Rada města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ
z 56. schůze Rady města Štramberka, která se konala
dne 4.3.2021

899/56/RM/2021

Informace o stavu podaných a nově podávaných žádostí o
dotaci

I. Rada města bere na vědomí
informaci o stavu podaných a nově podávaných žádostí o dotaci dle přílohy podkladového
materiálu.
900/56/RM/2021

Informace o organizaci práce a chystaných změnách na
MÚ

I. Rada města bere na vědomí
informaci o organizaci práce a chystaných změnách na MÚ dle přílohy podkladového
materiálu.
901/56/RM/2021 Hospodaření města k 31.12.2020
I. Rada města bere na vědomí
výsledky hospodaření města k 31.12.2020
II. Rada města bere na vědomí
výsledky inventarizace města za rok 2020
Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace
pro provádění a zadání stavby "Město Štramberk,
902/56/RM/2021
vodovod a kanalizace v místní části Libotín - II, FS 01
Prodloužení vodovodního řádu 1-2-1"
I. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a
autorizovaným inženýrem Ing. Janem Rozsívalem, se sídlem Holická 156/49, 775 00
Olomouc, IČ 41416481, na zpracování projektové dokumentace pro provádění a zadání
stavby "Město Štramberk, vodovod a kanalizace v místní části Libotín - II. etapa, FS 01
Prodloužení vodovodního řádu 1-2-1".
Servisní smlouva na práce, výkony a dodávky spojené se
903/56/RM/2021 zajišťováním servisu a údržby technologie světelného
signalizačního zařízení přechodu Štramberk - Bařiny
I. Rada města schvaluje
Servisní smlouvu mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ

00298468 a společností AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10, IČ
48029483, na práce, výkony a dodávky spojené se zajišťováním servisu a údržby
technologie světelného signalizačního zařízení přechodu Štramberk - Bařiny.
Obecně závazné vyhlášky 1-2/2021 o místním poplatku za
904/56/RM/2021 pobyt a o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku č 1/2021 o místním poplatku z
pobytu
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 za užívání veřejného
prostranství
905/56/RM/2021

Souhlas se stavebními úpravami chodníkového tělesa pro
nové připojení pozemku p. č. 2086 k. ú. Štramberk

I. Rada města souhlasí
se stavebními úpravami chodníkového tělesa na pozemku p. č. 1894 před RD č. p. 710,
ulice Bařiny, k. ú. Štramberk, pro nové připojení pozemku p. č. 2086 - sjezd na místní
komunikaci dle situačního výkresu č. 102 zpracovaného Ing. Janem Stuchlíkem, IČ
76618668 a dle žádosti Bc. M.B. a L.B., oba bytem Štramberk.
Nabídka na koupi spoluvlastnického podílu na pozemcích
906/56/RM/2021 p. č. 2931 a p.č. 2944/9, k. ú. Štramberk, do vlastnictví
města Štramberka
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města nesouhlasit s koupí spoluvlastnického podílu o velikosti id.
1/2 na pozemcích p. č. 2931 o výměře 6864 m2 (trvalý travní porost) a p. č. 2944/9 o
výměře 1062 m2 (lesní pozemek), oba obec a k. ú. Štramberk, z vlastnictví pana Z.H.,
Štramberk, do vlastnictví města Štramberka.
907/56/RM/2021 Prodej pozemku p. č. 1271/3 k. ú. Štramberk
I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru města prodat pozemek p. č. 1271/3 o výměře 90 m2 (ostatní plocha, jiná
plocha) v obci a k. ú. Štramberk.
908/56/RM/2021

Prodej pozemků p. č. 2758/21, p. č. 2758/24, p. č. 2758/42
a části p. č. 1133/4 k. ú. Štramberk

I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru města prodat pozemky p. č. 2758/21 o výměře 142 m2 (trvalý travní
porost), p. č. 2758/24 o výměře 585 m2 (trvalý travní porost) a p. č. 2758/42 o výměře
173 m2 (trvalý travní porost), vše v obci a k. ú. Štramberk.
II. Rada města neschvaluje
rozdělení pozemku p. č. 1133/4 o výměře 4326 m2 (ostatní plocha, jiná plocha) v obci a k.
ú. Štramberk za účelem přípravy prodeje části pozemku o výměře cca 800 m2 dle žádosti
společnosti Pavel Bajer s.r.o., IČ 05727138, se sídlem Dolní 642, 742 66 Štramberk.
909/56/RM/2021

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci s Moravian Silesian Tourism, s.r.o.

