Rada města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ
z 30. schůze Rady města Štramberka, která se konala
dne 10.3.2020
Rozbor trestné činnosti ve městě za rok 2019 - Zpráva o bezpečnostní
situaci-OOP Kopřivnice
I. Rada města bere na vědomí
497/30/RM/2020

Zprávu o bezpečnostní situaci - OOP Kopřivnice v roce 2019.

498/30/RM/2020 Zpráva o činnosti Městské policie Kopřivnice
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o činnosti Městské policie Kopřivnice za rok 2019.

499/30/RM/2020 Hospodaření města k 31.12.2019
I. Rada města bere na vědomí
výsledky hospodaření města k 31.12.2019
II. Rada města bere na vědomí
výsledky inventarizace města za rok 2019

500/30/RM/2020 Rozpočtové opatření č. 1/2020
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 1/2020 ve znění návrhu předloženého
finančním oddělením prostřednictvím přílohy č. 1:
Příjmy: 100.861.440,00 Kč
Výdaje: 128.706.440,00 Kč
Třída 8 financování: 27.845.000,00 Kč

501/30/RM/2020 Rozdělení příspěvků z Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2020
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit příspěvky pro jednotlivé žadatele z programu
regenerace MPR a MPZ v roce 2020 takto:
1. Obnova roubeného domu spočívající ve výměně střešní krytiny, oprava klempířských
prvků, částečná výměny dřevěného podbití a práce s tím související, roubeného
domu Plaňava č. p. 209, na pozemku parc. č. 623 v k. ú. Štramberk, r. č. 13195/8-3415 ve
výši 39.100 Kč majiteli RD pan L. J., 742 66 Štramberk.
2. Obnova roubeného domu spočívající v nátěru střešní krytiny, výměna poškozených
šindelů, nátěry oken, dveří, obvodového trámoví domu a práce s tím
související, roubeného domu Zauličí č. p. 88, na pozemku parc. č. 147 v k. ú.
Štramberk, r. č. 13216/8-3436 ve výši 15.000 Kč majiteli RD M. F., 739 11 Frýdlant nad
Ostravicí.
II. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit z programu regenerace MPR a MPZ v roce 2020
realizaci celkové obnovy dřevěných a kamenných částí gotické věže Trúba spočívající v
obnově kamenného zdiva, vnějších kamenných schodů, ocelového vřetenového schodiště,
vnitřního dřevěného schodiště, podesty a zábradlí, konstrukce ochozu, krovu střechy a práce s
tím související, parc. č. 2824 v k. ú. Štramberk, r. č. 13244/8-3465.

502/30/RM/2020 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.

503/30/RM/2020 Příprava 10. zasedání Zastupitelstva města Štramberka
I. Rada města schvaluje
program 10. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, konaného dne 18.03.2020 v 16:00
hod. v sále Kulturního domu na Náměstí ve Štramberku.

504/30/RM/2020 Pravidla udělování účelových příspěvků (dotací)
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit Pravidla udělování účelových dotací (příspěvků) města
Štramberka ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1
podkladového materiálu

Deklarace potřebnosti sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi SASRD
I. Rada města doporučuje
505/30/RM/2020

zastupitelstvu města schválit deklaraci potřebnosti sociálně aktivizační služby pro rodiny s
dětmi na území města Štramberka, jejíž poskytovatelem by byla Armáda spásy v České
republice, z.s.

Přijetí úvěru od ČS na projekty rekonstrukce hřbitova a rekonstrukce
koupaliště Libotín
I. Rada města doporučuje
506/30/RM/2020

zastupitelstvu města schválit přijetí úvěru od České spořitelny, a.s. ve výši 15 mil.Kč se
splatností 10 let a s pevnou úrokovou sazbou 1,81%.

507/30/RM/2020 Konečné terénní úpravy na pozemku parc. č. 1131/1 k.ú. Štramberk
I. Rada města bere na vědomí
cenovou nabídku na provedení konečných terénních úprav (založení trávníku) na pozemku
parc. č. 1131/1 k.ú. Štramberk - Pískovna od společnosti SLUMEKO s.r.o, Služby města
Kopřivnice, Štefániková 28/31, 742 21 Kopřivnice, IČ: 25376021
II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na provedení akce "Konečné terénní úpravy (založení trávníku) na
pozemku parc. č. 1131/1 k.ú. Štramberk - Pískovna", mezi Městem Štramberkem, Náměstí č.
9, 742 66 Štramberk, IČ: 00298468 a společností SLUMEKO s.r.o., Služby města
Kopřivnice, Štrafánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice, IČ: 25376021 na základě cenové nabídky
ze dne 25. 2. 2020

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě č. SMM/3/2020/BVB
I. Rada města schvaluje
508/30/RM/2020

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
SMM/3/2020/BVB mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana budoucí
povinná ze služebnosti inž. sítě) a M. O., 742 21 Kopřivnice (strana budoucí oprávněná ze
služebnosti inž. sítě), když předmětem smlouvy je budoucí zatížení částí pozemků p. č.
1128/1 a p. č. 1128/2 v k. ú. Štramberk stavbou vodovodního řadu včetně součástí a
příslušenství.

