Rada města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ
z 71. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 29.5.2018
1214/71/RM/2018 Činnost SÚ za rok 2017
I. Rada města bere na vědomí
Zprávu o činnosti Stavebního úřadu za rok 2017.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1215/71/RM/2018 Zpráva o činnosti komise rozvoje, správy majetku a regenerace
I. Rada města bere na vědomí
Zprávu o činnosti komise rozvoje, správy majetku a regenerace za období 06/2017 05/2018.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1216/71/RM/2018 Stav investičních akcí v roce 2018
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit stav investičních akcí na rok 2018 ke dni 29.5.2018.
II. Rada města ukládá
starostovi města organizačně zajistit přestěhování Městského informačního centra z budovy
Městského úřadu, Náměstí č. p. 9 do budovy Muzeum Zdeňka Buriana, Náměstí č. p. 31.
Zodpovídá: Ing. David Plandor, Ph.D.
Termín:
30.6.2018
Usnesení bylo: PŘIJATO
1217/71/RM/2018 Závěrečný účet města za rok 2017 a schválení účetní závěrky za rok
2017
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit celoroční hospodaření města a Závěrečný účet města za rok 2017
včetně zprávy auditora Ing. Jarmily Orlitové.
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města Štramberka sestavenou k 31.12.2017
Usnesení bylo: PŘIJATO
1218/71/RM/2018 Rozpočtové opatření č. 3/2018
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 3/2018 ve znění návrhu finančního
oddělení předloženého prostřednictvím přílohy č. 1.
Příjmy: 78.392.600,00 Kč
Výdaje: 108.614.600,00 Kč
Třída 8. financování: 30.222.000,00 Kč
Usnesení bylo: PŘIJATO
1219/71/RM/2018 Plán nákladů a výnosů ZŠ a MŠ Štramberk pro rok 2018 - změna č. 1
I. Rada města schvaluje
plán nákladů a výnosů Základní školy a Mateřské školy Štramberk pro rok 2018, změnu č. 1
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu:
Výnosy: 27.507.577,31 Kč
Náklady: 27.471.853,31 Kč
Usnesení bylo: PŘIJATO
1220/71/RM/2018 Zpráva o činnosti Sboru pro občanské záležitosti, návrh finančních
pravidel
I. Rada města bere na vědomí
Zprávu o činnosti komise Sboru pro občanské záležitosti za období od 27. 09. 2017 - 11. 04.
2018.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1221/71/RM/2018 Dodatek č. 4 Smlouvy o zajištění provozu sběrného místa biologicky
rozložitelného odpadu.
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 4 Smlouvy o zajištění provozu sběrného místa biologicky rozložitelného odpadu,
uzavřený mezi městem Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742 666 Štramberk a Společností
ASOMPO, a. s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, 742 72 Životice u Nového Jičína.
Zároveň rada města pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1222/71/RM/2018 Pronájem prostor v budově s č. p. 450
I. Rada města schvaluje
1. pronájem části nemovitosti budovy s č. p. 450, která je součástí pozemku p. č. 1643, ulice
Nádražní, v obci a k.ú. Štramberk, a to místnost č. 0.02 o výměře 13,30 m2 podlahové
plochy v 1. PP, místnost č. 0.03 o výměře 13,43 m2 podlahové plochy v 1. PP a část
společných prostor v 1. PP (schodiště, chodba - místnost č. 0.10) o výměře 12,60 m2
podlahové plochy a část společných prostor v 1. NP (zádveří, schodiště - místnost č. 1.14)
o výměře 7,13 m2 podlahové plochy, hudební skupině K.I.S. zastoupené panem Jiřím

Rymlem, 742 66 Štramberk.
