Rada města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ
z 6. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 7.2.2019
54/6/RM/2019 Oslavy 660. výročí města Štramberka
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o připravovaných oslavách k 660. výročí města Štramberka, které proběhnou ve dnech
14. a 15. září 2019.
Usnesení bylo: PŘIJATO
55/6/RM/2019 Informace o přípravě Obecního bálu
I. Rada města bere na vědomí
Informace o přípravě 29. Obecního bálu, konaného dne 15.02.2019.
Usnesení bylo: PŘIJATO
56/6/RM/2019 Příprava turistické sezóny 2019
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o přípravě turistické sezóny 2019.
Usnesení bylo: PŘIJATO
57/6/RM/2019 Problematika životního prostředí
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o problematice životního prostředí ve městě Štramberk
Usnesení bylo: PŘIJATO
58/6/RM/2019 Ovzduší a vodní hospodářství
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o ovzduší a vodním hospodářství ve Štramberku.

Usnesení bylo: PŘIJATO
59/6/RM/2019 Lesní hospodářství včetně NPP Šipka
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o lesním hospodářství včetně NPP Šipka
Usnesení bylo: PŘIJATO
60/6/RM/2019 Odpadové hospodářství a černé skládky
I. Rada města bere na vědomí
Zprávu o Odpadovém hospodářství a černých skládkách ve Štramberku
II. Rada města schvaluje
Dodatek č. 8 ke smlouvě č. 01/60/07 uzavřenou mezi Městem Štramberk, Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČ 00298468 a firmou AVE CZ, odpadové hospodářství s.r.o se sídlem Praha 10,
Pražská 1321/38a, PSČ 102 00, IČ 49356089, o změně ceny za služby spojenými se svozem
odpadů a pověřuje starostku města, paní Ing. Andreu Hlávkovou, podpisem tohoto dodatku.
III. Rada města souhlasí
se změnou způsobu sběru kovových obalů a nápojových kartonů, které se budou sbírat
společně s plasty, a to jak ve žlutých kontejnerech, tak ve žlutých pytlích určených ke sběru
plastů.
Usnesení bylo: PŘIJATO
61/6/RM/2019 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. 2019_01/Mi
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o
právu provést stavbu č. 2019_01/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. 2157/3,
2194, 2158, 2157/9, 2274/7, 2276/17, 2276/9, 2276/18, 2278/8, 2305/3, 2304/22, 2318/1,
2331/1, 2529/1, 1401, 805, k. ú. Štramberk, vedením SEK-OK, propojení Ženklava - Libotín
- Štramberk (stavební objekt 02: Štramberk 1. et.).

Usnesení bylo: PŘIJATO
62/6/RM/2019 Záměr prodeje pozemku p. č. 2823/19 k.ú. Štramberk
I. Rada města ruší
usnesení č. 23/2/RM/2018 z 2. schůze konané dne 11.12.2018.
II. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města prodat pozemek p. č. 2823/19 o výměře 34 m2, ostatní
plocha, neplodná půda, v obci a k.ú. Štramberk, dle GP pro rozdělení pozemku č. 3169137/2018.
Usnesení bylo: PŘIJATO
63/6/RM/2019 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o
umístění stavby č. IV-12-8016241
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-128016241 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 ADEN LP
s.r.o., IČ 26821621, č. p. 28, 742 33 Jeseník nad Odrou (strana Budoucí oprávněná z věcného
břemene), když předmětem smlouvy je budoucí zatížení části pozemku p. č. 2758/6 v k. ú.
Štramberk zařízením distribuční soustavy - zemní kabelové el. vedení NN.
Usnesení bylo: PŘIJATO
64/6/RM/2019 Dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu a provozování kanalizací ze dne
01.08.2011
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu a provozování kanalizací ze dne 01.08.2011, uzavřený mezi
městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a společností
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČ 45193665, 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, podle § 2201 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 8 odst. 2 Zákona o Vodovodech a
Kanalizacích, za účelem přesnějšího vymezení vzájemných vztahů mezi vlastníkem a
provozovatelem v oblasti plánu financování obnovy a pověřuje starostku města paní
Ing. Andreu Hlávkovou podpisem tohoto dodatku.
Usnesení bylo: PŘIJATO

65/6/RM/2019 Smlouva o dílo
I. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, Štramberk, 742 66, IČ 00298468 a
Svatoplukem Urbanem, Štefánikova 883, Příbor, 742 58, IČ 11185015 na opravu oplocení
areálu fotbalového hřiště ve Štramberku a pověřuje starostku města paní Ing. Andreu
Hlávkovou podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
66/6/RM/2019 Provozování pouťových atrakcí na štramberské pouti 2019
I. Rada města schvaluje
nájemní smlouvu č. SMM/1/2019/NS mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9,
742 66 Štramberk (pronajímatel) a panem Jindřichem Pflegrem, IČ 47203897, U Naplatek
367, 747 33 Oldřišov (nájemce), jejímž předmětem je nájem částí pozemků p. č. 516/1, p. č.
518, p. č. 521, p. č. 547, p. č. 3034/1 (v rozsahu veřejného prostranství u ZŠ), vše v obci a k.ú.
Štramberk, za účelem umístění pouťových atrakcí.
II. Rada města schvaluje
nájemní smlouvu č. SMM/2/2019/NS mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9,
742 66 Štramberk (pronajímatel) a paní Zdeňkou Flachsovou, IČ 63354403, Krátká 149, 739
25 Sviadnov (nájemce), jejímž předmětem je nájem části pozemku p. č. 15/1 (plocha
náměstí), v obci a k.ú. Štramberk, za účelem umístění pouťových atrakcí.
Usnesení bylo: PŘIJATO
67/6/RM/2019 Podněty zastupitele D.Krajčíra - označení neudržovaných chodníků a
poskytování právních služeb městu
I. Rada města bere na vědomí
podnět zastupitele Mgr. Dušana Krajčíra předložený dne 21.01.2019 na zasedání
zastupitelstva města ve věci nesouladu označení úseků neudržovaných chodníků s nařízením
města 1/2011 a zákonem č. 13/1997 Sb.
II. Rada města bere na vědomí
podnět zastupitele Mgr. Dušana Krajčíra předložený dne 28.01.2019 ve věci
výsledků kontroly rozsahu právních služeb poskytovaných dle smlouvy z 24.3.2009 uzavřené
s JUDr. Přibilovou, včetně návrhů změn a opatření.
III. Rada města Ukládá

