Rad a města Š tra mb erk a

PŘEHLED USNESENÍ
z 37. s ch ů ze Rad y města Š tra mb erk a, k terá se k on al a d n e 22.11.2016
673/37/RM/2016 Kontrola plnění úkolů
I. Rada města bere na vědomí
kontrolu úkolů ke dni 22.11.2016
Usnesení bylo: PŘIJATO
674/37/RM/2016 Hodnocení práce RM v roce 2016
I. Rada města bere na vědomí
hodnocení práce Rady města Štramberka v roce 2016.
Usnesení bylo: PŘIJATO
675/37/RM/2016 Spolupráce s podnikateli
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o spolupráci s podnikateli v roce 2016.
Usnesení bylo: PŘIJATO
676/37/RM/2016 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města v
rámci Programu MPR a MPZ na rok 2016
I. Rada města schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu na účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města uzavřenou mezi
městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a paní M. B., bytem, 757
01 Valašské Meziříčí, jejíž předmětem je poskytnutí účelové neinvestiční dotace (podíl města)
ve výši 74 115,- Kč a účelové neinvestiční dotace Ministerstva kultury ve výši 325 000,- Kč
na obnovu nemovité kulturní památky Roubený dům č. p. 206, pozemek parcelní číslo 612
v obci a k. ú. Štramberk, rejstříkové číslo kulturní památky v Ústředním seznamu kulturních
památek ČR - 13207/8-3421, zahrnující obnovu krovu, střechy a podlah - tesařské konstrukce
a jejich chemické ošetření, klempířské konstrukce, pokrývačské práce, oprava komínů a další
související práce v rámci rozpisu účelové dotace Ministerstva kultury ČR poskytnuté ze
státního rozpočtu v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2016 a pověřuje starostu města
Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
II. Rada města schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu na účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města uzavřenou mezi
městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a panem L. J., bytem
742 66 Štramberk, jejíž předmětem je poskytnutí účelové neinvestiční dotace (podíl města) ve
výši 6 800,- Kč a účelové neinvestiční dotace Ministerstva kultury ve výši 34 000,- Kč na
obnovu nemovité kulturní památky Roubený dům č. p. 209, pozemek parcelní číslo 623
v obci a k. ú. Štramberk, rejstříkové číslo kulturní památky v Ústředním seznamu kulturních
památek ČR - 13195/8-3415, zahrnující nátěr roubení, štítu, oken a další související práce v

rámci rozpisu účelové dotace Ministerstva kultury ČR poskytnuté ze státního rozpočtu v
Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2016 a pověřuje starostu města Ing. Davida
Plandora podpisem této smlouvy.
III. Rada města schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu na účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města uzavřenou mezi
městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a paní Mgr. P. K.
bytem 742 66 Štramberk a J.H., bytem 742 66 Štramberk, jejíž předmětem je
poskytnutí účelové neinvestiční dotace (podíl města) ve výši 17 300,- Kč a účelové
neinvestiční dotace Ministerstva kultury ve výši 86 000,- Kč na obnovu nemovité kulturní
památky Roubený dům č. p. 418, pozemek parcelní číslo 719 v obci a k. ú. Štramberk,
rejstříkové číslo kulturní památky v Ústředním seznamu kulturních památek ČR - 13200/83420, zahrnující nátěr roubení, štítu a střechy, repase a nátěr oken a dveří, obnova fasády a
komínů - oprava omítek, fasádní nátěr a další související práce v rámci rozpisu účelové dotace
Ministerstva kultury ČR poskytnuté ze státního rozpočtu v Programu regenerace MPR a MPZ
na rok 2016 a pověřuje starostu města Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
IV. Rada města schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu na účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města uzavřenou mezi
městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 A. Š. a L. Š., oba
bytem 742 66 Štramberk, jejíž předmětem je poskytnutí účelové neinvestiční dotace (podíl
města) ve výši 15 600,- Kč a účelové neinvestiční dotace Ministerstva kultury ve výši 77
000,- Kč na obnovu nemovité kulturní památky Roubený dům č. p. 207, pozemek parcelní
číslo 620 v obci a k. ú. Štramberk, rejstříkové číslo kulturní památky v Ústředním seznamu
kulturních památek ČR - 13194/8-3414, zahrnující nátěr roubení, štítu a střechy, repase a
nátěr oken a dveří, oprava základové zídky - oprava omítek, fasádní nátěr a další související
práce v rámci rozpisu účelové dotace Ministerstva kultury ČR poskytnuté ze státního rozpočtu
v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2016 a pověřuje starostu města Ing. Davida
Plandora podpisem této smlouvy.
V. Rada města schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu na účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města uzavřenou mezi
městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a paní Mgr. S. S., bytem
789 85 Mohelnice, jejíž předmětem je poskytnutí účelové neinvestiční dotace (podíl města) ve
výši 4 300,- Kč a účelové neinvestiční dotace Ministerstva kultury ve výši 21 000,- Kč na
obnovu nemovité kulturní památky Roubený dům č. p. 90, pozemek parcelní číslo 1021
v obci a k. ú. Štramberk, rejstříkové číslo kulturní památky v Ústředním seznamu kulturních
památek ČR - 13183/8-3403, zahrnující nátěr roubení, štítu a oken a další související práce v
rámci rozpisu účelové dotace Ministerstva kultury ČR poskytnuté ze státního rozpočtu v
Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2016 a pověřuje starostu města Ing. Davida
Plandora podpisem této smlouvy.
VI. Rada města schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu na účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města uzavřenou mezi
městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a Římskokatolickou
farností Štramberk, Náměstí 1, 742 66 Štramberk, IČ 47998067 jejíž předmětem je poskytnutí
účelové neinvestiční dotace (podíl města) ve výši 287 330,- Kč a účelové neinvestiční
dotace Ministerstva kultury ve výši 1 462 000,- Kč na obnovu nemovité kulturní památky
kostel sv. Jana Nepomuckého, pozemek parcelní číslo 1 v obci a k. ú. Štramberk, rejstříkové
číslo kulturní památky v Ústředním seznamu kulturních památek ČR - 13468-3467, zahrnující

