Rada města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ
z 15. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 22. 9. 2015
Č.j. MEST/STA/2919/2015/51.1

Toto usnesení je upraveno podle zákona č. 101/2000 – zákon o ochraně osobních údajů
288/15/RM/2015 Rozpočtové opatření č. 3/2015 a PHČ pro rok 2015 - změna č. 3,
hospodaření města k 31.8.2015
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 3/2015:
Příjmy:
52.432.505,00 Kč
Výdaje:
57.255.981,00 Kč
Třída 8 financování:
4.823.476,00 Kč
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit plán hospodářské činnosti pro rok 2015 - změna č. 3
Výnosy: 7.005.000,00 Kč
Náklady: 5.540.086,00 Kč
III. Rada města bere na vědomí
hospodaření města k 31.8.2015
Usnesení bylo: PŘIJATO
289/15/RM/2015 Stav zadluženosti města, pohledávek a závazků k 31.7.2015
I. Rada města bere na vědomí
předloženou zprávu o stavu zadluženosti města, pohledávek a závazků k 31.7.2015

Usnesení bylo: PŘIJATO
290/15/RM/2015 Příprava 5. zasedání Zastupitelstva města Štramberka
I. Rada města schvaluje
program, místo a čas 5. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se bude konat dne 23.
09. 2015 v 16:00 hod. v sále Kulturního domu na Náměstí ve Štramberku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
291/15/RM/2015 Akční plán města Štramberka pro období 2015 - 2018
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit Akční plán města Štramberka pro období 2015 2018.

Usnesení bylo: PŘIJATO
292/15/RM/2015 Nařízení města č. 1/2015 o stání silničních motorových vozidel na
vymezených místních komunikacích ve městě Štramberku
I. Rada města schvaluje
Nařízení města č. 1/2015 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních
komunikacích ve městě Štramberku.
II. Rada města schvaluje
Ceník stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích dle Nařízení města
Štramberka č. 1/2015 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních
komunikacích ve městě Štramberku.
III. Rada města schvaluje
Podmínky pro vydávání parkovacích karet v souvislosti s Nařízením města č. 1/2015 o stání
silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Štramberku.
IV. Rada města neschvaluje
vyjmutí ulice Vrchní cesta z Nařízení města č. 1/2015 o stání silničních motorových vozidel
na vymezených místních komunikacích ve městě Štramberku na základě žádosti občanů ze
dne 25.08.2015.
Usnesení bylo: PŘIJATO
293/15/RM/2015 Dotace z rezervy Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2015 - roubený
dům Dolní 206
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu obce na
obnovu nemovité kulturní památky Roubený dům č. p. 206, pozemek parcelní číslo 612, v 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
z rezervy programu regenerace MPR a MPZ na rok 2015 v maximální výši 10 % (podíl
města) celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů dle Rozhodnutí Ministerstva
kultury České republiky se sídlem Maltézské náměstí 471/1, 118 01 Praha 1 - Malá strana,
maximálně však ve výši 23 856,- Kč majitelce RD paní Bilíkové Marii, Smetanova 1151, 757
01 Valašské Meziříčí.
Usnesení bylo: PŘIJATO
294/15/RM/2015 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a smlouvě o právu provést stavbu č. IP-12-8017362/02
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvě o
právu provést stavbu č. IP-12-8017362/02 mezi městem Štramberkem, Náměstí 9,
Štramberk a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Dečín IV-Podmokly,
zastoupenou společností NOVPRO FM, s.r.o., Sadová 609, 738 01 Frýdek-Místek a zároveň

pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem tohoto dodatku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
295/15/RM/2015 Žádost o prodej části pozemku p.č. 1482/33 - P. Vyškovský
I. Rada města neschvaluje
rozdělení pozemku p.č. 1482/33 v obci a k.ú. Štramberk, za účelem přípravy prodeje části
tohoto pozemku, dle žádosti pana P. V. 742 66 Štramberk.
Usnesení bylo: PŘIJATO
296/15/RM/2015 Žádost o pronájem části pozemku p.č. 2810 k.ú. Štramberk - L. Sobek
I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část o výměře 1.101 m2 pozemku p.č. 2810 v obci a k.ú.
Štramberk.
Usnesení bylo: PŘIJATO
297/15/RM/2015 Žádost o odprodej pozemku p.č. 1837/1 k.ú. Štramberk - Moravská Šipka
o.s.
I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru města prodat pozemek p.č. 1837/1 o výměře 6534 m2 v obci a k.ú.
Štramberk.
Usnesení bylo: PŘIJATO
___________________________________________________________________________
298/15/RM/2015 Podnět SDH Štramberk k podání výpovědi nájemní smlouvy (pozemek p.č.
204)
I. Rada města neschvaluje
podání výpovědi nájemní smlouvy uzavřené dne 1.5.1997 mezi městem Štramberkem,
Náměstí 9, 742 66 Štramberk a paní N. B. 742 66 Štramberk,na pronájem části o výměře 150
m2 pozemku p.č. 204, k.ú. Štramberk.
Usnesení bylo: NEVZNIKLO

299/15/RM/2015 Nájemní smlouva č. SMM/5/2015/NS
I. Rada města schvaluje
1. pronájem nemovitostí pozemků p.č. 1353 a p.č. 1359 v k.ú. Štramberk Mysliveckému
spolku Závišice - Štramberk, z.s., IČ 48808423, 742 21 Závišice 339.

2. Nájemní smlouvu č. SMM/5/2015/NS mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí
9, 742 66 Štramberk a Mysliveckým spolkem Závišice - Štramberk, IČ 48808423, 742 21
Závišice 339 a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora
podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
300/15/RM/2015 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
č. SMM/10/2015/BVB - R. J.
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
SMM/10/2015/BVB mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, Štramberk a panem R.J., 741 01
Nový Jičín a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem této
smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
301/15/RM/2015 Žádost pana P.K. na pořízení změny Územního plánu Štramberka
I. Rada města nedoporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka zařadit požadavek pana P.K., 742 21 Kopřivnice do
nejbližší pořizované změny Územního plánu Štramberka.
Usnesení bylo: PŘIJATO
302/15/RM/2015 Žádost pana F.H. na pořízení změny Územního plánu Štramberka
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka zařadit požadavek pana F.H. ,742 66 Štramberk k prověření
do návrhu Zprávy o uplaňování Územního plánu Štramberka.
Usnesení bylo: PŘIJATO
303/15/RM/2015 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
č. SMM/11/2015/BVB - M. J.
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
SMM/11/2015/BVB mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, Štramberk a paní M.J., 742 66
Štramberk a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem této
smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO

304/15/RM/2015 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Oprava chodníkového tělesa,
parkovací a kontejnerové stání na ulici Nádražní ve Štramberku"
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a společností JAPSTAV MORAVA s.r.o., se sídlem Lubina 449, 742 21
Kopřivnice, IČ 25824783, na stavební práce "Oprava chodníkového tělesa, parkovací a
kontejnerové stání na ulici Nádražní ve Štramberku" a pověřuje starostu města pana
Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
305/15/RM/2015 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Splašková a dešťová kanalizace na
ulici Novojičínská včetně chodníků a přechodu pro chodce"
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a společností JAPSTAV MORAVA s.r.o., se sídlem Lubina 449, 742 21
Kopřivnice, IČ 25824783, na stavební práce "Splašková a dešťová kanalizace na ulici
Novojičínská včetně chodníků a přechodu pro chodce" a pověřuje starostu města pana
Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
306/15/RM/2015 Smlouva o kontokorentním úvěru č. 1765166349/15
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit smlouvu o kontokorentním úvěru č. 1765166349/15

