Rada města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ
z 58. schůze Rady města Štramberka, která se konala
dne 25.3.2021

927/58/RM/2021 Zpráva o správě bytů a nebytových prostor
I. Rada města bere na vědomí
Zprávu o správě bytů a nebytových prostor
928/58/RM/2021

Seznámení s činností matriky, evidence obyvatel,
ověřování listin

I. Rada města bere na vědomí
zprávu, týkající se činnosti matriky, evidence obyvatel a ověřování listin
929/58/RM/2021 Problematika správních poplatků
I. Rada města bere na vědomí
zprávu předloženou finančním oddělením MÚ Štramberk - Problematika správních
poplatků za rok 2020.
930/58/RM/2021 Smlouva o dílo - výmalba prostor v tělocvičně
I. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66, IČ 00298468 a firmou
Jan Myška, Sedlnice 228, Kopřivnice, 742 21, IČ 7712275285 na opravu omítek, výmalba
prostor Tělocvičny Štramberk.
931/58/RM/2021

Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města
Štramberka

I. Rada města schvaluje
pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Štramberka předložená prostřednictvím
přílohy podkladového materiálu.
932/58/RM/2021 Nájemník v bytě v majetku města
I. Rada města schvaluje
nájemníka na pronájem bytu s nájmem ve výši 34,31 Kč/m2 na Bařiny 750/1
ve Štramberku v obytném domě v majetku města Štramberka, se sídlem Náměstí 9,
742 66 Štramberk pana W. D., 742 45 Fulnek a pověřuje referenta správy bytů
a nebytových prostor paní Karlu Procházkovou podpisem nájemní smlouvy.
II. Rada města schvaluje
nájemníka na pronájem bytu s nájmem ve výši 34,31 Kč/m2 na Bařiny 750/17

ve Štramberku v obytném domě v majetku města Štramberka, se sídlem Náměstí 9,
742 66 Štramberk pana T. V. P., 790 01 Jeseník a pověřuje referenta správy bytů
a nebytových prostor paní Karlu Procházkovou podpisem nájemní smlouvy.
III. Rada města schvaluje
nájemníka na pronájem bytu s nájmem ve výši 34,31 Kč/m2 Drážné 569/4 ve Štramberku
v obytném domě v majetku města Štramberka, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk
paní M. S., 742 66 Štramberk a pověřuje referenta správy bytů a nebytových prostor paní
Karlu Procházkovou podpisem nájemní smlouvy.
IV. Rada města schvaluje
nájemníka na pronájem bytu s nájmem ve výši 34,31 Kč/m2 Drážné 569/1 ve Štramberku
v obytném domě v majetku města Štramberka, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk
pana T. M., 742 66 Štramberk a pověřuje referenta správy bytů a nebytových prostor paní
Karlu Procházkovou podpisem nájemní smlouvy.
933/58/RM/2021

Příprava prodeje jednotek v majetku města v budovách
bytových domů

I. Rada města schvaluje
zajištění podkladů za účelem přípravy prodeje jednotek Bařiny č.p.747/1, 742 66 Štramberk
a Bařiny č.p. 769/9, 742 66 Štramberk obálkovou metodou.
Dodatek č. 18 ke Smlouvě o dílo číslo SWR/14/248
uzavřené dne 07. 02. 2014 ve znění dodatku č. 1 až č. 17
934/58/RM/2021
na udělení licence programového vybavení R@dnice
VERA.
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 18 ke Smlouvě o dílo číslo SWR/14/248 uzavřené dne 07. 02. 2014 ve znění
dodatku č. 1-17 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.
935/58/RM/2021

Veřejná zakázka na stavební práce "Záchovná údržba
městského opevnění na parc. č. 29 k. ú. Štramberk".

I. Rada města bere na vědomí
dokumenty zpracované v rámci veřejné zakázky na stavební práce pro realizaci projektu
"Záchovná údržba městského opevnění na parc. č. 29 k. ú. Štramberk", zadávané mimo
zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění vyhlášeného
výzvou ze dne 22.02.2021:
1. Protokol o otevírání obálek
2. Zpráva o hodnocení nabídek
3. Protokol o posouzení nabídek
ve znění předloženém prostřednictvím příloh podkladového materiálu.
II. Rada města rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky na stavební práce pro realizaci projektu "Záchovná údržba
městského opevnění na parc. č. 29 k. ú. Štramberk", předložené uchazečem
UNISTAD spol. s r.o., se sídlem Komenského 8, 742 01 Suchdol nad Odrou, IČ 43961045.
III. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk,

IČ 00298468 a společností UNISTAD spol. s r.o., se sídlem Komenského 8,
742 01 Suchdol nad Odrou, IČ 43961045, na provedení stavby v rámci projektu "Záchovná
údržba městského opevnění na parc. č. 29 k. ú. Štramberk".
936/58/RM/2021

Veřejná zakázka na stavební práce "Obnova mobiliáře na
Náměstí ve Štramberku - spodní stavba pro mobiliář".