1. Ing. Václav Šimíček
1.1. místostarostovi města zajistit označení cedulemi komunikace a chodníky, které upozorňují na
skutečnost, že se komunikace a chodníky v zimě neudržují v souladu s nařízením města č.
1/2011 o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování (zmírňování) závad ve schůdnosti chodníků,
místních komunikací a průjezdních úseků silnic a o vymezení místních komunikací a chodníků,
na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje schůdnost odstraňováním sněhu a
náledí a se zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.
Termín: 31.08.2019
Hlasování:

pro 5

Termín: 31.8.2019
Usnesení bylo: PŘIJATO
68/6/RM/2019 Provozní řád a Havarijní plán ke Sběrnému dvoru Štramberk
I. Rada města schvaluje
Provozní řád zařízení pro nakládání s odpady ke Sběrnému dvoru Štramberk zpracovaný ve
smyslu § 1, odst. 1, písm. n) vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v
platném znění, zpracovaný společností ENVIPARTNER, s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno, IČ
283 58 589.
II. Rada města bere na vědomí
Plán opatření pro případ havárie (havarijní plán) ke Sběrnému dvoru Štramberk zpracovaný
společností ENVIPARTNER, s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno, IČ 283 58 589 a schválený
příslušným vodoprávním úřadem Městský úřad Kopřivnice, Odbor životního prostředí,
Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice.
Usnesení bylo: PŘIJATO
69/6/RM/2019 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí a věcí movitých č. 2/2013
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí a věcí movitých č. 1/2013 ze
dne 28.05.2013 mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, se sídlem Náměstí 9, 742 66
Štramberk (pronajímatel) a panem Martinem Hanzlíkem, IČ 88754421, se sídlem Obránců
míru 301/38a, 742 21 Kopřivnice (nájemce), ve znění návrhu předloženého prostřednictvím
přílohy č. 4.
Usnesení bylo: PŘIJATO

70/6/RM/2019 Informace ke Smlouvě o nájmu nemovitosti a věcí movitých č.
SMM/7/2015/NP
I. Rada města bere na vědomí
informace ke Smlouvě o nájmu nemovitosti a věcí movitých č. SMM/7/2015/NP předložené
úsekem správy majetku města prostřednictvím důvodové zprávy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
71/6/RM/2019 Vodovod pro par.č. 1407/18 - dohoda o napojení
I. Rada města schvaluje
uzavření dohody o úpravě vzájemných práv a povinností mezi vlastníky provozně
související infrastruktury mezi městem Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ:
00298468 a manžely V., 742 21 Kopřivnice, a pověřuje starostku města paní Ing. Andreu
Hlávkovou, jejím podpisem
Usnesení bylo: PŘIJATO
72/6/RM/2019 Doplnění obsazení komisí rady města
I. Rada města schvaluje
doplnění obsazení komisí Rady města Štramberka dle přílohy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
73/6/RM/2019 Masopustní průvod Štramberkem 23.02.2019 - finanční příspěvek
I. Rada města neschvaluje
finanční příspěvek ve výši 15 tis. Kč na Masopustní průvod Štramberkem, který pořádá pan
A. Š., bytem Štramberk dne 23.02.2019.
Usnesení bylo: PŘIJATO
74/6/RM/2019 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.
Usnesení bylo: PŘIJATO
75/6/RM/2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019
I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření č. 1/2019 ve znění návrhu finančního oddělení předloženého
prostřednictvím přílohy č. 1:
Příjmy: 91.680.884,00 Kč
Výdaje: 97.565.884,00 Kč
Třída 8. financování: 5.885.000,00 Kč
Usnesení bylo: PŘIJATO
76/6/RM/2019 Servisní smlouva o podpoře k softwarovému produktu EVI Provoz pro
vedení evidence odpadů
I. Rada města schvaluje
Servisní smlouvu mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a
společností INISOFT s.r.o., se sídlem Rumjancevova 696/3, 460 01 Liberec I - Staré Město,
IČ 25417657 o celoroční podpoře k softwarovému produktu EVI Provoz pro vedení evidence
odpadů a pověřuje starostku města paní Ing. Andreu Hlávkovou podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO

Ing. Andrea Hlávková , v. r.

Ing. Václav Šimíček, v. r.

starostka města

místostarosta města