2. Smlouvu o nájmu části nemovitosti č. SMM/1/2018/NP mezi městem Štramberkem, IČ
00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, zastoupeným starostou města Ing. Davidem
Plandorem, Ph.D. a hudební skupinou K.I.S. zastoupenou panem Jiřím Rymlem, 742 66
Štramberk a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora,
Ph.D., podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1223/71/RM/2018 Výpověď smlouvy o nájmu a podnájmu nebytových prostor města ze
strany nájemce
I. Rada města bere na vědomí
výpověď smlouvy o nájmu a podnájmu nebytových prostor města ze dne 23.10.2000 ve znění
dodatku č. 1 ze dne 01.11.2006 a dodatku č. 2 ze dne 31.10.2014, podanou dne 10.05.2018
nájemkyní paní Radoslavou Barvíkovou, IČ 61626201, Štramberská 1095, 742 21
Kopřivnice.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1224/71/RM/2018 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o
umístění stavby č. IV-12-8013510/2
I. Rada města ruší
usnesení č. 830/44/RM/2017 přijaté na 44. schůzi dne 19.04.2017, kterým bylo schváleno
znění Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a
smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-8013510/2 mezi městem Štramberkem, Náměstí 9,
Štramberk (strana budoucí povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405
02 Děčín IV - Podmokly, zastoupenou Ing. Martinem Bartečkem, Na Výsluní 2008, 738 01
Frýdek - Místek (strana budoucí oprávněná), když předmětem smlouvy bylo budoucí zatížení
části pozemku p. č. 1118/1 v k. ú. Štramberk zařízením distribuční soustavy.
II. Rada města schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-128013510/2 mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana budoucí
povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV Podmokly, zastoupena Ing. Martinem Bartečkem, IČ 47195355, Lublaňská 1002/9, 120 00
Praha 2 - Vinohrady (strana budoucí oprávněná), když předmětem smlouvy je budoucí
zatížení částí pozemků p. č. 1118/1 a p. č. 2897/2 v k. ú. Štramberk zařízením distribuční
soustavy - zemní kabelové vedení NN a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing.
Davida Plandora, Ph.D., podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1225/71/RM/2018 Záměr výpůjčky pozemku p. č. 2927 k. ú. Štramberk
I. Rada města schvaluje

zveřejnění záměru města poskytnout pozemek p. č. 2927 o výměře 4572 m2, trvalý travní
porost, v obci a k. ú. Štramberk, do výpůjčky na dobu neurčitou za účelem likvidace travního
porostu spásáním ovcemi.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1226/71/RM/2018 Záměr prodeje pozemku p. č. 815/2 k. ú. Štramberk
I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města prodat pozemek p. č. 815/2 o výměře 57 m2, ostatní plocha, jiná
plocha, v obci a k. ú. Štramberk.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1227/71/RM/2018 Dohoda o narovnání
I. Rada města schvaluje
Dohodu o narovnání mezi panem MUDr. Jiřím Hanzelkou, nar. 08.01.1955, bytem
Vokovická 178/43, Vokovice, 160 00 Praha 6 a městem Štramberkem, IČ 00298468, se
sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk, zastoupeným starostou města Ing. Davidem Plandorem,
Ph.D., když předmětem dohody je narovnání veškerých práv a povinností účastníků dohody
souvisejících s užíváním pozemku parcela č. 389/1 v obci a k. ú. Štramberk, jakož i s
rozdílným vlastnictvím pozemku a stavby na pozemku umístěné. Rada města zároveň
pověřuje starostu města Ing. Davida Plandora, Ph.D., podpisem dohody.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1228/71/RM/2018 Přijetí dotace na projekt Energetické úspory bytového domu Bařiny
750, Štramberk
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit přijetí dotace na realizaci projektu Energetické
úspory bytového domu Bařiny 750, Štramberk, reg. č. CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0008405
podpořeného z Integrovaného regionálního operačního programu.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1229/71/RM/2018 Rozdělení příspěvků vlastníkům nemovitostí v MPR Štramberk v roce
2018 z rozpočtu města
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit příspěvky pro jednotlivé žadatele vlastníků
nemovitostí v MPR Štramberk v roce 2018 takto:
1. Oprava a nátěr fasády rodinného domu Zauličí č. p. 253, na pozemku parc. č. 971 k. ú.
Štramberk, ve výši 90.000 Kč, majiteli RD panu M. Z., 742 66 Štramberk.
