Rad a města Š tra mb erk a

PŘEHLED USNESENÍ
z 40. s ch ů ze Rad y města Š tra mb erk a, k terá se k on al a d n e 31.1.2017

741/40/RM/2017 Problematika projednávání přestupků za rok 2016

I. Rada města bere na vědomí
Zprávu o problematice projednávání přestupků za rok 2016
Usnesení bylo: PŘIJATO
742/40/RM/2017 Zpráva o bezpečnostní situaci na území působnosti Obvodního oddělení
Policie ČR Kopřivnice v roce 2016, srovnání s předchozími léty
I. Rada města bere na vědomí
Zprávu o bezpečnostní situaci na území působnosti Obvodního oddělení Policie ČR
Kopřivnice v roce 2016 a srovnání s předchozími léty.
Usnesení bylo: PŘIJATO
743/40/RM/2017 Zpráva o činnosti MP Kopřivnice
I. Rada města bere na vědomí
Zprávu o činnosti MP Kopřivnice na území města Štramberka za období od 01. 04. 2016 - 31.
12. 2016.
Usnesení bylo: PŘIJATO
744/40/RM/2017 Zpráva o činnosti JSDH za rok 2016
I. Rada města bere na vědomí
Výroční zprávu JSDH Štramberk za rok 2016.
Usnesení bylo: PŘIJATO
745/40/RM/2017 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. SMM/1/2017/VB
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. SMM/1/2017/VB mezi městem
Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana povinná z věcného
břemene) a společností MIRAMO spol. s r.o., IČ 43960987, č.p. 69, 742 55
Albrechtičky (strana oprávněná z věcného břemene), když předmětem smlouvy je zatížení
částí pozemků p.č. 1651/2, 1651/10, 1651/11, 1651/14, 1839, 1840/1, 1840/3, 1862/1, 2066/1,
2066/2, 3027/1 a 3027/46 v k.ú. Štramberk telekomunikačním vedením a zároveň pověřuje
starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.

Usnesení bylo: PŘIJATO
746/40/RM/2017 Prodej pozemku p.č. 2768/5 k.ú. Štramberk do vlastnictví města Štramberka
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka souhlasit s podáním žádosti o prodej pozemku p.č. 2768/5 v
obci a k.ú. Štramberk z vlastnictví obce Ženklava do vlastnictví města Štramberka.
Usnesení bylo: PŘIJATO
747/40/RM/2017 Dohoda o skončení nájmu nemovitosti
I. Rada města schvaluje
Dohodu o skončení nájmu nemovitosti mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9,
742 66 Štramberk (pronajímatel) a paní N. B., 742 66 Štramberk (nájemce), když předmětem
dohody je skončení nájmu části pozemku p.č. 204 v obci a k.ú. Štramberk, ke dni 31.03.2017
a pověřuje starostu města Ing. Davida Plandora podpisem této dohody.
Usnesení bylo: PŘIJATO
748/40/RM/2017 Umístění telekomunikačního zařízení pro provoz kabelové televize na
sídlišti Bařiny
I. Rada města schvaluje
Dohodu o umístění komunikačního zařízení veřejné sítě elektronických komunikací mezi
městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (vlastník
nemovitostí) a společností MIRAMO spol. s r.o., IČ 43960987, č.p. 69, 742 55 Albrechtičky
(provozovatel sítě elektronických komunikací), když předmětem dohody je souhlas vlastníka
nemovitostí s umístěním a provozováním komunikačního zařízení v bytových domech č.p.
750, č.p. 751, č.p. 814, č.p. 815, č.p. 816, č.p. 817, č.p. 818 a č.p. 819 na sídlišti Bařiny, vše v
obci a k.ú. Štramberk a pověřuje starostu města Ing. Davida Plandora podpisem této dohody.
II. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část nemovitosti budovy s č.p. 750 (bytový dům), která
je součástí pozemku p.č. 1935, ulice Bařiny, v obci a k.ú. Štramberk, a to část místnosti
bývalé mandlovny umístěné v suterénu budovy, společnosti MIRAMO spol. s r.o., IČ
43960987, se sídlem č.p. 69, 742 55 Albrechtičky, na dobu určitou 5 let s
možností prodloužení o dalších 5 až 10 let, za účelem umístění a provozování technologie
základnové stanice veřejné datové sítě MIRAMO (1 ks datové skříně o rozměrech 600 x 600
x 1970 mm) pro provoz kabelové televize na sídlišti Bařiny.
Usnesení bylo: PŘIJATO
749/40/RM/2017 Smlouva o dílo na opravu čelní fasády kulturního domu č. p. 10,11
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 opravu čelní fasády kulturního domu č. p.

