Rada města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ
z 10. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 9.6.2015

Toto usnesení je upraveno podle zákona č. 101/2000 – zákon o ochraně osobních údajů

193/10/RM/2015 Zpráva o činnosti komise rozvoje, správy majetku a regenerace
I. Rada města bere na vědomí
Zprávu o činnosti komise rozvoje, správy majetku a regenerace za období 01/2015 - 05/2015.
Usnesení bylo: PŘIJATO
194/10/RM/2015 Stav rozpracovaných akcí, investorská činnost
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit stav stavebně investičních akcí na rok 2015 ke dni
31.05.2015.
Usnesení bylo: PŘIJATO
195/10/RM/2015 Zpráva o činnosti stavebního úřadu a silničně správní agendy
I. Rada města bere na vědomí
Zprávu o činnosti stavebního úřadu a silničně správní agendy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
196/10/RM/2015 Závěrečný účet města za rok 2014 a schválení účetní závěrky za rok 2014
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit celoroční hospodaření města a Závěrečný účet města za rok 2014
včetně zprávy auditora Ing. Jarmily Orlitové.
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města Štramberka za rok 2014

Usnesení bylo: PŘIJATO
197/10/RM/2015 Rozpočtové opatření č. 2/2015 a PHČ pro rok 2015 - změna č. 2
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 2/2015:
Příjmy:
50.728.285,00 Kč
Výdaje:
55.551.761,00 Kč
Třída 8 financování:
4.823.476,00 Kč
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit plán hospodářské činnosti pro rok 2015 - změna č. 2
Výnosy: 6.747.000,00 Kč
Náklady: 4.886.000,00 Kč
Usnesení bylo: PŘIJATO
198/10/RM/2015 Příprava 4. zasedání Zastupitelstva města Štramberka
I. Rada města schvaluje
datum, čas, místo konání a program 4. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se
uskuteční dne 17. 06. 2015 v 16:00 hod. v sále Kulturního domu na Náměstí ve
Štramberku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
199/10/RM/2015 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání č.
SMM/1/2015/NP - L. S.
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání č. SMM/1/2015/NP mezi
městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, zastoupeným starostou
města Ing. Davidem Plandorem a L. S., IČ 73238813, 742 21 Kopřivnice a zároveň pověřuje
starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem tohoto dodatku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
200/10/RM/2015 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy darovací č. NJ/173/i/2015/Ja - MS
kraj
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací č.
NJ/173/i/2015/Ja mezi Moravskoslezským krajem, ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava,

zastoupeným z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvkovou organizací, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, středisko Suvorovova 525, 741 01
Nový Jičín a městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, když předmětem daru
budou části nemovitostí pozemků parc.č. 3024/25, parc. č. 3024/26 a parc.č. 3026/8, v obci a
k.ú. Štramberk, na kterých bude umístěna stavba "Splašková a dešťová kanalizace Novojičínská včetně chodníků, autobusového zálivu a přechodu pro chodce na pozemku p.č.
3026/8, 3024/26, 3024/25, 832/7, 833/6, 832/11 v k. ú. Štramberk".
Usnesení bylo: PŘIJATO
201/10/RM/2015 Smlouva o zřízení věcného břemene č. IP-12-8014863/03
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-8014863/03 mezi městem Štramberkem, IČ
00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ
24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV- Podmokly a zároveň pověřuje starostu města
Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
202/10/RM/2015 Žádost o souhlas se záborem veřejného prostranství - Klub Star-Riders
Czech Republic
I. Rada města souhlasí
se záborem veřejného prostranství na pozemku parc. č. 15/1 v obci a k.ú. Štramberk (červená
plocha náměstí) dne 27. 06. 2015 od cca 14.00 hod. do 15.30 hod. pro zaparkování 15 - 20
motorek v rámci srazu "slušných motorkářů" pořádaného klubem Star - Riders Czech
Republic.