Usnesení bylo: PŘIJATO
307/15/RM/2015 Nájemník bytu v majetku města
I. Rada města schvaluje
nájemníka na pronájem bytu s nájmem ve výši 34,31 Kč / m2 Drážné 569/4 ve Štramberku v
obytném domě v majetku města Štramberka, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk pana E.
B., 742 66 a pověřuje vedoucí oddělení technické správy a bytového hospodářství paní Karlu
Procházkovou podpisem nájemní smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
308/15/RM/2015 Nájemník v bytu v majetku města
I. Rada města schvaluje
nájemníka na pronájem bytu s nájmem ve výši 34,31 Kč / m2 Drážné 569/3 ve Štramberku v
obytném domě v majetku města Štramberka, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk paní P.
Š., 742 66 a pověřuje vedoucí oddělení technické správy a bytového hospodářství paní Karlu
Procházkovou podpisem nájemní smlouvy.

Usnesení bylo: PŘIJATO
309/15/RM/2015 Smlouva o bezúplatném převodu majetku - cisternová automobilová
stříkačka CAS 32 TATRA 148
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit Smlouvu o bezúplatném převodu majetku
požárního automobilu - cisternová automobilová stříkačka CAS 32 TATRA 148, RZ NJ 8232 z majetku města Studénky, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka, IČ 00298441 jako
převodce do majetku města Štramberka, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 jako
nabyvatele.
Usnesení bylo: PŘIJATO
310/15/RM/2015 Smlouva o poskytnutí dotace na pořízení 1 ks dopravního automobilu pro
zajištění činností JSDHO
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit poskytnutí investiční dotace Moravskoslezskému
kraji, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 v maximální výši 15 % celkových
skutečně vynaložených uznatelných nákladů na pořízení 1 ks dopravního automobilu v rámci
realizace projektu "Nákup dopravních automobilů pro JPO", reg. CZ.1.10/1.4.00/05.01822
financovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013,
maximálně však ve výši 576 453,08 Kč včetně DPH dle Žádosti o poskytnutí dotace z
rozpočtu obce Štramberk ze dne 11. 09. 2015.
II. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit Smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace z
rozpočtu města uzavřenou mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, jejíž
předmětem je poskytnutí účelové investiční dotace v maximální výši 15 % celkových
skutečně vynaložených uznatelných nákladů na pořízení 1 ks dopravního automobilu v rámci
realizace projektu "Nákup dopravních automobilů pro JPO", reg. CZ.1.10/1.4.00/05.01822
financovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013,
maximálně však ve výši 576 453,08 Kč včetně DPH.
Usnesení bylo: PŘIJATO
311/15/RM/2015 Žádost Muzea Novojičínska p. o. o zařazení akce do Programu záchrany
architektonického dědictví
I. Rada města souhlasí
se zařazením akce "Stavební úpravy objektu muzea parcelní číslo 987, Zauličí 456 v k. ú.
Štramberk" do Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury České
republiky na rok 2016 dle žádosti Muzea Novojičínka, příspěvková organizace, ulice 28. října
12, 741 11 Nový Jičín, IČ 00096296, ze dne 14.08.2015.
Usnesení bylo: PŘIJATO

