17/RM/2015 Žádost o umístění sídla - Občanské sdružení Hájenka
I. Rada města schvaluje
umístění sídla Občanského sdružení Hájenka na adresu Dolní Bašta 269, 742 66 Štramberk.
II. Rada města schvaluje
přenesení značky Národního geoparku Podbeskydí na adresu Dolní Bašta 269, 742 66
Štramberk.
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

