Rada města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ
z 72. schůze Rady města Štramberka, která se konala
dne 21.10.2021

1178/72/RM/2021 Zpráva - Odpadové hospodářství, poplatky za odpady
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o Odpadovém hospodářství a poplatcích za odpady.
1179/72/RM/2021 Zpráva o stavu bytů v majetku města
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o stavu bytů v majetku města
1180/72/RM/2021 Zpráva o stavu domů v majetku města
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o stavu domů v majetku města
1181/72/RM/2021

Příprava prodeje bytových domů Drážné 539 a 569 v
majetku města

I. Rada města schvaluje
zajištění podkladů za účelem přípravy prodeje bytových domů Drážné 539 a 569,
742 66 Štramberk.
1182/72/RM/2021 Prodej nemovitého majetku-nebytový prostor
I. Rada města bere na vědomí
zápis z jednání komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na základě Výzvy
k podání nabídky na prodej nemovitého majetku:
"LV č. 2274 jednotka č. 769/9 (jiný nebytový prostor) v bytovém domě čp. 767,768 a 769".
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej nemovitosti jednotky č. 769/9 (jiný nebytový prostor)
v bytovém domě čp. 767,768 a 769 umístěném na pozemku parc. č. 2058 (zastavěná plocha
a nádvoří, 510 m2), včetně spoluvlastnického podílu 5710/83910 na bytovém domě
čp. 767,768 a 769 a pozemku parc. č. 2058, zapsáno na LV č. 2774 a LV č. 2775 v k.ú.
Štramberk, obec Štramberk, okres Nový Jičín, do podílového spoluvlastnictví panu P. H.,
bytem 744 01 Frenštát pod Radhoštěm a panu P. N., bytem 742 21 Kopřivnice, za kupní
cenu 980.000 Kč a za úhradu nákladů s prodejem souvisejících.

III. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu mezi Městem Štramberk, se sídlem Náměstí 9,
742 66 Štramberk, P. H., 744 01 Frenštát pod Radhoštěm a P. N., 742 21 Kopřivnice, ve
znění předloženém prostřednictvím přílohy podkladového materiálu.
IV. Rada města bere na vědomí
zápis z jednání komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na základě Výzvy
k podání nabídky na prodej nemovitého majetku:
"LV č. 3317 jednotka č. 747/1 (dílna nebo provozovna) v bytovém domě čp. 747".
V. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej nemovitosti jednotky č. 747/1 (dílna nebo provozovna)
v bytovém domě čp. 747 umístěném na pozemku parc. č. 1977 (zastavěná plocha a nádvoří,
180 m2), včetně spoluvlastnického podílu 596/3649 na bytovém domě čp. 747 a pozemku
parc. č. 1977, pozemek zapsán na LV č. 1737 v k.ú. Štramberk, obec Štramberk, okres Nový
Jičín, do podílového spoluvlastnictví panu P. H., bytem 744 01 Frenštát pod Radhoštěm a
panu P. N., 742 21 Kopřivnice, za kupní cenu 961.000 Kč a za úhradu nákladů s prodejem
souvisejících.
VI. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu mezi Městem Štramberk, se sídlem Náměstí 9,
742 66 Štramberk, P. H., 744 01 Frenštát pod Radhoštěm a P. N., 742 21 Kopřivnice, ve
znění předloženém prostřednictvím přílohy podkladového materiálu.
1183/72/RM/2021 Nájemník v bytě v majetku města
I. Rada města schvaluje
nájemníka na pronájem bytu s nájmem ve výši 18,25 Kč/m2 na Bařinách
751/4 ve Štramberku v obytném domě v majetku města Štramberka, se sídlem Náměstí 9,
742 66 Štramberk paní M. L., 742 21 Kopřivnice a pověřuje referenta správy bytů a
nebytových prostor paní Karlu Procházkovou podpisem nájemní smlouvy.
1184/72/RM/2021

Zpráva o přípravě TS
komunikací ve městě

na

zajištění

zimní

údržby

I. Rada města bere na vědomí
zprávu o přípravě Úseku správy majetku města, rozvoje a investic - technické správy
na zajištění zimní údržby komunikací ve městě.
1185/72/RM/2021

Rámcová kupní smlouva na dodávku posypové soli pro
zimní údržbu 2021/2022.