I. Rada města schvaluje
Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci mezi Městem Štramberkem, IČ: 00298468,
se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk a společností Moravian - Silesian Tourism, s.r.o.,
IČ: 02995832, se sídlem Vítkovická 3335/15, 702 00 Ostrava, jejímž předmětem je
spolupráce při realizaci přeshraničního projektu cestovního ruchu "Slezsko-moravské
pohraničí".
910/56/RM/2021 Rozpočtové opatření č. 2/2021
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 2/2021 ve znění návrhu finančního
oddělení předloženého prostřednictvím přílohy č. 1:
Příjmy: 86.493.904,00 Kč
Výdaje: 101.716.820,00 Kč
Třída 8. financování: 15.222.916,00 Kč
911/56/RM/2021

Servisní smlouva (SLA) se společností R-Bit Technology,
s.r.o.

I. Rada města schvaluje
Servisní smlouvu (SLA) mezi Městem Štramberkem, IČ: 00298468, se sídlem Náměstí 9,
742 66 Štramberk a společností R-Bit Technology, s.r.o., IČ: 24719790, se sídlem Ke
Koupališti 3283, 434 01 Most, jejímž předmětem je poskytování technické podpory
knihovního systému Koha a online katalogu VuFind.
912/56/RM/2021 Turistický pochod Štramberský Jasoň - 5. ročník
I. Rada města nesouhlasí
s konáním 5. ročníku turistického pochodu pod názvem Štramberský Jasoň v náhradním
termínu 04.09.2021 pro případ, že nebude možné v důsledku vládních opatření realizovat
pochod v původním schváleném termínu tj. 01.05.2021. 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.
913/56/RM/2021

Záměr vyslovit souhlas s převodem nájmu a uzavřít
dodatek č. 1 k nájemní smlouvě

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města vyslovit souhlas s převodem nájmu části nemovitosti pozemku p.
č. 2112 o výměře 120 m2, obec a k. ú. Štramberk, ze stávající nájemkyně paní V.M.,
Štramberk na paní V.Š., Štramberk a uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne
11.12.1998, na základě kterého by mělo dojít k převodu všech práv a povinností
plynoucích ze smlouvy ze stávající nájemkyně paní V.M. na novou nájemkyni paní V.Š., ve
znění dle podkladového materiálu.
Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti
914/56/RM/2021 inženýrské sítě č. SMM/3/2021/BVB, č. SMM/4/2021/BVB a
č. SMM/5/2021/BVB
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
SMM/3/2021/BVB mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana
budoucí povinná ze služebnosti inž. sítě) a manžely panem D.K. a paní T. K., oba bytem
Štramberk (strana budoucí oprávněná ze služebnosti inž. sítě), když předmětem smlouvy
je budoucí zatížení části pozemku p. č. 1467/18 v k. ú. Štramberk stavbou vodovodní

přípojky včetně součástí a příslušenství.
II. Rada města schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
SMM/4/2021/BVB mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana
budoucí povinná ze služebnosti inž. sítě) a manžely panem D.K. a paní T.K., oba bytem
Štramberk (strana budoucí oprávněná ze služebnosti inž. sítě), když předmětem smlouvy
je budoucí zatížení části pozemku p. č. 1467/18 v k. ú. Štramberk stavbou přípojky
splaškové kanalizace včetně součástí a příslušenství.
III. Rada města schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
SMM/5/2021/BVB mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana
budoucí povinná ze služebnosti inž. sítě) a manžely panem D.K. a paní T.K., oba bytem
Štramberk (strana budoucí oprávněná ze služebnosti inž. sítě), když předmětem smlouvy
je budoucí zatížení části pozemku p. č. 1467/18 v k. ú. Štramberk stavbou přípojky
dešťové kanalizace včetně součástí a příslušenství.
915/56/RM/2021

Přijetí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na projekt
"Obnova mobiliáře na náměstí ve Štramberku"

