Rada města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ
z 78. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 25.9.2018
1311/78/RM/2018 Informace z oblasti školství
I. Rada města bere na vědomí
Zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Štramberk včetně všech příloh podkladového materiálu.
II. Rada města bere na vědomí
Zpráva o činnosti DDM - pobočka Štramberk za rok 2017-2018
III. Rada města bere na vědomí
Výroční zprávu ZUŠ Zdeňka Buriana - pobočka Štramberk za rok 2017-2018
Usnesení bylo: PŘIJATO
1312/78/RM/2018 Seznámení s kronikou města
I. Rada města schvaluje
formu, způsob a věcný obsah zpracování kroniky města Štramberka za rok 2017 kronikářem
panem Josefem Markem.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1313/78/RM/2018 Rozpočtové opatření č. 5/2018
I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření č. 5/2018 ve znění návrhu finančního oddělení předloženého
prostřednictvím přílohy č. 1:
Příjmy: 80.837.226,00 Kč
Výdaje: 111.059.226,00 Kč
Třída 8. financování: 30.222.000,00 Kč
Usnesení bylo: PŘIJATO
1314/78/RM/2018 Souhlas s umístěním oplocení na pozemcích p. č. 410/1 a p. č. 416/4 k.
ú. Štramberk
I. Rada města souhlasí
s umístěním oplocení na pozemcích p. č. 410/1 a p. č. 416/4 k. ú. Štramberk dle žádosti a
návrhu pana Ing. arch. O. D., 742 66 Štramberk.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1315/78/RM/2018 Smlouva o dílo na zimní údržbu chodníku na mostu přes potok
Bařinka v majetku SSMSK č. NJ/264/2018/Ty

I. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo č. NJ/264/2018/Ty uzavřenou mezi Městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČ 00298468 a Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace,
Úprkova 1, 702 23 Ostrava, středisko Nový Jičín, Suvorovova 525, Šenov u Nového Jičína,
741 11 Nový Jičín zastoupenou vedoucím střediska Ing. Zbyňkem Kubalou, jejímž
předmětem je údržba chodníku na mostu přes potok Bařinka v obci Štramberk a pověřuje
podpisem této smlouvy starostu Ing. Davida Plandora Ph.D.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1316/78/RM/2018 Smlouva o dílo na úklid, vyčištění a terénní úpravy pozemků parc. č.
1130, 1133/1 a 1133/4 v obci a k.ú. Štramberk
I. Rada města schvaluje
Smlouva o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a společností SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby
Morava, se sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno, IČ 48035599, na úklid, vyčištění a terénní
úpravy pozemků parc. č. 1130, 1133/1 a 1133/4 vše v obci a k.ú. Štramberk a pověřuje
starostu města pana Ing. Davida Plandora, Ph.D. podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1317/78/RM/2018 Příkazní smlouva na dotační management na projekt "Zásobování
vodou lokality Libotín" a "Odkanalizování lokality Libotín"
I. Rada města schvaluje
Příkazní smlouvu mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a
společností ProFaktum, s.r.o., se sídlem Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, IČ 28568087,
na administraci a dotační management, závěrečné vyhodnocení akce a udržitelnost
projektu "Zásobování vodou lokality Libotín" registrační číslo
CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_073/0007122, který byl doporučen k podpoře z dotačního titulu
Operační program životního prostředí a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora,
Ph.D. podpisem této smlouvy.
II. Rada města schvaluje
Příkazní smlouvu mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a
společností ProFaktum, s.r.o., se sídlem Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, IČ 28568087,
na administraci a dotační management, závěrečné vyhodnocení akce a udržitelnost
projektu "Odkanalizování lokality Libotín" akceptační číslo 12391811, na který byla podána
žádost o podporu z výzvy OP Životní prostředí a NP Životní prostředí, č. 8/2018: ČOV a
kanalitzace a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora, Ph.D. podpisem této
smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1318/78/RM/2018 Žádost o provedení celkové rekonstrukce komunikace v části Kozina
parc. č. 1502
I. Rada města bere na vědomí

