Rada města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ
z 56. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 10.10.2017
988/56/RM/2017 zpráva o přípravě OTS na zimní údržbu města
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o přípravě OTS na zimní údržbu města
Usnesení bylo: PŘIJATO
989/56/RM/2017 Zpráva o stavu domů v majetku města
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o stavu domů v majetku města
Usnesení bylo: PŘIJATO
990/56/RM/2017 Zpráva o stavu bytů v majetku města
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o stavu bytů v majetku města
Usnesení bylo: PŘIJATO
991/56/RM/2017 Smlouva o dílo - zimní údržba komunikací
I. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a panem Liborem Pustějovským, Štramberská 587, 742 58 Příbor, IČ 70030081,
jejímž předmětem je provádění zimní údržby místních komunikací ve Štramberku a pověřuje
podpisem této smlouvy starostu Ing. Davida Plandora.
Usnesení bylo: PŘIJATO
992/56/RM/2017 Veřejná zakázka malého rozsahu na rekonstrukci HDV a
elektroinstalace společných prostor bytového domu Bařiny 816 - 819 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 opravu a údržbu
"Rekonstrukce HDV a elektroinstalace společných prostor bytového domu Bařiny 816 - 819
ve Štramberku".
II. Rada města rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky na opravu a údržbu "Rekonstrukce HDV a elektroinstalace
společných prostor bytového domu Bařiny 816 - 819 ve Štramberku" předložené uchazečem
R+P Elektromont s.r.o., Česká 867/35, Kopřivnice, 742 21, IČ 28641264.

III. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a
uchazečem R+P Elektromont s.r.o., Česká 867/35, Kopřivnice, 742 21, IČ 28641264, na
opravu a údržbu " Rekonstrukce HDV a elektroinstalace společných prostor bytového domu
Bařiny 816 - 819 ve Štramberku" a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora
podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
993/56/RM/2017 Odpadové hospodářství, poplatky za odpad
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o odpadovém hospodářství ve městě Štramberku
II. Rada města ukládá
referentce úseku životního prostředí připravit ke schválení v orgánech města obecně závaznou
vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2018 se sazbou 480 Kč.
Zodpovídá :
Mgr. Radka Krysová
Termín :
30. 11. 2017
Usnesení bylo: PŘIJATO
994/56/RM/2017 Finanční dary organizacím poskytující sociální služby
I. Rada města schvaluje
1. finanční dar ve výši 12.000 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 17.000 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 4.000 Kč na podporu registrované sociální služby Domov s odbornou
ošetřovatelskou péčí a pomoci ve stáří, s. r. o. - Domov se zvláštním režimem se sídlem
Trnávka 55, 742 58 Trnávka a zároveň rada města pověřuje starostu města Štramberka
Ing. Davida Plandora podpisem darovací smlouvy, která je přílohou této zprávy.
5. finanční dar ve výši 4.000 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.

6. finanční dar ve výši 13.000 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.
Usnesení bylo: PŘIJATO
995/56/RM/2017 Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-8012896
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-8012896 mezi městem Štramberkem, IČ
00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana povinná z věcného břemene) a společností
ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV- Podmokly (strana
oprávněná z věcného břemene), když předmětem smlouvy je zatížení částí pozemků
p.č. 1840/3 a p.č. 1853 v k.ú. Štramberk zařízením distribuční soustavy a zároveň pověřuje
starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
996/56/RM/2017 Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
SMM/8/2017/BVB a č. SMM/9/2017/BVB
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SMM/8/2017/BVB
mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana budoucí povinná ze
služebnosti inž. sítě) a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28.
října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava (strana budoucí oprávněná ze služebnosti
inž. sítě), když předmětem smlouvy je budoucí zatížení částí pozemků p.č. 654/1 a p.č.
714/1 v k.ú. Štramberk stavbou kanalizačního řadu a zároveň pověřuje starostu města
Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
II. Rada města schvaluje
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SMM/9/2017/BVB
mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana budoucí povinná ze
služebnosti inž. sítě) a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28.
října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava (strana budoucí oprávněná ze služebnosti
inž. sítě), když předmětem smlouvy je budoucí zatížení částí pozemků p.č. 745/1, p.č. 654/1 a
p.č. 714/1 v k.ú. Štramberk stavbou vodovodního řadu a zároveň pověřuje starostu města
Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
997/56/RM/2017 Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě č. SMM/10/2017/BVB, č. SMM/11/2017/BVB a č. SMM/12/2017/BVB
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
SMM/10/2017/BVB mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana

budoucí povinná ze služebnosti inž. sítě) a panem V. H., 742 66 Štramberk (strana
budoucí oprávněná ze služebnosti inž. sítě), když předmětem smlouvy je budoucí zatížení
části pozemku p. č. 754/6 v k.ú. Štramberk stavbou vodovodní přípojky včetně součástí a
příslušenství a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem
této smlouvy.
II. Rada města schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
SMM/11/2017/BVB mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana
budoucí povinná ze služebnosti inž. sítě) a panem V. H., 742 66 Štramberk (strana
budoucí oprávněná ze služebnosti inž. sítě), když předmětem smlouvy je budoucí zatížení
částí pozemků p. č. 754/6 a p. č. 1465/1 v k.ú. Štramberk stavbou přípojky splaškové
kanalizace včetně součástí a příslušenství a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing.
Davida Plandora podpisem této smlouvy.
III. Rada města schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
SMM/12/2017/BVB mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana
budoucí povinná ze služebnosti inž. sítě) a panem V. H., 742 66 Štramberk (strana
budoucí oprávněná ze služebnosti inž. sítě), když předmětem smlouvy je budoucí zatížení
částí pozemků p. č. 754/6 a p. č. 1465/1 v k.ú. Štramberk stavbou přípojky dešťové
kanalizace včetně součástí a příslušenství a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing.
Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
998/56/RM/2017 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě č. SMM/13/2017/BVB
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
SMM/13/2017/BVB mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana
budoucí povinná ze služebnosti inž. sítě) a panem O. G. a panem V. H., oba bytem 742 66
Štramberk (strana budoucí oprávněná ze služebnosti inž. sítě), když předmětem smlouvy je
budoucí zatížení částí pozemků p. č. 2451/1 a p. č. 3031/27 v k.ú. Štramberk
stavbou přípojky kanalizace včetně součástí a příslušenství a zároveň pověřuje starostu města
Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
999/56/RM/2017 Podnět na řešení přístupu k RD č. p. 297 - návrh směny části pozemku
p. č. 2823/5 za část pozemku p. č. 2823/14 - Marek J., manž. Sopuchovi
I. Rada města ruší
usnesení č. 733/39/RM/2017 přijaté na 39. schůzi konané dne 17.01.2017.
II. Rada města schvaluje
rozdělení pozemku p.č. 2823/5 k.ú. Štramberk, přípravné práce a zajištění podkladů
pro následnou směnu části pozemku p.č. 2823/5 za část pozemku p.č. 2823/14 k.ú. Štramberk,

dle návrhu spoluvlastníků pozemku Mgr. J. S. a Ing. Z. S., 742 66 Štramberk, v návaznosti na
podněty pana Josefa Marka, Nádražní 23, 741 01 Nový Jičín, ze dne 15.06.2016 a 13.03.2017,
na řešení přístupu k RD č.p. 297.
III. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města směnit pozemek vzniklý rozdělením pozemku p.č. 2823/5 k.ú.
Štramberk
Usnesení bylo: PŘIJATO
1000/56/RM/2017 Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1271/3 k.ú. Štramberk
I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část o výměře 3,5 m2 pozemku p. č. 1271/3 v obci a k.ú.
Štramberk dle podkladového materiálu.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1001/56/RM/2017 Podnájem pozemku p. č. 2696/3 k. ú. Štramberk
I. Rada města souhlasí
s poskytnutím pozemku p. č. 2696/3 o výměře 2287 m2, orná půda, obec a k.ú. Štramberk,
nájemce AGROSUMAK a.s., IČ 47672404, se sídlem Komenského 211, 742 01 Suchdol nad
Odrou, do podnájmu panu Jaroslavu Dostálovi, IČ 73367796, Dolní Bašta 264, 742 66
Štramberk, za účelem provozování zemědělské činnosti, a to po dobu trvání nájmu.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1002/56/RM/2017 Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace "Světelná
signalizace přechodu Štramberk - Bařiny"
I. Rada města rozhoduje
dle článku 10 Vnitroorganizační směrnice číslo 6/2007 O zadávání zakázek malého rozsahu o
přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace
"Světelná signalizace přechodu Štramberk - Bařiny", a to společnosti ELTODO,
a.s., zastoupená předsedou představenstva H. M. Sandescu, se sídlem Novodvorská 1010/14,
Lhotka, 142 00, Praha, IČ: 45274517
II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ:
00298468 a společností ELTODO, a.s., zastoupená předsedou představenstva H. M.
Sandescu, se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00, Praha, IČ: 45274517, na
zpracování projektové dokumentace "Světelná signalizace přechodu Štramberk - Bařiny" a
pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora jejím podpisem
Usnesení bylo: PŘIJATO