10,11 a to uchazeči Severomoravská stavební společnost s.r.o., se sídlem Suvorovova
573, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ 47153849
II. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a
společností Severomoravská stavební společnost s.r.o., se sídlem Suvorovova 573, 742 42
Šenov u Nového Jičína, IČ 47153849, na opravu čelní fasády kulturního domu č. p. 10,11 a
pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
750/40/RM/2017 Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce "Výměna oken a dveří objekt veřejných WC v areálu hradu Trúba"
I. Rada města bere na vědomí
Zápis z jednání komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a vyhodnocení nabídek
k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce "Výměna oken a dveří - objekt veřejných
WC v areálu hradu Trúba".
II. Rada města rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky na stavební práce "Výměna oken a dveří - objekt veřejných
WC v areálu hradu Trúba" předložené uchazečem NOVOS NJ s.r.o., Libotín 979, 742 66
Štramberk, IČ 26825007.
III. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a
společností NOVOS NJ s.r.o., Libotín 979, 742 66 Štramberk, IČ 26825007, na stavební
práce "Výměna oken a dveří - objekt veřejných WC v areálu hradu Trúba" a pověřuje starostu
města pana Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
751/40/RM/2017 Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci
projektu "Snížení energetické náročnosti veřejných budov města Štramberka"
I. Rada města schvaluje
zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou dle dokumentu
Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020 vycházejícího z Metodického pokynu pro
oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 - 2020, vydaného Ministerstvem pro
místní rozvoj ČR a přiměřeně zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění v otevřené výzvě v rámci projektu registrační číslo projektu
CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001832 "Snížení energetické náročnosti veřejných budov města
Štramberka".
II. Rada města jmenuje
tříčlennou komisi pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek
v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu na realizaci projektu "Snížení energetické
náročnosti veřejných budov města Štramberka", registrační číslo projektu
CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001832 ve složení:
Mgr. Ing. Ladislav Kavřík, advokát

Ing. Oldřich Škrabal, místostarosta města
Jiří Juřena, investor města
Usnesení bylo: PŘIJATO
752/40/RM/2017 Smlouva o spolupráci mezi obcemi Lašské brány Beskyd na rok 2017, dle
zákona o obcích 128/2000 Sb. a ve znění pozdějších předpisů
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit Smlouvu o spolupráci mezi obcemi Lašské brány Beskyd na rok
2017, dle zákona o obcích 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a pověřuje starostu
města Ing. Davida Plandora jejím podpisem.
Usnesení bylo: PŘIJATO
753/40/RM/2017 Smlouva o poskytování služeb přenosového systému NSG
I. Rada města schvaluje
smlouvu mezi společností NAM system, a. s., provozovatel poplachového přenosového
systému NSG, zabezpečující přenos systému NSG, zastoupenou Ing. Pavlem Tkáčem a mezi
městem Štramberkem, zastoupeným Ing. Davidem Plandorem, starostou města a pověřuje
starostu jejím podpisem.
Usnesení bylo: PŘIJATO
754/40/RM/2017 Darovací smlouva - "Běh rodným krajem Emila Zátopka"
I. Rada města schvaluje
Darovací smlouvu podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném
znění, uzavřenou mezi Městem Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk a TJ
Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem Sokolská ul. 497, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, na
poskytnutí finančního daru ve výši 2 tis. Kč na organizační zajištění 15. ročníku Běhu rodným
krajem Emila Zátopka, který se poběží dne 16. 09. 2017. Rada města pověřuje starostu města
Ing. Davida Plandora podpisem této darovací smlouvy.

Usnesení bylo: PŘIJATO
755/40/RM/2017 Smlouva o výpůjčce - Muzeum Novojičínska
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o výpůjčce č. j. MuzNJ/00090/2017 mezi městem Štramberkem, se sídlem Náměstí
9, 742 66 Štramberk a Muzeem Novojičínska, příspěvkovou organizací, se sídlem 28. října
12, 741 11 Nový Jičín, týkající se zapůjčení exponátů pro stálou expozici pod názvem
"Štramberk - Moravský Betlém", instalovanou v prostorách Muzea Zdeňka Buriana ve
Štramberku na dobu určitou, a to od 24. 01. 2017 - do 31. 12. 2017.
Rada města pověřuje starostu města Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.

Usnesení bylo: PŘIJATO
756/40/RM/2017 Míra inflace 2016
I. Rada města souhlasí
s tím, že město Štramberk v roce 2017 nebude zvyšovat u stávajících smluv o nájmu prostor
sloužících podnikání, o nájmu nebytových prostor výši nájemného o průměrnou roční míru
inflace v roce 2016, která činí 0,7%.
II. Rada města schvaluje
pro stanovení výše nájemného z prostor sloužících podnikání, z nebytových prostor v roce
2017 základní roční sazbu za 1 m2 podlahové plochy ve výši 556,-Kč bez DPH.
Usnesení bylo: PŘIJATO
757/40/RM/2017 Provozování pouťových atrakcí na štramberské pouti 2017
I. Rada města schvaluje
nájemní smlouvu č. SMM/1/2017/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 a zároveň pověřuje starostu města Ing.
Davida Plandora podpisem této smlouvy.
II. Rada města schvaluje
nájemní smlouvu č. SMM/2/2017/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 a zároveň pověřuje
starostu města Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
758/40/RM/2017 Žádost o udělení souhlasu natáčet dronem ve Štramberku
I. Rada města souhlasí
s jednodenním natáčením dronem nad oblastí Náměstí a Trúby ve Štramberku v průběhu
měsíce února pro účely reklamního videospotu, na základě žádosti společnosti GREP design
s.r.o., Cyrilská 7, 602 00 Brno, IČ 27684482 ze dne 24.01.2017.
Usnesení bylo: PŘIJATO
759/40/RM/2017 Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce "Oprava veřejných WC
v areálu hradu Trúba".
I. Rada města bere na vědomí