I. Rada města bere na vědomí
dokumenty zpracované v rámci veřejné zakázky na stavební práce "Obnova mobiliáře
na Náměstí ve Štramberku - spodní stavba pro mobiliář" pro realizaci projektu "Obnova
mobiliáře na Náměstí ve Štramberku", zadávané mimo zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění vyhlášeného výzvou ze dne 03.03.2021:
1. Protokol o otevírání obálek
2. Zpráva o hodnocení nabídek
3. Protokol o posouzení nabídek
ve znění předloženém prostřednictvím příloh podkladového materiálu.
II. Rada města rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky na stavební práce "Obnova mobiliáře na Náměstí
ve Štramberku - spodní stavba pro mobiliář" pro realizaci projektu "Obnova mobiliáře
na Náměstí ve Štramberku", předložené uchazečem Michal Dostál, se sídlem
Dolní 217, 742 66 Štramberk, IČ 05539081.
III. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk,
IČ 00298468 a podnikající fyzickou osobou Michal Dostál, se sídlem Dolní
217, 742 66 Štramberk, IČ 05539081, na provedení stavby "Obnova mobiliáře na Náměstí
ve Štramberku - spodní stavba pro mobiliář" v rámci projektu "Obnova mobiliáře
na Náměstí ve Štramberku", registrační číslo 20/004/19210/780/186/003213 v rámci
dotačního programu MAS Lašsko, z.s. - Program rozvoje venkova na období 2014-2020.
937/58/RM/2021

Kupní smlouva na dodávku serveru s příslušenstvím pro
Městský úřad Štramberk

I. Rada města rozhoduje
dle článku 7. odst. 10 Vnitroorganizační směrnice číslo 2/2018 o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku
serveru s příslušenstvím pro Městský úřad Štramberk a to uchazeči CS21 Nextnet, s.r.o.,
Žerotínova 1051/19, 702 00 Ostrava, IČ 61977306.
II. Rada města schvaluje
Kupní smlouvu mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk,
IČ 00298468 a společností CS21 Nextnet, s.r.o., Žerotínova 1051/19, 702 00 Ostrava,
IČ 61977306, na dodávku serveru s příslušenstvím pro Městský úřad Štramberk.
Smlouva o dílo na stavební práce "Obnova nátěru
938/58/RM/2021 dřevěných výplní otvorů, střešní krytiny a práce s tím
související - Jaroňkova útulna čp. 77".
I. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk,
IČ 00298468 a Danielem
Goršanovem,
Polní
1288,
742 21
Kopřivnice,
IČ 73009083, na stavební práce "Obnova nátěru dřevěných výplní otvorů, střešní krytiny
a práce s tím související - Jaroňkova útulna čp. 77".

939/58/RM/2021

VŘ malého rozsahu - Odstranění havarijního stavu
dešťové kanalizace pod Palárnou ve Štramberk

I. Rada města bere na vědomí
zápis z jednání komise pro vyhodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu
na stavební práce "Odstranění havarijního stavu dešťové kanalizace pod Palárnou
ve Štramberku"
II. Rada města rozhoduje
o výběru nejvýhodnější nabídky na stavební práce "Odstranění havarijního stavu dešťové
kanalizace pod Palárnou ve Štramberku" předložené uchazečem V+V SAVEKO, s.r.o.,
IČ: 25818881, se sídlem Záhumenní 1346, 742 21 Kopřivnice
III. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk,
IČ: 00298468 a společností V+V SAVEKO, s.r.o., IČ: 25818881, se sídlem Záhumenní
1346, 742 21 Kopřivnice, na stavební práce "Odstranění havarijního stavu dešťové
kanalizace pod Palárnou ve Štramberku"
940/58/RM/2021

Zakázka malého rozsahu "Automatický parkovací systém
pro záchytné parkoviště ve Štramberku - stavební část"