2. Obnova fasády, oprava římsy a repase vstupních dveří včetně zárubně a nadsvětlíku
rodinného domu Náměstí č. p. 3, na pozemku parc. č. 23 k. ú. Štramberk, ve výši 115.000

Kč, majitelům RD panu M. J. a paní M. J., 742 66 Štramberk.
3. Obnova fasády a nátěr dřevěného štítu rodinného domu Zauličí č. p. 239, na pozemku
parc. č. 960 k. ú. Štramberk, ve výši 50.000 Kč, majitelům RD panu L. F. a paní M. B.,
742 66 Štramberk.
4. Výměna střešní krytiny, klempířských prvků a oprava komínů rodinného domu Dolní
Bašta č. p. 370, na pozemku parc. č. 898 k. ú. Štramberk, ve výši 120.000 Kč, majitelům
RD panu K.H. paní M. H., 742 66 Štramberk a paní R. B., 742 66 Štramberk.
5. Celková obnova spočívající v opravě fasády, štítových stěn, komínového tělesa a střešní
krytiny domu Dolní č. p. 481, na pozemku parc. č. 753 k. ú. Štramberk, ve výši 259.000
Kč, majiteli RD panu J. K., 742 66 Štramberk.
II. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka neschválit příspěvky pro jednotlivé žadatele vlastníků
nemovitostí v MPR Štramberk v roce 2018 takto:
1. Výměna oken, provedení nových dřevěných štítů a oprava omítek rodinného
domu Náměstí č. p. 19, na pozemku parc. č. 70 k. ú. Štramberk, majiteli RD panu R. Ž.,
742 47 Hladké Životice.
2. Celková obnova 1 ks vrat směrem do dvora objektu fary Náměstí č. p. 2, na pozemku
parc. č. 26 k. ú. Štramberk, majiteli fary Římskokatolické farnosti Štramberk, Náměstí 1,
742 66 Štramberk, IČ 47998067.
3. Oprava sesuvu kamenné opěrné zdi na dolním nádvoří rodinného domu Plaňava 553 na
pozemku parc. č. 721 a 722/2 k. ú. Štramberk, majitelům RD panu M. K. a paní K. K.,
742 66 Štramberk.
4. Lokální opravy poškozených částí městského roubeného domu Zauličí č. p. 388 (rejstř. č.
ÚSKP 11069/8-3877) na pozemku parc. č. 495 v k. ú. Štramberk, majitelce RD paní B. N.
, 742 66 Štramberk.
III. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města schválit Veřejnoprávní smlouvu na účelovou neinvestiční dotaci z
rozpočtu města uzavřenou mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a panem M. Z., 742 66 Štramberk, jejíž předmětem je poskytnutí účelové
neinvestiční dotace ve výši 90.000 Kč na opravu a nátěr fasády rodinného domu Zauličí č. p.
253, na pozemku parc. č. 971 k. ú. Štramberk v rámci rozdělení příspěvků vlastníkům
nemovitostí v MPR Štramberk v roce 2018.
IV. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města schválit Veřejnoprávní smlouvu na účelovou neinvestiční dotaci z
rozpočtu města uzavřenou mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a panem M. J. a paní M.J., 742 66 Štramberk, jejíž předmětem je
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 115.000 Kč na obnovu fasády, opravu římsy a
repase vstupních dveří včetně zárubně a nadsvětlíku rodinného domu Náměstí č. p. 3,
na pozemku parc. č. 23 k. ú. Štramberk v rámci rozdělení příspěvků vlastníkům nemovitostí v
MPR Štramberk v roce 2018.
V. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města schválit Veřejnoprávní smlouvu na účelovou neinvestiční dotaci z
rozpočtu města uzavřenou mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ

00298468 a panem L. F. a paní M. B., 742 66 Štramberk, jejíž předmětem je
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 50.000 Kč na obnovu fasády a nátěr
dřevěného štítu rodinného domu Zauličí č. p. 239, na pozemku parc. č. 960 k. ú. Štramberk v
rámci rozdělení příspěvků vlastníkům nemovitostí v MPR Štramberk v roce 2018.