509/30/RM/2020 Skácení dřevin na pozemku p. č. 3023/8 k. ú. Štramberk
I. Rada města souhlasí
se skácením 2 ks dřevin (jasan) rostoucích na pozemku p. č. 3023/8, k. ú. Štramberk.

510/30/RM/2020 Skácení dřeviny na pozemku p. č. 1482/33 k. ú. Štramberk
I. Rada města souhlasí
se skácením 1 ks dřeviny (lípa) rostoucí na pozemku p. č. 1482/33, k. ú. Štramberk.

511/30/RM/2020 Skácení dřeviny na pozemku p. č. 2194 k. ú. Štramberk
I. Rada města souhlasí
se skácením 1 ks dřeviny (bříza) rostoucí na pozemku p. č. 2194, k. ú. Štramberk.

512/30/RM/2020 Žádosti o prodej částí pozemku p. č. 1502 k. ú. Štramberk
I. Rada města neschvaluje
rozdělení pozemku p. č. 1502 v obci a k. ú. Štramberk za účelem přípravy prodeje části tohoto
pozemku dle žádosti manželů L. a R. G., 742 66 Štramberk.
II. Rada města neschvaluje
rozdělení pozemku p. č. 1502 v obci a k. ú. Štramberk za účelem přípravy prodeje části tohoto
pozemku dle žádosti manželů H. a R. G., 742 66 Štramberk.

Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě č. SMM/4/2020/BVB a č. SMM/5/2020/BVB
I. Rada města schvaluje
513/30/RM/2020

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
SMM/4/2020/BVB mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana budoucí
povinná ze služebnosti inž. sítě) a manžely panem R. G., 742 66 Štramberk a paní L. G.,
Štramberk (strana budoucí oprávněná ze služebnosti inž. sítě), když předmětem smlouvy je
budoucí zatížení části pozemku p. č. 1502 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/5/2020/BVB mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana budoucí
povinná ze služebnosti inž. sítě) a manžely panem R. G., 742 66 Štramberk a paní L.G.,
Štramberk (strana budoucí oprávněná ze služebnosti inž. sítě), když předmětem smlouvy je
budoucí zatížení části pozemku p. č. 1502 v k. ú. Štramberk stavbou přípojky splaškové

kanalizace včetně součástí a příslušenství.

514/30/RM/2020 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 1334
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 1334 mezi městem Štramberkem,
IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana Budoucí povinná z věcného břemene) a
společností innogy Gas Storage, s.r.o., IČ 27892077, Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00
Praha (strana Budoucí oprávněná z věcného břemene), když předmětem smlouvy je budoucí
zatížení částí pozemků p. č. 1309/40, p. č. 2696/3, p. č. 2697, p. č. 2700/2 a p. č. 3030/17 v k.
ú. Štramberk podzemním vedením elektrických kabelů v rámci stavby č. 2357 "Rekonstrukce
pohonu kompresoru PZP Štramberk".

Zřízení věcného břemene na pozemcích p. č.981, p. č. 988, p. č. 3024/1
a p. č. 3024/27 k. ú. Štramberk
I. Rada města nesouhlasí
515/30/RM/2020

se zřízením věcného břemene na pozemcích p. č. 981, p. č. 988, p. č. 3024/1 a p. č. 3024/27,
obec a k. ú. Štramberk, dle žádosti pana P. T., 742 66 Štramberk, z důvodů uvedených v
podkladovém materiálu.

516/30/RM/2020 Smlouva o výpůjčce č. SMM/01/2020
I. Rada města schvaluje
1. výpůjčku nemovitosti pozemku p.č. 2960/1 o výměře 44486 m2, ostatní plocha, neplodná
půda, v obci a k.ú. Štramberk, Janu Stýskalovi, IČ 06901883, se sídlem Alšova 1141/5,
742 21 Kopřivnice.
2. smlouvu o výpůjčce č. SMM/01/2020 mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí
9, 742 66 Štramberk a Jiřím Stýskalou, IČ 06901883, Alšova 1141/5, 742 21 Kopřivnice.
517/30/RM/2020 Záměr prodeje pozemku p. č. 15/8 k. ú. Štramberk
I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města prodat pozemek p. č. 15/8 o výměře 71 m2, ostatní plocha, jiná
plocha, v obci a k. ú. Štramberk, dle GP pro rozdělení pozemku č. 3235-2/2020.