1003/56/RM/2017 Smlouva na projekční práce změny územního plánu
I. Rada města schvaluje
smlouvu na pořízení změny územního plánu mezi společností Urbanistické středisko Ostrava
s.r.o., Spartakovců 3, 708 00 Ostrava, zastoupenou Ing. arch. Helenou Salvetovou a Městem
Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, zastoupeném Ing. Davidem Plandorem, starostou
města a zárověň pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1004/56/RM/2017 Smlouva o organizování veřejné služby
I. Rada města schvaluje
Smlouvu č. TNJ-VS-18/2017 o organizování veřejné služby mezi Úřadem práce České
republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČ 72496991 a městem Štramberk,
Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 na vytvoření deseti pozic pro výkon veřejné
služby na dobu od 01.11.2017 do 31.10.2019 a pověřuje místostarostu města Ing. Oldřicha
Škrabala podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1005/56/RM/2017 Změna organizační struktury MÚ od 1.1.2018
I. Rada města schvaluje
Přílohu č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Štramberk (organizační strukturu MÚ) od
1.1.2018.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1006/56/RM/2017 Kupní smlouva na zásahový oblek pro JSDH Štramberk
I. Rada města schvaluje
kupní smlouvu mezi Městem Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, Štramberk a panem M.
B.,742 66 Štramberk na koupi nového zásahového obleku pro JSDH Štramberk za cenu 10tis.
Kč a pověřuje starostu města Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1007/56/RM/2017 Smlouva o výpůjčce - Výstava 70let H+Z
I. Rada města schvaluje
smlouvu o výpůjčce mezi Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvkovou organizací,
se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČ: 00089982, zastoupeným Mgr. Pavlem Hrubcem,
ředitelem a Městem Štramberk, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk, zastoupeným
starostou města Ing. Davidem Plandorem a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO

1008/56/RM/2017 Abonentní parkovací karty na rok 2017
I. Rada města schvaluje
vydání Abonentních parkovacích karet na rok 2017 (žádosti podané v termínu od 20. 09. 2017
do 10. 10. 2017), na základě přílohy č. 1 podkladového materiálu dle Nařízení města č.
1/2015 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve
městě Štramberku a Podmínek pro vydávání parkovacích karet v souvislosti s Nařízením
města č. 1/2015 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích
ve městě Štramberku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1009/56/RM/2017 Darovací smlouva Ing. J. S.
I. Rada města schvaluje
darovací smlouvu, uzavřenou mezi městem Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742 66
Štramberk a Ing. J.S., 742 58 Příbor, na 4 ks obrazů od autora Jana Hrnčárka.
Rada města pověřuje starostu města Ing. Davida Plandora podpisem této darovací smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1010/56/RM/2017 Smlouva o dotaci - Gulášové slavnosti
I. Rada města schvaluje
Darovací smlouvu mezi městem Štramberkem se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk a M. B.
742 66 Štramberk, IČ: 46162526, na finanční příspěvek ve výši 1 tis. Kč, určený na akci
podnikatelů - Gulášové slavnosti dne 30.09.2017 na Náměstí ve Štramberku.
Usnesení bylo: PŘIJATO

Ing. David Plandor
starosta města

Ing. Oldřich Škrabal
místostarosta města