VI. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města schválit Veřejnoprávní smlouvu na účelovou neinvestiční dotaci z
rozpočtu města uzavřenou mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a panem K. H. a paní M. H., 742 66 Štramberk a paní R. B., 742 66 Štramberk,
jejíž předmětem je poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 120.000 Kč na výměnu
střešní krytiny, klempířských prvků a opravu komínů rodinného domu Dolní Bašta č. p.
370, na pozemku parc. č. 898 k. ú. Štramberk v rámci rozdělení příspěvků vlastníkům
nemovitostí v MPR Štramberk v roce 2018.
VII. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města schválit Veřejnoprávní smlouvu na účelovou neinvestiční dotaci z
rozpočtu města uzavřenou mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a panem J. K., 742 66 Štramberk, jejíž předmětem je poskytnutí účelové
neinvestiční dotace ve výši 259.000 Kč na celkovou obnovu spočívající v opravě fasády,
štítových stěn, komínového tělesa a střešní krytiny domu Dolní č. p. 481 na pozemku parc.
č. 753 k. ú. Štramberk v rámci rozdělení příspěvků vlastníkům nemovitostí v MPR Štramberk
v roce 2018.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1230/71/RM/2018 Příkazní smlouva na dotační management pro akci "Eneregtické
úspory BD Bařiny čp. 750, Štramberk"
I. Rada města schvaluje
Příkazní smlouvu mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a
společností ASA expert a.s., se sídlem Lešetínská 626/24, Kunčice, 719 00 Ostrava, IČ
27791891, na manažerské řízení a činnosti dotačního managementu v kombinovaném
projektu Integrovaného regionálního operačního programu pro akci "Energetické úspory BD
Bařiny čp. 750, Štramberk" a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora,
Ph.D. podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1231/71/RM/2018 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného
elektrického zařízení k distribuční soustavě
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k
distribuční soustavě mezi městem Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ: 00298468 a
společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupena Ing. Vítem Grabcem - na základě plné moci, se
sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02, IČ: 24729035 v rámci umístění
parkovacího automatu na ulici K Očnímu a pověřuje starostu města pana Ing. Davida
Plandora, Ph.D. jejím podpisem.

II. Rada města schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k
distribuční soustavě mezi městem Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ: 00298468 a
společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupena Ing. Vítem Grabcem - na základě plné moci, se
sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02, IČ: 24729035 v rámci umístění
parkovacího automatu u koupaliště Libotín a pověřuje starostu města pana Ing. Davida
Plandora, Ph.D. jejím podpisem.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1232/71/RM/2018 VŘ - Rekonstrukce opěrné stěny za hasičskou zbrojnicí ve
Štramberku
I. Rada města bere na vědomí
Zápis z jednání komise pro vyhodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu
na stavební práce "Rekonstrukce opěrné stěny za hasičskou zbrojnicí ve Štramberku".
II. Rada města rozhoduje
O výběru nejvýhodnější nabídky na stavební práce "Rekonstrukce opěrné stěny za hasičskou
zbrojnicí ve Štramberku" předložené uchazečem MVEX stavby, s.r.o., IČ: 03997286, se
sídlem Selská 50, 739 25 Sviadnov.
III. Rada města schvaluje
Uzavření smlouvy o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ:
00298468 a společností MVEX stavby, s.r.o., IČ: 03997286, se sídlem Selská 50, 739 25
Sviadnov, na stavební práce "Rekonstrukce opěrné stěny za hasičskou zbrojnicí ve
Štramberku" a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora, Ph.D., podpisem této
smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1233/71/RM/2018 Stanovení platu ředitele ZŠ a MŠ Štramberk
I. Rada města stanovuje
plat a jeho složky panu Mgr. Stanislavu Pešovi, řediteli Základní školy a Mateřské školy
Štramberk v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 341/2017
Sb., v platném znění, a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., v platném znění, platovým výměrem
dle přílohy.
