Zastupitelstvo města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ
z 14. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo
dne 2.11.2020
175/14/ZM/2020 Vydání Regulačního plánu Štramberk Z42
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
informaci o projednání "Regulačního plánu Štramberk Z42" ve znění předloženém
prostřednictvím důvodové zprávy.
II. Zastupitelstvo města konstatuje
po ověření, že "Regulační plán Štramberk Z42" není v rozporu s výsledky projednání a s
požadavky uvedenými v § 68 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
III. Zastupitelstvo města vydává
dle § 69 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, "Regulační plán Štramberk Z42" ve znění návrhu
předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

176/14/ZM/2020 Pravidla odměňování členů komisí a výborů, kteří nejsou členy ZM
I. Zastupitelstvo města schvaluje
Pravidla pro odměňování fyzických osob, které nejsou členy zastupitelstva, za výkon funkce
člena výboru Zastupitelstva města Štramberka a člena komise Rady města Štramberka ve
znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
města v rámci Programu MPR a MPZ na rok 2020 za vítězství v
177/14/ZM/2020
soutěži Cena za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace
MPR a MPZ za rok 2019
I. Zastupitelstvo města schvaluje
přijetí účelové dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva kultury ČR ve výši
1.000.000 Kč v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón v roce 2020 za vítězství v soutěži Cena za nejlepší přípravu a realizaci
Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2019, pro poskytnutí příspěvků na obnovu

nemovitých kulturních památek a movitých kulturních památek pevně spojených se stavbami,
která jsou kulturními památkami, na území města Štramberka dle rozhodnutí ze dne
10.09.2020.
II. Zastupitelstvo 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 137.110 Kč a účelové
neinvestiční dotace Ministerstva kultury ve výši 685.000 Kč na obnovu nemovité kulturní
památky zvonice, pozemek parcelní číslo 27 v obci a k. ú. Štramberk, rejstříkové číslo
kulturní památky v Ústředním seznamu kulturních památek ČR - 13243/8-3464, zahrnující
obnovu střešního pláště zvonice - výměna střešní krytiny, oprava klempířských prvků,
opláštění zvonového patra a další související práce v rámci rozpisu účelové dotace
Ministerstva kultury ČR poskytnuté ze státního rozpočtu v Programu regenerace MPR a MPZ
na rok 2020 za vítězství v soutěži Cena za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace
MPR a MPZ za rok 2019.
III. Zastupitelstvo města schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu na účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města uzavřenou mezi
městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a panem M. F., 739 11
Frýdlant nad Ostravicí, jejíž předmětem je poskytnutí účelové neinvestiční dotace (podíl
města) ve výši 26.225 Kč a účelové neinvestiční dotace Ministerstva kultury ve výši 131.000
Kč na obnovu nemovité kulturní památky městského domu č. p. 199, pozemek parcelní
číslo 596 v obci a k. ú. Štramberk, rejstříkové číslo kulturní památky v Ústředním seznamu
kulturních památek ČR - 13220/8-3440, zahrnující obnovu prvků a konstrukcí - výměna a
nátěr šindele, repase oken a dveří, oprava roubení včetně soklu a další související práce v
rámci rozpisu účelové dotace Ministerstva kultury ČR poskytnuté ze státního rozpočtu v
Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2020 za vítězství v soutěži Cena za nejlepší
přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2019.
IV. Zastupitelstvo města schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu na účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města uzavřenou mezi
městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a panem M. F., 739 11
Frýdlant nad Ostravicí, jejíž předmětem je poskytnutí účelové neinvestiční dotace (podíl
města) ve výši 8.430 Kč a účelové neinvestiční dotace Ministerstva kultury ve výši 42.000 Kč
na obnovu nemovité kulturní památky městského domu č. p. 111, pozemek parcelní číslo 148
v obci a k. ú. Štramberk, rejstříkové číslo kulturní památky v Ústředním seznamu kulturních
památek ČR - 13217/8-3437, zahrnující obnovu tesařských a truhlářských prvků a konstrukcí
- repase a nátěr oken a dveří, oprava a nátěr roubení včetně štítu a další související práce v
rámci rozpisu účelové dotace Ministerstva kultury ČR poskytnuté ze státního rozpočtu v
Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2020 za vítězství v soutěži Cena za nejlepší
přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2019.

Smlouva o zpracování osobních údajů při využívání služeb
178/14/ZM/2020 informačních technologií v rámci Technologického centra města
Kopřivnice
I. Zastupitelstvo města schvaluje
Smlouvu o zpracování osobních údajů při využívání služeb informačních technologií v rámci
Technologického centra města Kopřivnice mezi městem Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742
21 Kopřivnice, IČ 00298077 a městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (příspěvku) Středisku
sociálních služeb Kopřivnice
I. Zastupitelstvo města schvaluje
1. finanční příspěvek ve výši 59.000 Kč na podporu Střediska sociálních služeb města
Kopřivnice
2. veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi městem Štramberkem, sídlem Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČ 00298468 a Střediskem sociálních služeb města Kopřivnice, p. o. se sídlem
Česká 320, 742 21 Kopřivnice, IČ 60798891
179/14/ZM/2020
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