I. Rada města bere na vědomí
cenovou nabídku firmy JAPSTAV MORAVA s.r.o. na realizaci stavby "Automatický
parkovací systém pro záchytné parkoviště ve Štramberku - stavební část" ze dne
15. 3. 2021
II. Rada města schvaluje
Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk,
IČ: 00298468 a společností JAPSTAV MORAVA s.r.o., Lubina449, 742 21 Kopřivnice,
IČ: 25824783 na provedení stavební části projektu "Automatický parkovací systém
pro záchytné parkoviště ve Štramberku", dle cenové nabídky ze dne 15. 3. 2021
941/58/RM/2021

Souhlas s umístěním stavby nebo zařízení do zákonem
stanoveného ochranného pásma vodního díla

I. Rada města schvaluje
vydání Souhlasu s umístěním stavby nebo zařízení do zákonem stanoveného ochranného
pásma vodního díla č. 16105, když předmětem souhlasu je umístění optického kabelového
vedení do ochranného pásma kanalizace DN 250 PP, na pozemku parc. č. 1502,
k. ú. Štramberk, a to ve znění předloženém prostřednictvím přílohy podkladového
materiálu.
942/58/RM/2021

Žádost o směnu pozemku p. č. 58 za pozemek p. č. 54 k.
ú. Štramberk

I. Rada města schvaluje
1. rozdělení pozemku p. č. 58 v obci a k. ú. Štramberk za účelem přípravy směny
části tohoto pozemku dle žádosti společnosti RUSTY GATE a.s., se sídlem 28. října
1727/108, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava a dle podkladového materiálu.
2. zveřejnění záměru směnit pozemek vzniklý rozdělením pozemku p. č. 58 za pozemek
p. č. 54, oba v obci a k. ú. Štramberk, dle podkladového materiálu.
Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti
943/58/RM/2021 inženýrské sítě č. SMM/6/2021/BVB, č. SMM/7/2021/BVB a
č. SMM/8/2021/BVB
I. Rada města schvaluje

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
č. SMM/6/2021/BVB mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana
budoucí povinná ze služebnosti inž. sítě) a panem Ing. Danielem Buryšem, MBA, bytem
Pod Myslivnou 671, Stará Ves, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí (strana
budoucí oprávněná ze služebnosti inž. sítě), když předmětem smlouvy je budoucí zatížení
části pozemku p. č. 141/1 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/7/2021/BVB mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana
budoucí povinná ze služebnosti inž. sítě) a panem Ing. Danielem Buryšem, MBA, bytem
Pod Myslivnou 671, Stará Ves, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí (strana
budoucí oprávněná ze služebnosti inž. sítě), když předmětem smlouvy je budoucí zatížení
části pozemku p. č. 141/1 v k. ú. Štramberk stavbou přípojky jednotné kanalizace včetně
součástí a příslušenství.
III. Rada města schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
č. SMM/8/2021/BVB mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana
budoucí povinná ze služebnosti inž. sítě) a panem Ing. Danielem Buryšem, MBA, bytem
Pod Myslivnou 671, Stará Ves, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí (strana
budoucí oprávněná ze služebnosti inž. sítě), když předmětem smlouvy je budoucí zatížení
části pozemku p. č. 141/1 v k. ú. Štramberk stavbou NTL plynovodní přípojky včetně
součástí a příslušenství.
944/58/RM/2021

Projektová dokumentace "Dopravně stavební úpravy MK
ul. Zauličí ve Štramberku"

I. Rada města bere na vědomí
cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace "Dopravně stavební úpravy MK
ul. Zauličí ve Štramberku" od firmy DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo
náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 42767377 ze dne 8. 3. 2021
II. Rada města rozhoduje
dle článku 7. odst. 10 Vnitroorganizační směrnice číslo 2/2018 o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu
na zpracování projektové dokumentace "Dopravně stavební úpravy MK ul. Zauličí
ve Štramberku" uchazeči firmě DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí
5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 42767377
III. Rada města schvaluje
Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace uzavřenou mezi městem
Štramberk, Náměstí č. 9, 742 66 Štramberk, IČ: 00298468 a firmou DOPRAVOPROJEKT
Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 42767377,
na zpracování projektové dokumentace "Dopravně stavební úpravy MK ul. Zauličí
ve Štramberku" dle cenové nabídky ze dne 8. 3. 2021
945/58/RM/2021 ZŠ Štramberk - oprava omítek
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk,
IČ: 00298468 a panem Petrem Štěpánem, IČ: 66158923, se sídlem Ženklava
324, 742 67, na realizaci stavby "ZŠ Štramberk - oprava omítek"