Zápis z jednání komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a vyhodnocení nabídek
k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce "Oprava veřejných WC v areálu hradu
Trúba".
II. Rada města rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky na stavební práce "Oprava veřejných WC v areálu hradu
Trúba" předložené uchazečem Petr Štěpán, Ženklava 324, 742 67 Ženklava, IČ 66158923.
III. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a
uchazečem Petr Štěpán, Ženklava 324, 742 67 Ženklava, IČ 66158923, na stavební
práce "Oprava veřejných WC v areálu hradu Trúba" a pověřuje starostu města pana
Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
760/40/RM/2017 Veřejnoprávní smlouva o dotaci na akci "XX. Štramberská divadelní
přehlídka amatérských divadelních souborů"
I. Rada města schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o dotaci na akci XX. Štramberská přehlídka amatérských divadelních
souborů mezi DS Kotouč, zastoupený Mgr. Pavlou Jurkovou, předsedkyní spolku a městem
Štramberkem, zastoupené starostou města Ing. Davidem Plandorem a pověřuje starostu města
jejím podpisem.
Usnesení bylo: PŘIJATO
761/40/RM/2017 Informace o 27. obecním bále
I. Rada města bere na vědomí
stav příprav 27. obecního bálu města Štramberka včetně programu a rozpočtu.
Usnesení bylo: PŘIJATO
762/40/RM/2017 Zásady pro poskytování účelových dotací města Štramberka
I. Rada města schvaluje
Zásady pro poskytování účelových dotací města Štramberka.
Usnesení bylo: PŘIJATO
763/40/RM/2017 Sazebník úhrad za poskytování informací
I. Rada města schvaluje
Sazebník úhrad za poskytování informací.
Usnesení bylo: PŘIJATO
764/40/RM/2017 Nájemník v bytě v majetku města Štramberka

I. Rada města schvaluje
1. nájemníka na pronájem bytu s nájmem ve výši 34,31 Kč/1m 2 Bařiny 818/2 ve Štramberku
v obytném domě v majetku města Štramberka, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk pana
M. L., 742 66 Štramberk a pověřuje vedoucí oddělení technické správy a bytového
hospodářství paní Karlu Procházkovou podpisem nájemní smlouvy.
2. nájemníka na pronájem bytu s nájmem ve výši 18,25 Kč/1m 2 Bařiny 751/1 ve Štramberku
v obytném domě v majetku města Štramberka, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk paní
V. R., 742 66 Štramberk a pověřuje vedoucí oddělení technické správy a bytového
hospodářství paní Karlu Procházkovou podpisem nájemní smlouvy.
3. nájemníka na pronájem bytu s nájmem ve výši 18,25 Kč/1m 2 Bařiny 751/5 ve Štramberku
v obytném domě v majetku města Štramberka, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk paní
V. K. , 742 66 Štramberk a pověřuje vedoucí oddělení technické správy a bytového
hospodářství paní Karlu Procházkovou podpisem nájemní smlouvy.
4. nájemníka na pronájem bytu s nájmem ve výši 18,25 Kč/1m 2 Bařiny 751/16 ve Štramberku
v obytném domě v majetku města Štramberka, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk paní
O. M., 742 66 Štramberk a pověřuje vedoucí oddělení technické správy a bytového
hospodářství paní Karlu Procházkovou podpisem nájemní smlouvy.
5. nájemníka na pronájem bytu s nájmem ve výši 18,25 Kč/1m 2 Bařiny 751/10 ve Štramberku
v obytném domě v majetku města Štramberka, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk paní
M. H., 742 66 Štramberk a pověřuje vedoucí oddělení technické správy a bytového
hospodářství paní Karlu Procházkovou podpisem nájemní smlouvy.
6. nájemníka na pronájem bytu s nájmem ve výši 34,31 Kč/1m 2 Bařiny 818/4 ve Štramberku
v obytném domě v majetku města Štramberka, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk pana
T. P., 742 66 Štramberk a pověřuje vedoucí oddělení technické správy a bytového
hospodářství paní Karlu Procházkovou podpisem nájemní smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
765/40/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 1/2017
I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření č. 1/2017 ve znění návrhu finančního oddělení předloženého
prostřednictvím přílohy č. 1:
Příjmy: 56.395.738,00 Kč
Výdaje: 70.801.332,00 Kč
Třída 8. financování: 14.405.594,00 Kč
Usnesení bylo: PŘIJATO

Ing. David P l a n d o r
Starosta města

Ing. Oldřich Š k r a b a l
místostarosta města