I. Rada města rozhoduje
dle článku 7. odst. 10 Vnitroorganizační směrnice číslo 2/2018 o zadávání veřejných
zakázek
malého
rozsahu
o
přímém
zadání
veřejné
zakázky
malého
rozsahu na dodávku posypové soli pro zimní sezónu 2021/2022 a to uchazeči Vykrut
zahradní služby, a.s., Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 03921921.
II. Rada města schvaluje
Rámcovou kupní smlouvu mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk,
IČ 00298468 a společností Vykrut zahradní služby, a.s., Pavlovova 3048/40,
700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 03921921, na dodávku posypové soli pro zimní sezónu
2021/2022.

1186/72/RM/2021

Kupní smlouva na dodávku posypového zařízení HILLTIP
1250AML

I. Rada města schvaluje
Kupní smlouvu na koupi posypového zařízení HILLTIP 1250AML mezi Městem Štramberk,
IČ: 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a společností AGROCAR s.r.o., IČ: 64616134,
Pod Šenkem 2046, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm.
1187/72/RM/2021

Smlouva o dílo - zimní údržba komunikací L. Pustějovský

I. Rada města schvaluje
Smlouvu o dílo na zimní údržbu komunikací mezi Městem Štramberk, IČ: 00298468,
Náměstí 9, 742 66 Štramberk a Liborem Pustějovským, IČ: 70030081, Štramberská 587,
742 58 Příbor.
1188/72/RM/2021 Smlouva o dílo - zimní údržba komunikací - M.Bajer
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o dílo na zimní údržbu komunikací mezi Městem Štramberk, IČ: 00298468,
Náměstí 9, 742 66 Štramberk a Martinem Bajerem, IČ: 07653310, Závišice 132,
742 21 Závišice.
1189/72/RM/2021

Smlouva o dílo - zimní údržba komunikací Kopřivnice –
Štramberk

I. Rada města schvaluje
Smlouvu o dílo na zimní údržbu komunikací mezi Městem Štramberk, IČ: 00298468,
Náměstí 9, 742 66 Štramberk a společností SLUMEKO, s.r.o., IČ: 25376021, Štefánikova
58/31, 742 21 Kopřivnice.
Smlouva o dílo na zpracování studie proveditelnosti
projektu "Prodloužení chodníků včetně úpravy dvou
1190/72/RM/2021
autobusových
zastávek
podél
silnice
II/480
ve
Štramberku na Bařinách"
I. Rada města schvaluje
zpracování žádostí o poskytnutí podpory do výzvy Integrovaného regionálního operačního
programu, výzva č. 53 - Udržitelná doprava, MAS Lašsko, z.s. - IROP - Doprava - Výzva
č. 26, na projekt "Prodloužení chodníků včetně úpravy dvou autobusových zastávek podél
silnice II/480 ve Štramberku na Bařinách".
II. Rada města schvaluje
Smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk,
IČ 00298468 a společností ProFaktum, s.r.o., se sídlem Hlavní 87/2, 737 01 Český Těšín,
IČ 28568087, na zpracování studie proveditelnosti v rámci přípravy projektu "Prodloužení
chodníků včetně úpravy dvou autobusových zastávek podél silnice II/480 ve Štramberku
na Bařinách" předkládaného do výzvy Integrovaného regionálního operačního programu,
výzva č. 53 - Udržitelná doprava, MAS Lašsko, z.s. - IROP - Doprava - Výzva č. 26.

1191/72/RM/2021

Schválení konceptu PD "Dopravně stavební úpravy MK
ulice Záuličí ve Štramberku"

I. Rada města schvaluje
koncept projektové dokumentace "Dopravně stavební úpravy MK ulice Záuličí
ve Štramberku" zpracovaný společností Dopravoprojekt Ostrava a.s., se sídlem Masarykovo
náměstí 5/5, 702 00 Ostrava, IČO 42767377 dle přílohy podkladového materiálu.
Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace
1192/72/RM/2021 pro společné stavební řízení akce "Chodník v lokalitě
Kozina - Polnička ve Štramberku".
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem , Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČO 00298468
a Ing. Markem Milichem, se sídlem Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice,
IČO 04325630, na vypracování projektové dokumentace pro společné stavební řízení akce
"Chodník v lokalitě Kozina - Polnička ve Štramberku".
1193/72/RM/2021

Smlouva o nájmu nemovitostí a věcí movitých plynových
kotelen a Smlouva o dodávce tepelné energie.