518/30/RM/2020 Dodatek č. 1 - SE-315A/20 k Servisní smlouvě SE-315/11
I. Rada města schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 - SE-315A/20 k Servisní smlouvě SE-315/11, uzavřenou mezi Městem
Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČO: 00298468 a firmou PRISIMA, spol. s r.o., se
sídlem Bukovanského 12/869, 710 00 Ostrava, IČO: 19014597 na servis a údržbu
elektronické zabezpečovací signalizace v Muzeu Zdeňka Buriana.

519/30/RM/2020 Spolupráce s firmou JRK Partnerství
I. Rada města schvaluje
smlouvu o zpracování osobních údajů prostřednictvím aplikace ECONIT mezi JRK Česká
republika s.r.o., IČ 24853640 se sídlem Bolzanova 1, Praha 1, 110 00 a Městem Štramberk,
IČO: 00298468, se sídlem Náměstí 9, 742 66 zastoupené starostkou obce Ing. Andreou
Hlávkovou
II. Rada města schvaluje
smlouvu o právu užívání aplikace ECONIT mezi firmou JRK Česká republika, s.r.o., IČ
24853640, se sídlem Bolzanova 1, Praha 1. 110 00 a Městem Štramberk, IČ: 00298468 se
sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk
III. Rada města schvaluje
smlouvu o servisní podpoře k aplikaci ECONIT a reklamační řád mezi firmou JRK Česká
republika s.r.o., IČ 28453640, se sídlem Bolzanova 1, Praha 1, 110 00 a Městem Štramberk,
IČ: 00298468, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk, zastoupený starostkou Ing. Andreou
Hlávkovou.

520/30/RM/2020 Smlouva o dílo na provedení kamenné dlažby
I. Rada města bere na vědomí
cenovou nabídku firmy SB Kámen, Zuzana Síbková, Dolní 497, 744 01 Frenštát p. R., IČ:
05277175 na provedení kamenné dlažby v "Jaroňkově útulně" v areálu hradu Trúba ve
Štramberku v ploše cca 35 m2
II. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městem Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ:
00298468 a firmou SB Kámen, Zuzana Síbková, Dolní 497, 744 01 Frenštát p. R., IČ:
05277175 na provedení kamenné dlažby v "Jaroňkově útulně" v areálu hradu Trúba ve
Štramberku v ploše cca 35 m2 dle cenové nabídky ze dne 4. 3. 2020

521/30/RM/2020 Smlouva o výpůjčce č. SMM/01/2020/NP-V
I. Rada města schvaluje
1. výpůjčku nebytových prostor - místnost č. 0.04 o výměře 12,66 m2 podlahové plochy,
místnost č. 0.05 o výměře 5,24 m2 podlahové plochy, místnost č. 0.06 o výměře 1,80 m2
podlahové plochy, místnost č. 0.07 o výměře 2,51 m2 podlahové plochy, místnost č. 0.08 o
výměře 10,40 m2 podlahové plochy a společné prostory (místnost č. 0.14) v rozsahu 50 %
výměry jejich podlahové plochy (2,01 m2), které se nacházejí v 1. PP budovy s č. p. 620
(stavba občanského vybavení), jež je součástí pozemku p. č. 506 (zastavěná plocha a
nádvoří), ulice Zauličí, v obci a k. ú. Štramberk, Tělocvičné jednotě Sokol Štramberk, IČ

64629716, Zauličí 620, 742 66 Štramberk.
2. smlouvu o výpůjčce č. SMM/01/2020/NP-V mezi městem Štramberkem, IČ 00298468,
Náměstí 9, 742 66 Štramberk a Tělocvičnou jednotou Sokol Štramberk, IČ 64629716,
Zauličí 620, 742 66 Štramberk.
VŘ - autobusová zastávka Štramberk, MÚ - novostavba přístřešku a
úprava navazujících zpevněných ploch
I. Rada města bere na vědomí
522/30/RM/2020

zápis z jednání komise pro vyhodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu
na stavební práce "Autobusová zastávka Štramberk, MÚ - novostavba přístřešku a úprava
navazujících zpevněných ploch"
II. Rada města rozhoduje
o výběru nejvýhodnější nabídky na stavební práce "Autobusová zastávka Štramberk, MÚ novostavba přístřešku a úprava navazujících zpevněných ploch" předložené uchazečem DTP
Polkutera, s.r.o., IČ: 26869331, se sídlem Letní 480/1, 736 01, Havířov - Šumbark
III. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ:
00298468 a společností DTP Polkutera, s.r.o., IČ: 26869331, se sídlem Letní 480/1, 736 01,
Havířov - Šumbark, na stavební práce "Autobusová zastávka Štramberk, MÚ - novostavba
přístřešku a úprava navazujících zpevněných ploch"

Pravidla pro rozdělování příspěvků za provádění trhacích prací v
lomu LB Cemix s.r.o., závod Štramberk
I. Rada města doporučuje
523/30/RM/2020

Zastupitelstvu města schválit Pravidla pro rozdělování příspěvků za provádění trhacích prací v
lomu LB Cemix s.r.o., závod Štramberk dle návrhu předloženého radou města.