Usnesení bylo: PŘIJATO
203/10/RM/2015 Rezidentní a Abonentní parkovací karty na rok 2015
I. Rada města schvaluje
vydání Rezidentních parkovacích karet na rok 2015 (žádosti podané v termínu od 20. 05.
2015 do 09. 06. 2015), na základě přílohy č. 1 podkladového materiálu dle Nařízení města č.
1/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve
městě Štramberku a Podmínek pro vydávání parkovacích karet v souvislosti s Nařízením
města č. 1/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích
ve městě Štramberku.

II. Rada města schvaluje
vydání Abonentních parkovacích karet na rok 2015 (žádosti podané v termínu od 20. 05. 2015
do 09. 06. 2015), na základě přílohy č. 2 podkladového materiálu dle Nařízení města č.
1/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve
městě Štramberku a Podmínek pro vydávání parkovacích karet v souvislosti s Nařízením
města č. 1/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích
ve městě Štramberku
Usnesení bylo: PŘIJATO
204/10/RM/2015 Smlouva o odborném dohledu vodního díla ČOV na koupališti Štramberk Libotín
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o odborném dohledu vodního díla čistírny odpadních vod č. 011/15 mezi městem
Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a společností SINEKO
Engineering, s.r.o., se sídlem Místecká 329/258, 720 00 Ostrava-Hrabová, IČ 25908928, na
odborný dohled nad zajištěním řádného provozování a provádění vybraných činností u
zařízení Biologické čistírny odpadních vod BC 25 na koupališti Štramberk - Libotín a
pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
205/10/RM/2015 Parkovací systém - náměty a připomínky pro revizi parkovacího a
naváděcího systému města Štramberka
I. Rada města bere na vědomí
náměty a připomínky pro revizi parkovacího a naváděcího systému města Štramberka
zpracované komisí rozvoje, správy majetku a regenerace.
II. Rada města schvaluje
úpravu dopravního značení v souvislosti s naváděcím systémem města Štramberka na
centrální parkoviště.
Usnesení bylo: PŘIJATO
206/10/RM/2015 Veřejnoprávní smlouvy na fin.příspěvek
I. Rada města schvaluje
veřejnoprávní smlouvu na účelovou dotaci uzavřenou mezi městem Štramberkem, IČ
00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, zastoupeným starostou města Ing. Davidem

Plandorem, a Městem Kopřivnice, IČ 00298077, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice,
zastoupeným starostou města Ing. Miroslavem Kopečným a zároveň pověřuje starostu města
Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.

II. Rada města schvaluje
veřejnoprávní smlouvu na účelovou dotaci uzavřenou mezi městem Štramberkem, IČ
00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, zastoupeným starostou města Ing. Davidem
Plandorem, a Asociací zdravotně postižených, smíšenou organizací Kopřivnice, IČ
26620537, Sokolovská 393, 742 21 Kopřivnice, zastoupenou Irenou Kučerkovou, předsedou
asociace zdravotně postižených a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida
Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
207/10/RM/2015 Oprávnění finančního výboru k projednávání návrhu rozpočtu a
rozpočtových opatření
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města pověřit finanční výbor pro projednávání návrhu rozpočtu města a
rozpočtových opatření a podávání nezávazných a doporučujících stanovisek, připomínek a
podnětů ve smyslu §119 odst. 2 písm. b) zákona o obcích.
Usnesení bylo: PŘIJATO
208/10/RM/2015 Příspěvky dárcům krve za rok 2014.
I. Rada města schvaluje
a) Peněžité dary dárcům krve za rok 2014 dle přiloženého seznamu
b) Nepeněžité dary formou dárkových poukázek dárcům krve za rok 2014 dle přiloženého
seznamu
Usnesení bylo: PŘIJATO

209/10/RM/2015 Smlouva o výpůjčce
I. Rada města schvaluje
Smlouvu mezi Památníkem Národního písemnictví v Praze, se sídlem Strahovské nádvoří
1/132 Praha 1 - Hradčany a městem Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk o

zapůjčení originálů na výstavu Básník štětce, která se bude konat v sezóně v Muzeu Zdeňka
Buriana ve Štramberku a pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem
této smlouvy.