žádost paní M. CH., 742 66 Štramberk a pana J. C., 742 66 Štramberk ze dne 05.09.2018 o
provedení celkové rekonstrukce (stavební úpravy) přístupové komunikace v části Kozina na
parc. č. 1502.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1319/78/RM/2018 Finanční dary organizacím poskytující sociální služby
I. Rada města schvaluje
1. finanční dar ve výši 18.000 Kč na podporu registrované sociální služby Slezské diakonie
se sídlem Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín - EDEN Nový Jičín, denní stacionář v Novém
Jičíně a zároveň rada města pověřuje starostu města Ing. Davida Plandora podpisem
darovací smlouvy, která je přílohou této zprávy.
2. finanční dar ve výši 10.000 Kč na podporu registrované sociální služby Občané poradny
v Novém Jičíně a v Kopřivnici, zřízené Centrum pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje, o.p.s. se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava a zároveň rada
města prověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem darovací
smlouvy, který je přílohou této zprávy.
3. finanční dar ve výši 25.000 Kč na podporu Střediska sociálních služeb města Kopřivnice,
p. o. se sídlem Česká 320, 742 21 Kopřivnice a zároveň rada města pověřuje starostu
města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem darovací smlouvy, která je přílohou této
zprávy.
4. finanční dar ve výši 10.000 Kč na podporu zdravotně - sociální služby Mobilní hospic
Strom života, Andělé stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj, se sídlem
Msgr.Šrámka 1186/16, 741 01 Nový Jičín a zároveň rada města pověřuje starostu města
Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem darovací smlouvy, která je přílohou této
zprávy.
5. finanční dar ve výši 22.000 Kč na podporu registrované sociální služby Domov Duha,
p.o., se sídlem Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín a zároveň rada města pověřuje
starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem darovací smlouvy, která je
přílohou této zprávy.
6. finanční dar ve výši 5.000 Kč na podporu registrované sociální služby Slezské diakonie se
sídlem Na Nivách 7, 737 07 Český Těšín - Poradna ranné péče MATANA a zároveň rada
města pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem darovací
smlouvy, která je přílohou této zprávy.
7. finanční dar ve výši 10.000 Kč na podporu registrované sociální služby Renarkon, o.p.s. se
sídlem Mariánskohorská 29/1328, 702 00 Ostrava- Moravská Ostrava, IČ 25380443 a
zároveň rada města pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem
darovací smlouvy, která je přílohou této zprávy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1320/78/RM/2018 Smlouva o dílo na výrobu kalendářů pro občany
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o dílo mezi městem Štramberk se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a firmou Zeman ART, s.r.o. se sídlem Česká 361, 742 21 Kopřivnice, IČ 25822209

na zhotovení 2.000 kusů stolních kalendářů na rok 2019 a zároveň pověřuje starostu města
Ing. Davida Plandora, Ph.D. podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1321/78/RM/2018 Pronájem prostor sloužících podnikání v budově s č.p. 1084
I. Rada města nesouhlasí
s pronájmem prostor sloužících podnikání sestávajících z 13 místností o celkové
výměře 63,10 m2 podlahové plochy, které se nacházejí v budově s č. p. 1084 (stavba
občanského vybavení), jež je součástí pozemku p. č. 1837/5, v obci a k. ú. Štramberk,
Fotbalovému klubu Štramberk, z.s., IČ 05101255, se sídlem Bařiny 1084, 742 66
Štramberk, a to formou dodatku ke stávající smlouvě o nájmu nemovitosti dle požadavku
Fotbalového klubu Štramberk, z.s. ze dne 24.05.2018.
II. Rada města schvaluje
1. pronájem prostor sloužících podnikání sestávajících z 13 místností o celkové
výměře 63,10 m2 podlahové plochy, které se nacházejí v budově s č. p. 1084 (stavba
občanského vybavení), jež je součástí pozemku p. č. 1837/5, v obci a k. ú. Štramberk, a to
panu Jiřímu Pavlíkovi, IČ 69194769, se sídlem č. p. 291, 742 21 Závišice.
2. Smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání č. SMM/3/2018/NP mezi městem
Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, zastoupeným starostou města
Ing. Davidem Plandorem a panem Jiřím Pavlíkem, IČ 69194769, se sídlem č. p. 291,
742 21 Závišice a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora
podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1322/78/RM/2018 Pronájem prostor sloužících podnikání v budově s č.p. 747
I. Rada města schvaluje
1. pronájem prostor sloužících podnikání sestávajících ze 7 místností o celkové
výměře 54,00 m2 podlahové plochy, které se nacházejí v 1. NP budovy s č. p. 747 (bytový
dům), jež je součástí pozemku p. č. 1977, v obci a k. ú. Štramberk, a to společnosti
Řeznictví Gold s. r. o., IČ 28622731, se sídlem Dolina 194, 742 72 Mořkov.
2. Smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání č. SMM/2/2018/NP mezi městem
Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, zastoupeným starostou města
Ing. Davidem Plandorem, Ph.D. a společností Řeznictví Gold s. r. o., IČ 28622731, se
sídlem Dolina 194, 742 72 Mořkov, zastoupenou jednatelem společnosti Davidem
Goldem a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora, Ph.D.
podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1323/78/RM/2018 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci projektu "Vybudování
sběrného dvora ve městě Štramberk".
I. Rada města schvaluje