I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 12 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí a věci movitých, uzavřené mezi městem
Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a spol. DOTEP-CT,
s.r.o., se sídlem Budovatelů 374/15, 741 01 Nový Jičín, IČ 64613411.
II. Rada města schvaluje
Dodatek č. 17 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. 2/2009, uzavřené mezi městem
Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a spol. DOTEP-CT,
s.r.o., se sídlem Budovatelů 374/15, 741 01 Nový Jičín, IČ 64613411.
1194/72/RM/2021

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí
NN se společností ČEZ ESCO, a.s.

I. Rada města schvaluje
Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN mezi městem Štramberkem,
Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a společností ČEZ ESCO, a.s., IČ 03592880,
Duhová 1444/2, 140 00 Praha.
1195/72/RM/2021

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě č. SMM/10/2021/BVB

I. Rada města schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
č. SMM/10/2021/BVB mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana
budoucí povinná ze služebnosti inž. sítě) a manžely panem M. O. a paní J. O., oba bytem
736 01 Havířov (strana budoucí oprávněná ze služebnosti inž. sítě), když předmětem
smlouvy je budoucí zatížení části pozemku p. č. 988 v k. ú. Štramberk stavbou přípojky
dešťové kanalizace včetně součástí a příslušenství.
1196/72/RM/2021 Plán inventur 2021
I. Rada města schvaluje
Plán inventur na rok 2021, předložený prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

1197/72/RM/2021

Plán nákladů a výnosů ZŠ a MŠ Štramberk pro rok 2021 změna č. 4

I. Rada města schvaluje
plán nákladů a výnosů Základní školy a Mateřské školy Štramberk pro rok 2021, změnu
č. 4 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu:
Výnosy: 42.357.054,00 Kč
Náklady: 42.321.330,00 Kč
1198/72/RM/2021

Dodatek č. 1 ke smlouvě (č. 5/2021) č. obj.: 327/2021/KSV
o poskytnutí licence na kartografické dílo

I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě (č. 5/2021) č. obj.: 327/2021/KSV o poskytnutí licence
na kartografické dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí č. 9, 742 66, IČ: 00298468 a Map
Design, s.r.o., Dušní 112/16, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 01853279.
1199/72/RM/2021

Žádost o povolení průjezdu rychlostní zkoušky Valašská
rally 2022

I. Rada města souhlasí
s průjezdem rychlostní zkoušky motoristického podniku Valašská rally Valmez
2022 katastrem města Štramberka dne 09.04.2022 dle předložené žádosti organizátora
Valašská rally, s.r.o., Jiráskova 2057, 755 01 Vsetín, IČ 07713614 ze dne 26.08.2021.
1200/72/RM/2021 Turistický pochod Štramberský Jasoň - 6. ročník
I. Rada města souhlasí
s konáním 6. ročníku turistického pochodu pod názvem Štramberský Jasoň dne 14.05.2022.
Pochod bude startovat z Ostravy, Frýdku-Místku a Kopřivnice a povede po turistických
značkách KČT a po NS ve Štramberku, s cílem na náměstí ve Štramberku.
1201/72/RM/2021

Finanční dary a příspěvky organizacím
sociální služby - spolek Rarášek

poskytující

I. Rada města schvaluje
1. finanční dar ve výši 5.000 Kč na podporu pobočného spolku Rarášek zřízené
občanským sdružením Rarach, se sídlem Zauličí 169, 742 66 Štramberk a zároveň rada
města pověřuje starostku města Štramberk, Ing. Andreu Hlávkovou, podpisem darovací
smlouvy, která je přílohou této zprávy.
1202/72/RM/2021

Smlouva o bezúplatném převodu majetku – Hasiči

I. Rada města schvaluje
smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi městem Štramberkem, IČ: 00298468,
se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk a Českou republikou - Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje, IČ: 70884561, se sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh
na 2 ks Radiostanice ruční SMART SA, 1 ks Radiostanice ruční Easy Plus, 1 ks Radiostanice
vozidlová, 2 ks Nabíječ jednonásobný, 1 ks Sada montážní k radiostanici pro JSDH
Štramberk.

Ing. Andrea Hlávková, v.r.
starostka města

Ing. Tomáš Halamík, MBA, v.r.
1. místostarosta města