Usnesení bylo: PŘIJATO
210/10/RM/2015 Převod pozemků p.č. 1128/2, p.č. 1128/3 a podílu o velikosti id. 1/2
pozemku p.č. 1734/3 do vlastnictví města Štramberka
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka nesouhlasit s úplatným převodem pozemků parc.č. 1128/2,
parc. č. 1128/3 a podílu o velikosti id. 1/2 pozemku parc.č. 1734/3, vše v obci a k.ú.
Štramberk, do vlastnictví města Štramberka od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, Územní pracoviště Ostrava.
II. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka souhlasit s bezúplatným převodem pozemků parc.č. 1128/2,
parc. č. 1128/3 a podílu o velikosti id. 1/2 pozemku parc.č. 1734/3, vše v obci a k.ú.
Štramberk, do vlastnictví města Štramberka od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, Územní pracoviště Ostrava.
III. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka souhlasit s podáním doplnění žádosti o bezúplatný převod
pozemků v obci a k.ú. Štramberk ze dne 30.6.2010, zn. 1347/2010/PF, v souladu s usnesením
bodu č. I. a bodu č. II., na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo
nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, Územní pracoviště Ostrava.
Usnesení bylo: PŘIJATO
211/10/RM/2015 Žádost o souhlas se záborem veřejného prostranství - CET 21, s.r.o.
I. Rada města souhlasí
se záborem veřejného prostranství v rozsahu 5 m2 na pozemku parc. č. 15/1 v obci a k.ú.
Štramberk od 18.06.2015,cca 12.00 hod.do19.06.2015, 10.00hod.,pro zaparkování přenosové
ho vozu a se záborem veřejného prostranství v rozsahu 5 m2 pozemku p.č. 15/1 v obci a k.ú.
Štramberk dne 19.06.2015 od 04.00 hod. do 10.00 hod. pro umístění stánku, a to vše v rámci
vysílání pořadu "Snídaně na cestách" TV Nova.

Usnesení bylo: PŘIJATO
212/10/RM/2015 Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce "Splašková a dešťová
kanalizace na ulici Novojičínská včetně chodníků a přechodu pro chodce".
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 "Splašková a dešťová kanalizace na ulici
Novojičínská včetně chodníků a přechodu pro chodce".
II. Rada města rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky na stavební práce "Splašková a dešťová kanalizace na ulici
Novojičínská včetně chodníků a přechodu pro chodce" předložené
uchazečem JAPSTAV MORAVA s.r.o., se sídlem Lubina 449, 742 21 Kopřivnice, IČ
25824783.
III. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a
společností JAPSTAV MORAVA s.r.o., se sídlem Lubina 449, 742 21 Kopřivnice, IČ
25824783, na stavební práce "Splašková a dešťová kanalizace na ulici Novojičínská včetně
chodníků a přechodu pro chodce" a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora
podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
213/10/RM/2015 Veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a povolení stavby "Splašková a
dešťová kanalizace na ulici Novojičínská včetně chodníků a přechodu pro chodce"
I. Rada města schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby "Splašková a dešťová kanalizace - Novojičínská
včetně chodníků přechodu pro chodce a rozšíření veřejného osvětlení" uzavřenou mezi
Městským úřadem Štramberk, Stavební úřad, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, jako stavební
úřad věcně a místně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. e) stavebního zákona, zastoupený
Miroslavem Lošákem, vedoucím stavebního úřadu, jako oprávněnou úřední osobou
k podepisování písemného vyhotovení správního rozhodnutí dle § 15 odst. 2 správního řádu a
městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, zastoupené starostou města Štramberka
Ing. Davidem Plandorem a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora
podpisem této smlouvy.
II. Rada města schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o povolení stavby "Splašková a dešťová kanalizace Novojičínská"
uzavřenou mezi Městským úřadem Kopřivnice, Odbor životního prostředí, Štefanikova 1163,
742 21 Kopřivnice, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 zákona č.