I. Rada města schvaluje
přijetí dotace z Programu rozvoje venkova ČR prostřednictvím Státního zemědělského
intervenčního fondu ve výši 302.395 Kč na realizaci projektu s názvem "Obnova mobiliáře
na náměstí ve Štramberku" na základě podané žádosti do 4. Výzvy MAS Lašsko, z.s. v
rámci PRV.
II. Rada města schvaluje
Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR mezi Státním zemědělským
intervenčním fondem, se sídlem Ve Smečkách 801/33, 110 00 Praha, IČ 48133981,
Regionálním odborem SZIF Opava, Krnovská 2861/69, 746 01 Opava - Předměstí a
městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 v rámci dotačního
programu MAS Lašsko, z.s. - Program rozvoje venkova na období 2014-2020 na realizaci
projektu "Obnova mobiliáře na náměstí ve Štramberku".
916/56/RM/2021 Rozbor trestné činnosti ve městě za rok 2020 - Policie ČR
I. Rada města bere na vědomí
Zprávu o bezpečnostní situaci OOP Kopřivnice v roce 2020.
917/56/RM/2021

Směna pozemku p. č. 654/10 za pozemek p.č. 654/6 k. ú.
Štramberk

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit směnu pozemku p. č. 654/10 o výměře 42 m2, ostatní plocha,
k.ú. Štramberk, který vznikl rozdělením pozemku p. č. 654/1 dle geometrického plánu pro
rozdělení pozemku, průběh vlastníky zpřesněné hranice pozemků č. 3298-16/2021,
za pozemek p. č. 654/6 o výměře 53 m2, ostatní plocha, k.ú. Štramberk, který vznikl
rozdělením pozemku p. č. 654/4 dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku, průběh
vlastníky zpřesněné hranice pozemků č. 3298-16/2021, a který je v podílovém
spoluvlastnictví pana R.G., bytem Štramberk a manželů paní I.G. a pana O.G., oba bytem
Štramberk, s finančním vyrovnáním ve výši rozdílu obvyklých cen směňovaných pozemků,
tj. 1705 Kč ve prospěch spoluvlastníků pozemku p.č. 654/6 a s úhradou nákladů spojených
se směnou pozemků ve výši 11.500 Kč ve prospěch města.
918/56/RM/2021 Nájemník v bytě v majetku města
I. Rada města schvaluje

nájemníka na pronájem bytu s nájmem ve výši 34,31 Kč/m2 na Bařiny 817/7 ve
Štramberku v obytném domě v majetku města Štramberka, se sídlem Náměstí 9, 742 66
Štramberk paní N.F., Štramberk a pověřuje referenta správy bytů a nebytových prostor
paní Karlu Procházkovou podpisem nájemní smlouvy.
919/56/RM/2021 Příprava 16. zasedání Zastupitelstva města Štramberka
I. Rada města schvaluje
program 16. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, konaného dne 16.03.2021 v 16:00
hod. v sále Kulturního domu na Náměstí ve Štramberku.
Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku
920/56/RM/2021 na stavební práce "Rekonstrukce objektu Náměstí čp. 18
- Stará škola".
I. Rada města schvaluje
zadávací dokumentaci na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Rekonstrukce
objektu Náměstí čp. 18 - Stará škola" zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zadávanou v užším řízení v rámci
projektů
"Komunitní
centrum
Štramberk",
reg.
č.
projektu
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0014684 a "Energetické úspory budovy Staré školy ve
Štramberku", reg. č. projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014369 a reg. č. projektu
CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014370.
II. Rada města jmenuje
pětičlennou komisi pro posouzení žádosti o účast a posouzení a hodnocení nabídek
v souvislosti s podlimitní veřejnou zakázkou na stavební práce "Rekonstrukce objektu
Náměstí čp. 18 - Stará škola" zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zadávanou v užším řízení v rámci
projektů
"Komunitní
centrum
Štramberk",
reg.
č.
projektu
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0014684 a "Energetické úspory budovy Staré školy ve
Štramberku", reg. č. projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014369 a reg. č. projektu
CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014370 ve složení:
Ing. Oldřich Škrabal, tajemník MÚ
Ing. Václav Šimíček, místostarosta města
Jiří Juřena, investor města
Ing. Mojmír Kramoliš
Lumír Jašek
921/56/RM/2021 Činnost Městské policie Kopřivnice
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o činnosti Městské policie Kopřivnice za rok 2020.
922/56/RM/2021