524/30/RM/2020 Rezignace na členství v komisi rozvoje, investic a dopravy
I. Rada města bere na vědomí
rezignaci Ing. Davida Plandora Ph.D., 742 66 Štramberk, na pozici člena komise rozvoje,
investic a dopravy.

Zapojení do projektu Vytvoření společného turistického produktu
"Silesianka"
I. Rada města souhlasí
525/30/RM/2020

se zapojením Města Štramberka do nového turistického produktu "Silesianka - Stezka

rozhleden a vyhlídkových míst v Euroregionu Silesia".

526/30/RM/2020 Vydání parkovacích karet na rok 2020
I. Rada města schvaluje
vydání Rezidentních parkovacích karet na rok 2020, 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 2020, 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 2020, na základě přílohy č. 3 podkladového materiálu
dle Obecně závazné vyhlášky města Štramberka č. 12/2010 ze dne 20. 12. 2010.
527/30/RM/2020 Stav rozpracovanosti investic na začátku roku 2020
I. Rada města bere na vědomí
stav rozpracovanosti investic ve městě ke dni 10.03.2020 dle podkladového materiálu.

Smlouva o dílo na zpracování studie "Dopravně stavební úpravy MK
na ul. Zauličí ve Štramberku"
I. Rada města schvaluje
528/30/RM/2020

návrh zadání na zpracování studie "Dopravně stavební úpravy MK na ul. Zauličí ve
Štramberku" dle přiloženého materiálu
II. Rada města bere na vědomí
cenovou nabídku firmy DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, na zpracování studie "Dopravně stavební úpravy MK na
ul. Zauličí ve Štramberku" ze dne 18. 2. 2020
III. Rada města schvaluje
Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ:
00298468 a společnosti DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 42767377 na zpracování studie "Dopravně stavební
úpravy MK na ul. Zauličí ve Štramberku", dle cenové nabídky ze dne 18. 2. 2020

529/30/RM/2020 Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP
I. Rada města schvaluje
Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí
příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu, mezi
Úřadem práce České republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČ 72496991,
zastoupeného Ing. Bc. Zdislavem Zimou, ředitelem kontaktního pracoviště Nový Jičín a
zaměstnavatelem městem Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468,
zastoupeným Ing. Oldřichem Škrabalem, tajemníkem Městského úřadu města Štramberka, na
vytvoření dvou pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací na dobu od 01.04.2020 do
30.09.2020 a pověřuje tajemníka Městského úřadu města Štramberka Ing. Oldřicha Škrabala
podpisem této dohody.

Dodatek č. 16 ke Smlouvě o dílo číslo SWR/14/248 uzavřené dne 07.
530/30/RM/2020 02. 2014 ve znění dodatku č. 1 až č. 15 na udělení licence
programového vybavení R@dnice VERA.
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 16 ke Smlouvě o dílo číslo SWR/14/248 uzavřené dne 07. 02. 2014 ve znění
dodatku č. 1-15 mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a společností VERA, spol. s r.o., se sídlem Praha 6 - Vokovice, Lužná 2, IČ
62587978 na udělení licence programového vybavení R@dnice VERA, včetně poskytování
služby Základní technické podpory.
II. Rada města schvaluje
Smlouvu o udělení licence a technické podpoře softwarového produktu GENERO Business
Development Language. mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a společností VERA, spol. s r.o., se sídlem Praha 6 - Vokovice, Lužná 2, IČ
62587978.

Příkazní smlouva na zajištění administrace zjednodušeného
531/30/RM/2020 podlimitního řízení pro podlimitní veřejnou zakázku s názvem
"Oprava letního koupaliště Libotín ve Štramberku"
I. Rada města schvaluje
Příkazní smlouvu mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a
společností AZ zakázka s.r.o., se sídlem Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, IČ
03664627, na zajištění komplexní administrace zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro
veřejnou zakázku na stavební práce "Oprava letního koupaliště Libotín ve Štramberku".

532/30/RM/2020 Dodatek č. 7 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky plynu
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 7 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky plynu mezi městem Štramberkem,
Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a společností innogy Energie, s.r.o., IČ:
49903209, Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10 - Strašnice.

Ing. Andrea Hlávková, v.r.

Ing. Václav Šimíček, v.r.

starostka města

místostarosta města