obnovu krovu, střechy a fasády věže kostela - tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření,
klempířské konstrukce, pokrývačské práce, oprava omítek, fasádní nátěr, restaurování báně,
kříže a ciferníku hodin a další související práce v rámci rozpisu účelové dotace Ministerstva
kultury ČR poskytnuté ze státního rozpočtu v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2015
a pověřuje starostu města Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
677/37/RM/2016 Dodatek č. 11 ke Smlouvě o dílo číslo SWR/14/248 uzavřené dne 07. 02.
2014 ve znění dodatku č. 1 až č. 10 na udělení licence programového vybavení R@dnice
VERA.
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 11 ke Smlouvě o dílo číslo SWR/14/248 uzavřené dne 07. 02. 2014 ve znění
dodatku č. 1-10 mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a
firmou VERA, spol. s r.o., se sídlem Praha 6 - Vokovice, Lužná 2, IČ 62587978 na udělení
licence programového vybavení R@dnice VERA - udělení licence agendy Tvorba rozpočtu závazné ukazatele, včetně poskytování služby Základní technické podpory a pověřuje starostu
města pana Ing. Davida Plandora podpisem tohoto dodatku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
678/37/RM/2016 Žádost pana M. Š. na pořízení změny Územního plánu Štramberka
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka zařadit požadavek pana M. Š., 277, 742 21 Kopřivnice do
nejbližší pořizované změny Územního plánu Štramberka.
Usnesení bylo: PŘIJATO
679/37/RM/2016 Dodatky k nájemním smlouvám - Dům služeb
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu a podnájmu nebytových prostor města č. 1/2011 ze dne
11.5.2011 mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a
společností Pizzerie Maestro s.r.o., zastoupenou jednatelem společnosti Romanem Janíkem,
IČ 05431913, se sídlem Bartoškova 1411/20, Nusle, 140 00 Praha 4 a zároveň pověřuje
starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem tohoto dodatku.
II. Rada města schvaluje
Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu a podnájmu nebytových prostor města ze
dne 29.6.2009 mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a
společností LOMNÁ spol. s r.o., zastoupenou jednatelem společnosti Ing. Ondřejem
Konvičkou, IČ 48401170, se sídlem Střelniční 649, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm a zároveň
pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem tohoto dodatku.
III. Rada města schvaluje
Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu a podnájmu nebytových prostor města ze
dne 17.3.2003 mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a
paní Jaroslavou Matulíkovou, IČ 73009784, se sídlem Nádražní 804, 742 66 Štramberk a

zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem tohoto dodatku.
IV. Rada města schvaluje
Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu a podnájmu nebytových prostor města ze
dne 27.4.2000 mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a paní
Kateřinou Důjkovou, IČ 61626261, se sídlem Bařiny 734, 742 66 Štramberk a zároveň
pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem tohoto dodatku.
V. Rada města schvaluje
Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu a podnájmu nebytových prostor města ze dne 3.5.2000 mezi
městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a paní Zdeňkou
Hanzalovou, IČ 43577113, se sídlem Nádražní 820, 742 66 Štramberk a zároveň pověřuje
starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem tohoto dodatku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
680/37/RM/2016 Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce.
I. Rada města schvaluje
Dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí
9, 742 66 Štramberk a manžely P. D. a H. D., oba bytem 743 01 Bílov, když předmětem
dohody je ukončení výpůjčky pozemku p.č. 2927 v obci a k.ú. Štramberk a pověřuje starostu
města Ing. Davida Plandora podpisem této dohody.
Usnesení bylo: PŘIJATO
681/37/RM/2016 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SMM/4/2016/VB - H. H.
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SMM/4/2016/VB mezi městem
Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a paní Ing. H. H., bytem 742 21
Kopřivnice a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem
této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
682/37/RM/2016 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva
o právu provést stavbu č. IV-12-8012896
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu č. IV-12-8012896 mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66
Štramberk a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Dečín IV
- Podmokly, zastoupenou společností ARPEX MORAVA s.r.o., IČ 26809559, Teslova 783/2,
702 00 Ostrava - Přívoz a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora
podpisem této smlouvy.

Usnesení bylo: PŘIJATO
683/37/RM/2016 Záměr prodeje pozemku p.č. 174 v k.ú. Štramberk
I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města prodat pozemek p.č. 174 o výměře 67 m2, ostatní plocha, neplodná
půda, v obci a k.ú. Štramberk.
Usnesení bylo: PŘIJATO
684/37/RM/2016 Darovací smlouva č. NJ/316/j/2016/Ja
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit darovací smlouvu č. NJ/316/j/2016/Ja mezi městem
Štramberkem se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a Moravskoslezským
krajem se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupeným Správou silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23
Ostrava, IČ 00095711.
Usnesení bylo: PŘIJATO
685/37/RM/2016 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva
o právu provést stavbu č. IP-12-8018376/04
I. Rada města ruší
usnesení č. 529/27/RM/2016 z. 27. schůze konané dne 24.05.2016.
II. Rada města schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu č. IP-12-8018376/04 mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9,
Štramberk a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Dečín IV
- Podmokly, zastoupenou společností NOVPRO FM, s.r.o., IČ 28633504, Sadová 609, 738 01
Frýdek-Místek a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem
této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
686/37/RM/2016 Dohoda o skončení nájmu nemovitosti, záměr pronájmu - pozemek p.č.
1924 k.ú. Štramberk
I. Rada města schvaluje
Dohodu o skončení nájmu nemovitosti mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9,
742 66 Štramberk a paní Z. B, bytem 742 21 Kopřivnice, když předmětem dohody je
skončení nájmu pozemku p.č. 1924 v obci a k.ú. Štramberk, ke dni 31.12.2016 a pověřuje
starostu města Ing. Davida Plandora podpisem této dohody.
II. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek p.č. 1924 o výměře 896 m2, trvalý travní
porost, v obci a k.ú. Štramberk, formou obálkové metody za podmínek uvedených v
podkladovém materiálu.

Usnesení bylo: PŘIJATO
687/37/RM/2016 Pronájem prostor v budově s č.p. 450
I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část nemovitosti budovy s č. p. 450, která je součástí
pozemku parc. č. 1643, ulice Nádražní, v obci a k. ú. Štramberk, a to místnost č. 2.04 o
výměře 14,53 m2 podlahové plochy v 2. NP a místnost č. 2.05 o výměře 12,96 m2 podlahové
plochy v 2. NP, pobočnému spolku Junák - český skaut, středisko Štramberk, z.s., k zájmové
činnosti na dobu neurčitou.
Usnesení bylo: PŘIJATO
688/37/RM/2016 Zpětvzetí výpovědi Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání č.
SMM/2/2015/NP, ukončení Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání č.
SMM/2/2015/NP dohodou.
I. Rada města schvaluje
zpětvzetí výpovědi Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání č. SMM/2/2015/NP
uzavřené dne 04.03.2015, ve znění dodatku č. 1, s nájemcem panem Pavlem Mikšovským, IČ
63052903, Kopec 55, 742 66 Štramberk.
II. Rada města schvaluje
Dohodu o skončení nájmu prostor sloužících podnikání mezi městem Štramberkem, IČ
00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a panem Pavlem Mikšovským, IČ 63052903, Kopec
55, 742 66 Štramberk, když předmětem dohody je skončení nájmu prostor sloužících
podnikání dle Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání č. SMM/2/2015/NP ze dne
04.03.2015, ve znění dodatku č. 1 , dohodou ke dni 30.11.2016 a pověřuje starostu města Ing.
Davida Plandora podpisem této dohody.
Usnesení bylo: PŘIJATO
689/37/RM/2016 Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Strategie rozvoje města Štramberka
I. Rada města schvaluje
výzvu k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Strategie
rozvoje města Štramberka" v rámci projektu "Strategie rozvoje a efektivní řízení města
Štramberka reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002821" podpořeného z Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu
Zaměstnanost.
II. Rada města jmenuje
komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky
malého rozsahu na služby "Strategie rozvoje města Štramberka" v rámci projektu "Strategie
rozvoje a efektivní řízení města Štramberka reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002821"
podpořeného podpořeného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost ve složení:

Ing. David Plandor, starosta města
Ing. Oldřich Škrabal, místostarosta města
Ing. Andrea Hlávková, vedoucí finančního oddělení
Usnesení bylo: PŘIJATO
690/37/RM/2016 Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce "Oprava parkovací
plochy u pošty 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 stavební práce "Oprava parkovací plochy u pošty ve
Štramberku".
II. Rada města rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky na stavební práce "Oprava parkovací plochy u pošty ve
Štramberku" 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 "Oprava parkovací plochy u pošty ve Štramberku" a pověřuje
starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
691/37/RM/2016 Nájemník v bytě v majetku města
I. Rada města schvaluje
nájemníka na pronájem bytu s nájmem ve výši 45,69 Kč/1m 2 Bařiny 816/3 ve Štramberku v
obytném domě v majetku města Štramberka, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk pana M.
M., bytem 742 66 Štramberk a pověřuje vedoucí oddělení technické správy a bytového
hospodářství paní Karlu Procházkovou podpisem nájemní smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
692/37/RM/2016 Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu ke schválení Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Usnesení bylo: PŘIJATO

693/37/RM/2016 Smlouva na odkoupení dříví na pařezu
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o odkup dříví na pařezu uzavřenou mezi Městem Štramberk, Náměstí 9, Štramberk a
M. D., bytem Štramberk, a pověřuje starostu ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
694/37/RM/2016 Darovací smlouva na věcný dar.
I. Rada města schvaluje
Darovací smlouvu na věcný dar, uzavřenou mezi městem Štramberkem, se sídlem Náměstí 9,
742 66 Štramberk a paní D. B., bytem 742 21 Kopřivnice, která daruje městu Štramberku
obraz - Triptych Štramberk - olej, autora Oldřicha Bijoka z roku 1984.
Rada města pověřuje starostu města Ing. Davida Plandora podpisem této darovací smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
695/37/RM/2016 Smlouva o dílo na provedení zabezpečení říms na fasádě ZŠ a MŠ
Štramberk
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 provedení zabezpečení říms na fasádě ZŠ
a MŠ Štramberk a to uchazeči Stavební Poradenská Společnost, s.r.o., se sídlem Panská
395, 742 13 Studénka, IČ 41035321.
II. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a
společností Stavební Poradenská Společnost, s.r.o., se sídlem Panská 395, 742 13 Studénka,
IČ 41035321, na provedení zabezpečení říms na fasádě ZŠ a MŠ Štramberk a pověřuje
starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
696/37/RM/2016 Odkup majetku Městské policie Štramberk.
I. Rada města neschvaluje
prodej 13 ks botiček z majetku Městské policie Štramberk za cenu 100,-- Kč/ks, t. j. v
celkové hodnotě 1 300,-- Kč, panu Mgr. P. B., bytem 742 66 Štramberk.
Usnesení bylo: PŘIJATO
697/37/RM/2016 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
č. SMM/5/2016/BVB
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
SMM/5/2016/BVB mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66
Štramberk a panem Ing. P. S., bytem 742 66 Štramberk, když předmětem služebnosti

inženýrské sítě je stavba vodovodního řadu DN 80 pro zásobování pitnou vodou lokality
Libotín na pozemku parcela č. 2451/8 v obci a k.ú. Štramberk a zároveň pověřuje starostu
města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
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