946/58/RM/2021

Žádost o prodej částí pozemků p. č. 430/4, p. č. 427 a p.
č. 430/1 k. ú. Štramberk

I. Rada města schvaluje
rozdělení pozemků p. č. 430/4, p. č. 427 a p. č. 430/1, vše v obci a k. ú. Štramberk,
za účelem přípravy prodeje částí těchto pozemků dle žádosti manželů Z. a J. Š.,
742 66 Štramberk a dle podkladového materiálu.
947/58/RM/2021 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - bioodpad
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0168/2019/o, mezi Městem Štramberk, Náměstí 9, 742
66 Štramberk, IČ: 00298468 a Technickými službami města Příbora p.o., Štramberská 483,
742 58 Příbor, IČ: 00143651, kdy obsahem dodatku je navýšení ceny likvidace bioodpadu
z nádob umístěných na území města Štramberka.
948/58/RM/2021

Souhlas s převodem nájmu a dodatek č. 1 k nájemní
smlouvě

I. Rada města souhlasí
s převodem nájmu části nemovitosti pozemku p. č. 2112 o výměře 120 m2, obec
a k. ú. Štramberk, ze stávající nájemkyně paní V.M., 742 66 Štramberk na paní V.Š.,
742 66 Štramberk.
II. Rada města schvaluje
dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 11.12.1998 mezi městem Štramberkem,
IČ 00298468, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk (pronajímatel), paní V. M., 742 66
Štramberk (stávající nájemkyně) a paní V. Š., 742 66 Štramberk (nová nájemkyně),
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy podkladového materiálu.
949/58/RM/2021 Skácení dřeviny na pozemku p. č. 509/1 k. ú. Štramberk
I. Rada města souhlasí
se skácením 1 ks dřeviny (smrk) rostoucí na pozemku p. č. 509/1 k. ú. Štramberk.
950/58/RM/2021 Skácení dřevin na pozemku p. č. 2065/1 k. ú. Štramberk
I. Rada města souhlasí
se skácením 2 ks dřevin (vrba, olše) rostoucích na pozemku p. č. 2065/1, k. ú. Štramberk.
951/58/RM/2021 Umístění posezení a stánku před budovou RD č. p. 39
I. Rada města souhlasí
s umístěním posezení (předzahrádky) před RD č. p. 39 na části pozemku p. č. 15/1 (zábor
veřejného prostranství v rozsahu 22 m2) a s umístěním prodejního stánku před RD č. p. 39
na části pozemku p. č. 15/1 (zábor veřejného prostranství v rozsahu 7 m2), v období
od 01.04.2021 do 31.10.2021, dle žádosti B. Š., 742 66 Štramberk.
952/58/RM/2021 Vydání parkovacích karet na rok 2021
I. Rada města schvaluje
vydání Rezidentních parkovacích karet na rok 2021, 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 2021, 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.
953/58/RM/2021 Turistický pochod Štramberský Jasoň - 5. ročník
I. Rada města souhlasí
s konáním 5. ročníku turistického pochodu pod názvem Štramberský Jasoň v náhradním
termínu 02.10.2021 pro případ, že nebude možné v důsledku vládních opatření realizovat
pochod v původním schváleném termínu tj. 01.05.2021. Pochod bude startovat z Ostravy,
Frýdku-Místku a Kopřivnice a povede po turistických značkách KČT a po NS
ve Štramberku, s cílem na náměstí ve Štramberku.
954/58/RM/2021

Přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na
projekt Propagace a informační činnost TIC Štramberk

I. Rada města schvaluje
přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu "Podpora
turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2021" na realizaci
projektu "Propagace a informační činnost TIC Štramberk".
II. Rada města schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi Moravskoslezským
krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 a městem Štramberkem,
Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 v rámci dotačního programu "Podpora
turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2021" na realizaci
projektu "Propagace a informační činnost TIC Štramberk".
955/58/RM/2021

Veřejná zakázka na stavební práce "Obnova mobiliáře na
Náměstí ve Štramberku - dodávka mobiliáře".