II. Rada města odvolává
Mgr. Zdeňku Havlíkovou z funkce ředitelky Základní a Mateřské školy Štramberk ke dni
31.7.2018.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1234/71/RM/2018 Účetní závěrka a Závěrečný účet Sdružení Povodí Sedlnice za rok
2017
I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Štramberka vzít na vědomí účetní závěrku Sdružení Povodí Sedlnice za
rok 2017.
II. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka vzít na vědomí celoroční hospodaření DSO a Závěrečný
účet DSO za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení Povodí
Sedlnice, IČ 70237093, zpracované kontrolní skupinou KÚ MSK v souladu se zákonem č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 17, odst. 7, písm. a) "bez
výhrad".
Usnesení bylo: PŘIJATO
1235/71/RM/2018 Příspěvky dárcům krve za rok 2017.
I. Rada města schvaluje
a) Peněžité dary dárcům krve za rok 2017 dle přiloženého seznamu
b) Nepeněžité dary formou dárkových poukázek dárcům krve za rok 2017 dle přiloženého
seznamu
Usnesení bylo: PŘIJATO
1236/71/RM/2018 Příprava 19. zasedání Zastupitelstva města Štramberka
I. Rada města schvaluje
program 19. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, konaného dne 13. 06. 2018 v 16:00
hod. v sále Kulturního domu na Náměstí ve Štramberku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1237/71/RM/2018 Uzavření dodatku č. 1 ke SOD na realizaci akce "Demolice objektu
volejbalových šaten"
I. Rada města schvaluje
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10. 5. 2018, uzavřené mezi městem
Štramberkem, Náměstí 9, 742 66, Štramberk, IČ: 00298468 a společností AWT Rekultivace,
a.s., IČ: 4767175, se sídlem Dělnická 41/884, 735 64, Havířov - Prostřední Suchá na
provedení stavby "Demolice objektu volejbalových šaten", a pověřuje starostu města pana
Ing. Davida Plandora podpisem tohoto dodatku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1238/71/RM/2018 Rezidentní parkovací karty na rok 2018
I. Rada města neschvaluje
vydání Rezidentní parkovací karty na rok 2018, na základě přílohy č. 1 podkladového
materiálu dle Nařízení města č. 1/2018 o stání silničních motorových vozidel na vymezených
místních komunikacích ve městě Štramberku a Podmínek pro vydávání parkovacích karet

v souvislosti s Nařízením města č. 1/2018 o stání silničních motorových vozidel na
vymezených místních komunikacích ve městě Štramberku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1239/71/RM/2018 Rámcová smlouva o nájmu videonosičů a rámcová smlouva
podlicenční
I. Rada města schvaluje
rámcovou smlouvu o nájmu videonosičů a rámcovou smlouvu podlicenční, uzavřenou mezi
městem Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk a spol. BONTONFILM, a. s.,
se sídlem Na Poříčí 1047/26, 110 00 Praha 1, kterou se stanovují podmínky dílčích smluv
uzavíraných v budoucnu mezi výše uvedenými stranami.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1240/71/RM/2018 Kupní smlouva - dovybavení expozice Trúby
I. Rada města schvaluje
Kupní smlouvu na mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk aj. Z., 742
66 Štramberk na vybavení exteriéru věže Trúby dle přílohy podkladového materiálu a
pověřuje starostu města Ing. Davida Plandora, Ph.D. podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1241/71/RM/2018 Smlouva o zpracování osobních údajů - AK Přibil Přibilová
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o zpracování osobních údajů poskytovatelem právních služeb mezi městem
Štramberk, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ: 00298468 a ADVOKÁTNÍ
KANCELÁŘÍ PŘIBIL & PŘIBILOVÁ, zastoupenou JUDr. Taťánou Přibilovou, se sídlem
Kadláčkova 894/17, 742 21 Kopřivnice, IČ: 66218381 dle přílohy podkladového materiálu a
pověřuje starostu města Ing. Davida Plandora, Ph.D. podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO

Ing. David Plandor, Ph.D. v. r.
starosta města

Ing. Oldřich Škrabal v. r.
místostarosta města