Rozdělení příspěvků z Programu regenerace MPR a MPZ v
roce 2021

I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit příspěvky pro jednotlivé žadatele z programu
regenerace MPR a MPZ v roce 2021 takto:
1. Obnova městského domu spočívající v nátěru střechy včetně výměny poškozených
střešních šindelů a práce s tím související, městského domu Dolní č. p. 220, na
pozemku parc. č. 920 v k. ú. Štramberk, r. č. 13204/8-3424 ve výši 4.960 Kč majiteli
RD pan T.Š., Štramberk.
2. Obnova městského domu spočívající v nátěru roubení, štítů, ošetření krovu proti

dřevokazným škůdcům, výměna prahu, repase oken a dveří včetně nátěru a práce s tím
související, městského domu Dolní č. p. 352, na pozemku parc. č. 928 v k. ú.
Štramberk, r. č. 13211/8-3431 ve výši 9.890 Kč majiteli RD G.T., Štramberk.
3. Celková obnova roubeného domu spočívající v obnově roubení, stropní konstrukce,
střešní konstrukce včetně krytiny, repase oken a dveří a práce s tím
související, roubeného domu Dolní č. p. 225, na pozemku parc. č. 935 v k. ú.
Štramberk, r. č. 13207/8-3427 ve výši 228.261 Kč majiteli RD Ing. M.F., Frýdlant nad
Ostravicí.
4. Celková obnova roubeného domu spočívající ve výměně oken, opravě části opláštění
přístavby, výměně konstrukce střechy včetně střešní krytiny a klempířských prvků a
práce s tím související, roubeného domu Horní Bašta č. p. 299, na pozemku parc.
č. 1018 v k. ú. Štramberk, r. č. 13176/8-3396 ve výši 78.852 Kč majiteli RD
D.B., Kopřivnice.
5. Obnova městského domu spočívající v nátěru roubení štítu a všech dřevěných prvků a
práce s tím související, městského domu Plaňava č. p. 211, na pozemku parc. č. 630 v
k. ú. Štramberk, r. č. 13196/8-3416 ve výši 4.500 Kč majitelům RD paní PhDr. A.H. a
pan J.H., Štramberk.
II. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit realizaci obnovy kulturních památek ve
vlastnictví města Štramberka z programu regenerace MPR a MPZ v roce 2021 takto:
1. Záchovná údržba městského opevnění u amfiteátru a práce s tím související, parc. č.
29 v k. ú. Štramberk, r. č. 13242/8-3463.
2. Obnova nátěru dřevěných výplní otvorů, střešní krytiny a práce s tím související
Jaroňkovy útulny č. p. 77 v areálu hradu Trúba, parc. č. 2824 v k. ú. Štramberk, r. č.
13244/8-3465/2.
3. Repase dveří včetně nátěru a práce s tím související Hrstkovy chaty č. p. 136 v areálu
hradu Trúba, parc. č. 2825 v k. ú. Štramberk, r. č. 13244/8-3465/3.

923/56/RM/2021 Vydání parkovacích karet na rok 2021
I. Rada města schvaluje
vydání Rezidentních parkovacích karet na rok 2021, 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.
II. Rada města schvaluje
vydání Abonentních parkovacích karet na rok 2021, na základě přílohy č. 2 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.
III. Rada města schvaluje
trvale vyhrazená parkovací místa na rok 2021, na základě přílohy č. 3 podkladového
materiálu dle Obecně závazné vyhlášky města Štramberka č. 3/2019 ze dne 19. 12. 2019.
IV. Rada města neschvaluje
vydání Rezidentních parkovacích karet na rok 2021, na základě přílohy č. 4 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.
924/56/RM/2021

Plánovaná rekonstrukce na domě Společenství vlastníků
Štramberk, Bařiny 767,768,769

I. Rada města souhlasí
s Rozhodnutím mimo zasedání, které je v souladu se zákonem 191/2020 Sb., novelou
zákona 601/2020 Sb. a Stanovami SVJ č. XV v bodech přeúvěrování úvěru, rekonstrukce
střechy a balkónů, financování rekonstrukce střechy a balkónů, navýšení výběru do fondu
oprav, výběr firmy na realizaci rekonstrukce střechy, oprava podloží balkónů, ponechání
stávajícího ocelového zábradlí, oprava stávajícího ocelového zábradlí.
II. Rada města nesouhlasí
s Rozhodnutím mimo zasedání, které je v souladu se zákonem 191/2020 Sb., novelou
zákona 601/2020 Sb. a Stanovami SVJ č. XV v bodech výměna stávajícího ocelového
zábradlí za nové a instalací přístřešků nad balkóny.
925/56/RM/2021

Projektová příprava úseku investic města Štramberka v
roce 2021

I. Rada města bere na vědomí
stav připravenosti, úseku investic Městského úřadu Štramberk, v oblasti projektové
přípravy na rok 2021.

Ing. Andrea Hlávková, v.r.
starostka města

Ing. Václav Šimíček, v.r.
místostarosta města