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a společností SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby
Morava, se sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno, oblast Ostrava, Suvorovova 538, 742 42 Šenov
u Nového Jičína, IČ 48035599, na provedení stavby v rámci projektu "Vybudování sběrného
dvora ve městě Štramberk", registrační číslo projektu CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003165 a
pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora, Ph.D. podpisem tohoto dodatku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1324/78/RM/2018 Záměr prodeje pozemků v lokalitě Pískovna, k.ú. Štramberk,
obálkovou metodou
I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města prodat pozemek parcela č. 1133/15 o výměře 621 m2, ostatní plocha,
jiná plocha, v obci a k.ú. Štramberk, formou obálkové metody, ve znění návrhu předloženého
prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
II. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města prodat pozemky parcela č. 1133/16 o výměře 740 m2, ostatní plocha,
jiná plocha a parcela č. 1134/38 o výměře 31 m2, orná půda, oba v obci a k.ú. Štramberk,
formou obálkové metody, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy
č. 2 podkladového materiálu.
III. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města prodat pozemky parcela č. 11133/17 o výměře 679 m2, ostatní
plocha, jiná plocha a parcela č. 1134/39 o výměře 87 m2, oba v obci a k.ú. Štramberk, formou
obálkové metody, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového
materiálu.
IV. Rada města jmenuje
komisi pro posouzení nabídek na kupní cenu pozemku p. č. 1133/15, pozemků p. č. 1133/16 a
p. č. 1134/38 a pozemků p. č. 1133/17 a p č. 1134/39, vše v obci a k.ú. Štramberk, ve složení:
Ing. David Plandor, Ph.D., starosta města, Ing. Oldřich Škrabal, místostarosta města a Petra
Filipová, referentka úseku správy majetku města, rozvoje a investic.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1325/78/RM/2018 Žádost o prodej části pozemku p. č. 828/1 v obci a k. ú. Štramberk
I. Rada města neschvaluje
rozdělení pozemku p. č. 828/1 v obci a k. ú. Štramberk za účelem přípravy prodeje části
tohoto pozemku dle žádosti manželů L.S. aj. S., 742 66 Štramberk.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1326/78/RM/2018 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SMM/1/2018/VB
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SMM/1/2018/VB mezi městem

Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana povinná ze služebnosti inž.
sítě) a společností RUSTY GATE a. s., IČ 04289528, 28. října 1727/108, Moravská Ostrava,
702 00 Ostrava (strana oprávněná ze služebnosti inž. sítě), když předmětem smlouvy
je zatížení části pozemku p. č. 988 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
1327/78/RM/2018 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. SMM/2/2018/VB
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. SMM/2/2018/VB mezi městem
Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana povinná z věcného
břemene) a společností MIRAMO spol. s r.o., IČ 43960987, č.p. 69, 742 55
Albrechtičky (strana oprávněná z věcného břemene), když předmětem smlouvy je zatížení
částí pozemků p.č. 1894, 1933, 1935, 1964/1, 1964/3, 1964/4, 1964/14, 2065/26, 2065/31,
2065/33 a 2065/36 v k.ú. Štramberk telekomunikačním vedením a zároveň pověřuje starostu
města Štramberka Ing. Davida Plandora, Ph.D., podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1328/78/RM/2018 Dohoda o zpracování mezd
I. Rada města schvaluje
dohodu o zpracování mezd uzavřenou mezi Městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČ 00298468 a Základní školou a Mateřskou školou Štramberk, Zauličí 485, 742
66 Štramberk, IČ 60336293 a pověřuje starostu města Ing. Davida Plandora, Ph.D. podpisem
této dohody.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1329/78/RM/2018 Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce
střešní krytiny objektu č.p. 45 na ul. Šňůrkova 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 "Rekonstrukce střešní krytiny objektu č.p.
45 ul. Šňůrkova ve Štramberku".
II. Rada města rozhoduje
na základě návrhu hodnotící komise uvedeném v Protokolu o posouzení a hodnocení nabídek
ze dne 20.09.2018 o výběru nejvhodnější nabídky na stavební práce "Rekonstrukce střešní
krytiny objektu č.p. 45 Šňůrkova ve Štramberku" předložené uchazečem PZ Trading, s.r.o.,
Za Mlýnem 3001/58, Přerov, 750 02, IČ 26850486.
III. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a
uchazečem PZ Trading, s.r.o., Za Mlýnem 3001/58, Přerov, 750 02, IČ 26850486, na stavební