254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle §11 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle § 15
zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění
pozdějších předpisů, zastoupený Ing. Jiřím Sopuchem, vedoucí oddělení vodního a
odpadového hospodářství, jako oprávněnou úřední osobou k podepisování písemného
vyhotovení správního rozhodnutí dle § 15 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v
platném znění a městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, zastoupené starostou
města Štramberka Ing. Davidem Plandorem a zároveň pověřuje starostu města Štramberka
Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
III. Rada města schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o provední stavby "Chodník, přechod pro chodce, rozšíření veřejného
osvětlení na pozemcích parcelní číslo 3024/1, 3024/25, 3024/26, 3026/8, 1306 v katastrálním
území Štramberk, obec Štramberk", uzavřenou mezi Městským úřadem Kopřivnice, Odbor
stavebního řádu, územního plánování a památkové péče, Štefánikova 1163, 742 21
Kopřivnice, jako speciální stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 15 odst. 1 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů, věcně příslušný podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný podle ustanovení §
11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zastoupený Ing. Markétou Kvitovou,
vedoucí odboru, jako oprávněnou úřední osobou k podepisování písemného vyhotovení
správního rozhodnutí dle § 15 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů a městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, zastoupené
starostou města Štramberka Ing. Davidem Plandorem a zároveň pověřuje starostu města
Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
214/10/RM/2015 Vyloučení Tomáše Harabiše z komise cestovního ruchu a mediální
prezentace
I. Rada města vylučuje
pana Tomáše Harabiše z komise cestovního ruchu a mediální prezentace.
Usnesení bylo: PŘIJATO
215/10/RM/2015 Záměr pronájmu - penzion Stará škola
I. Rada města neschvaluje
pronájem nemovitosti - části pozemku p.č. 5 o výměře 502,69 m2 v obci a k.ú. Štramberk,
jehož součástí je stavba budova s č.p. 18 (stavba občanského vybavení), ulice Náměstí a části
pozemku p.č. 5 o výměře 136,8 m2 v obci a k.ú. Štramberk, na které je umístěno zařízení
venkovního posezení, společnosti ŠMÍRA-PRINT s.r.o., Bořivojova 650/48, 718 00 Ostrava -

Kunčičky dle žádosti podané dne 28.05.2015 na základě Oznámení o záměru města
pronajmout nemovitý majetek zveřejněného dne 29.04.2015 pod evidenčním číslem
písemnosti 17/2015 (č.j. MEST/SMM/1402/2015/PF).
II. Rada města ruší
záměr města pronajmout nemovitost - část pozemku p. č. 5 o výměře 502,69 m2 v obci a k.ú.
Štramberk, jehož součástí je stavba budova s č. p. 18 (stavba občanského vybavení),
ulice Náměstí a část pozemku p. č. 5 o výměře 136,8 m2 v obci a k.ú. Štramberk, na které je
umístěno zařízení venkovního posezení, za podmínek zveřejněných dne 29.04.2015 pod
evidenčním číslem písemnosti 17/2015 (č.j. MEST/SMM/1402/2015/PF).
III. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout nemovitost - část pozemku p. č. 5 o výměře 502,69 m2
(zastavená plocha a nádvoří), v obci a k.ú. Štramberk, jehož součástí je stavba budova s č. p.
18 (stavba občanského vybavení, podlahová plocha o výměře 626,25 m2), ulice Náměstí a
část pozemku p. č. 5 o výměře 136,8 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), v obci a k.ú. Štramberk,
na které je umístěno zařízení venkovního posezení, dle podkladového materiálu. s
připomínkami.
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