I. Rada města bere na vědomí
dokumenty zpracované v rámci veřejné zakázky na dodávku mobiliáře pro realizaci
projektu "Obnova mobiliáře na Náměstí ve Štramberku", zadávané mimo zákon
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění vyhlášeného výzvou
ze dne 08.03.2021:
1. Protokol o otevírání obálek
2. Zpráva o hodnocení nabídek
3. Protokol o posouzení nabídek
ve znění předloženém prostřednictvím příloh podkladového materiálu.
II. Rada města rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky na dodávku mobiliáře pro realizaci projektu "Obnova
mobiliáře na Náměstí ve Štramberku", předložené uchazečem mmcité 1, a.s., se sídlem
Bílovice 519, 687 12 Bílovice, IČ 27670864.
III. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk,
IČ 00298468 a společností mmcité 1, a.s., se sídlem Bílovice 519, 687 12 Bílovice,
IČ 27670864, na dodávku mobiliáře pro realizaci projektu "Obnova mobiliáře na Náměstí
ve Štramberku", registrační číslo 20/004/19210/780/186/003213 v rámci dotačního

programu MAS Lašsko, z.s. - Program rozvoje venkova na období 2014-2020.
956/58/RM/2021 Smlouva o partnerství - "Ondrášův poklad"
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o partnerství uzavřenou mezi městem Štramberkem, se sídlem Náměstí 9,
742 66 Štramberk, zastoupené starostkou města Ing. Andreou Hlávkovou a Destinačním
managementem turistické oblasti Beskydy-Valašsko, o.p.s., se sídlem náměstí Svobody 6,
738 01 Frýdek-Místek, IČ: 29392055, zastoupeným Monikou Konvičnou, ředitelkou
společnosti, na spolupráci při realizaci regionálního produktu cestovního ruchu "Ondrášův
poklad".
Přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na
957/58/RM/2021 projekt "Záchovná údržba městského opevnění u
amfiteátru Staré věže"
I. Rada města schvaluje
přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 350.000,- Kč na realizaci
projektu s názvem "Záchovná údržba městského opevnění u amfiteátru Staré věže"
v rámci dotačního programu "Program obnovy kulturních památek a památkově
chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2021".
II. Rada města schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi Moravskoslezským
krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 a městem Štramberkem,
Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 v rámci dotačního programu "Program obnovy
kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok
2021" na realizaci projektu "Záchovná údržba městského opevnění u amfiteátru Staré
věže".
958/58/RM/2021

Přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na
projekt Stará řemesla ve Štramberku

I. Rada města schvaluje
přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu "Program
podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2021" na realizaci projektu
"Stará řemesla ve Štramberku".
II. Rada města schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi Moravskoslezským
krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 a městem Štramberkem,
Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 v rámci dotačního programu "Program podpory
aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2021" na realizaci projektu "Stará
řemesla ve Štramberku".
959/58/RM/2021

Plánovaná úpravy na domě Společenství vlastníků
Štramberk, Bařiny 767,768,769

I. Rada města bere na vědomí
Zápis výsledků hlasování "Rozhodnutí mimo zasedání" ze dne 09.03.2021 z jednání
Společenství vlastníků Štramberk, Bařiny 767,768,769, týkající se plánovaných úprav
na domě.
II. Rada města bere na vědomí
Zápis výsledků hlasování "Rozhodnutí mimo zasedání" ze dne 17.03.2021 z jednání
Společenství vlastníků Štramberk, Bařiny 767,768,769, týkající se plánovaných úprav
na domě.

III. Rada města nesouhlasí
s Rozhodnutím mimo zasedání, které je v souladu se zákonem 191/2020 Sb., novelou
zákona 601/2020 Sb. a Stanovami SVJ č. XV v bodech Souhlas s výměnou zábradlí
na balkónech za nové v kalkulované výši 129 600 Kč.
IV. Rada města souhlasí
s Rozhodnutím mimo zasedání, které je v souladu se zákonem 191/2020 Sb., novelou
zákona 601/2020 Sb. a Stanovami SVJ č. XV v bodech Souhlas s instalací sušáků prádla
všem jednotkám v domě v kalkulované výši 28 200 Kč a Souhlas se stavebním dozorem
pro rekonstrukci střechy.
960/58/RM/2021 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 ze státního rozpočtu číslo NJA-V-11/2021, 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 jednoho
pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací na dobu od 01.04.2021 do 30.09.2021
a pověřuje tajemníka Městského úřadu města Štramberka Ing. Oldřicha Škrabala
podpisem této dohody.

Ing. Andrea Hlávková, v.r.
starostka města

Ing. Václav Šimíček, v.r.
místostarosta města