312/15/RM/2015 Smlouva o dílo na zpracování žádosti o finanční podporu projektu "Izolační
zeleň - Pískovna"
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a
společností RENARDS dotační, s.r.o., se sídlem Vídeňská 228/7, 639 00 Brno, IČ 28337361,
na zpracování žádosti o finanční podporu projektu "Izolační zeleň - oblast Pískovna" v rámci
dotačního titulu Operačního programu Životního prostředí - Zlepšení kvality prostředí v
sídlech a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
313/15/RM/2015 Finanční dary organizacím poskytující sociální služby
I. Rada města schvaluje
finanční dar ve výši 3.000,- Kč Dennímu stacionáři Škola života o.p.s. se sídlem Beskydská
176, 741 01 Nový Jičín.
II. Rada města schvaluje
finanční dar ve výši 10.000,- Kč na provoz Občanské poradny v Novém Jičíně a Kopřivnici,
zřízené Centrem pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o. s..
III. Rada města schvaluje
finanční dar ve výši 6.000,- Kč na podporu registrované sociální služby Slezské diakonie EDEN Nový Jičín, denní stacionář, Beskydská 274, 741 01 Nový Jičín.
IV. Rada města schvaluje
finanční dar ve výši 3.000,-- Kč na podporu Komunitního domu ALBINNA, konkrétně
provozovně Chráněného bydlení ALBINNA se sídlem Kunín 84, 742 53 Kunín.
V. Rada města schvaluje
finanční dar ve výši 3.000,-- Kč na finanční podporu zdravotně - sociální služby Strom
Života - mobilní hospic se sídlem Mgr. Šrámka 1186/16, 741 01 Nový Jičín.
VI. Rada města pověřuje
starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem darovacích smluv, které
jsou přílohou této zprávy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
314/15/RM/2015 Změna pověřeného zastupitele pro územní plán
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka odvolat Ing. Davida Plandora, starostu města Štramberka
jako určeného zastupitele pro potřeby pořizování územně plánovacích dokumentací
Štramberka pro volební období 2014 - 2018 podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve
znění pozdějších předpisů a schválit do této funkce Ing. arch. Lucii Tůmovou, zastupitelku
města.

Usnesení bylo: PŘIJATO
315/15/RM/2015 Změna organizační struktury Městského úřadu Štramberk od 1.10.2015
I. Rada města ruší
s účinností od 1.10.2015 pět pracovních míst - uklízeč veřejného prostranství v rámci veřejně
prospěšných prací (pracovní místa byla zřízena na dobu určitou na 12 měsíců, dle smlouvy
s ÚP, tj. od 1.10.2014 do 30.9.2015).
II. Rada města schvaluje
organizační strukturu Městského úřadu Štramberk s účinností od 1.10.2015, která je součástí
vnitroorganizační směrnice č. 3/2011 Organizační řád, dle předloženého schématu.
Usnesení bylo: PŘIJATO
316/15/RM/2015 Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce "Oprava kanalizačních
šachet, ulice Dolní ve Štramberku".
I. Rada města bere na vědomí
Zápis z jednání komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a vyhodnocení nabídek
k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce "Oprava kanalizačních šachet, ulice
Dolní ve Štramberku".
II. Rada města rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky na stavební práce "Oprava kanalizačních šachet, ulice Dolní
ve Štramberku" předložené uchazečem UNISTAD spol. s r.o., se sídlem ul. Komenského 8,
742 01 Suchdol nad Odrou, IČ 43961045.
III. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a
společností UNISTAD spol. s r.o., se sídlem ul. Komenského 8, 742 01 Suchdol nad Odrou,
IČ 43961045, na stavební práce "Oprava kanalizačních šachet, ulice Dolní ve Štramberku" a
pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
317/15/RM/2015 Rezidentní parkovací karty na rok 2015
I. Rada města neschvaluje
v souladu s článkem (5) Podmínek pro vydávání parkovacích karet v souvislosti s Nařízením
města č. 1/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích
ve městě Štramberku vydání Rezidentní parkovací karty na rok 2015 panu M. S., 742 66
Štramberk dle žádosti ze dne 21. 09. 2015.
Usnesení bylo: PŘIJATO
318/15/RM/2015 Nájemník v bytu v majetku města Štramberka

I. Rada města schvaluje
nájemníka na pronájem bytu s nájmem ve výši 34,31 Kč/1 m2 Bařiny 750/12 ve Štramberku v
obytném domě v majetku města Štramberk, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk paní E.
S., 742 66 Štramberk a pověřuje vedoucí oddělení technické správy a bytového hospodářství
paní Karlu Procházkovou podpisem nájemní 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