práce "Rekonstrukce střešní krytiny objektu č.p. 45 na ul. Šňůrkova ve Štramberku" a
pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora, Ph.D. podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1330/78/RM/2018 Nákup tympánů pro DO Štramberk
I. Rada města schvaluje
kupní smlouvu na sadu tympánů pro Dechový orchestr Štramberk mezi kupujícím - město
Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a prodávajícím - Jarmila Mariašová, 742 82
Jistebník č. 437, IČ: 63715856 a pověřuje starostu města Ing. Davida Plandora, Ph.D.
podpisem smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1331/78/RM/2018 Nákup pianina Essex EUP 123 do KD
I. Rada města rozhoduje
o přímém zadání zakázky malého rozsahu na dodávku pianina Essex model EUP 123
uchazeči Jan Drnek, Šafránová 35, 326 00 Plzeň, IČ: 458 08 108, dle čl. 7 odst. 10
Vnitroorganizační směrnice číslo 2/2018 O zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
II. Rada města schvaluje
Kupní smlouvu mezi Městem Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ: 002 98 468 a
firmou Jan Drnek, Šafránová 35, 326 00 Plzeň, IČ: 458 08 108, na nákup pianina Essex model
EUP 123 černý lesk, silver v ceně 250.250 Kč a zároveň pověřuje starostu města Ing. Davida
Plandora Ph.D. podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1332/78/RM/2018 Vybudování autobusové zastávky na ul. Novojičínská
I. Rada města rozhoduje
dle Vnitroorganizační směrnice číslo 2/2018 o zadávání zakázek malého rozsahu o zadání
veřejné zakázky malého rozsahu na provedení díla "Dodávka a montáž autobusového
přístřešku", a to společnosti Mmcité1, a.s., zastoupené Ing. Alešem Bakošem, se sídlem
Bílovice 519, 687 12, IČ: 27670864.
II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ:
00298468 a společností Mmcité1, a.s., zastoupené Ing. Alešem Bakošem, se sídlem Bílovice
519, 687 12, IČ: 27670864, na provedení díla "Dodávka a montáž autobusového přístřešku" a
pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora, Ph.D., jejím podpisem.

Usnesení bylo: PŘIJATO

1333/78/RM/2018 Autobusová zastávka Štramberk, Městský úřad - novostavba
přístřešku a úprava navazujících zpevněných ploch
I. Rada města ruší
veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele stavby "Autobusová zastávka Štramberk,
Městský úřad - novostavba přístřešku a úprava navazujících zpevněných ploch" zahájenou
dne 13.09.2018 dle Vnitroorganizační směrnice číslo 2/2018 o zadávání zakázek malého
rozsahu.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1334/78/RM/2018 Obnovení příkopy podél komunikace k ČOV
I. Rada města rozhoduje
dle Vnitroorganizační směrnice číslo 2/2018 o zadávání zakázek malého rozsahu o zadání
veřejné zakázky malého rozsahu na provedení díla "Obnovení příkopy podél komunikace k
ČOV", a to panu L. B., 742 74, IČ: 03561925.
II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ:
00298468 a panem L. B., 742 74, IČ: 03561925 , na provedení díla "Obnovení příkopy podél
komunikace k ČOV" a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora, Ph.D., jejím
podpisem.

Usnesení bylo: PŘIJATO
1335/78/RM/2018 Příkazní smlouva na výkon občasného technického dozoru stavebníka
stavby "Oprava povrchu silnice III/4821 Štramberk-Závišice"
I. Rada města schvaluje
Příkazní smlouvu mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a
společností INFRAM, a.s., se sídlem Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje, IČ 25070282,
na výkon občasného technického dozoru stavebníka stavby "Oprava povrchu silnice III/4821
Štramberk - Závišice" a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora, Ph.D. podpisem
této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO

Ing. David Plandor, Ph.D.
starosta města

Ing. Oldřich Škrabal
místostarosta města

