Usnesení z 3. Rady města Štramberka, konané dne 14. 12. 2010.

USNESENÍ
z 3. schůze Rady města Štramberka, konané
dne 14. 12. 2010.
(Usnesení č. 3/20 – 3/63)
Rada města Štramberka po projednání :

Usnesení č.
Úkol č. 75/157 – nový termín 15. 01. 2011
Úkol č. 85/164 – úkol nesplněn z důvodu stanoviska KÚ Ms kraje Ostrava
3/20/1
Rada města ukládá tajemníkovi předložit vnitřní nařízení Městského úřadu – parkování
v centru města Štramberka, po projednání v regionální komisi.
Termín :
28. 02. 23011
Zodpovídá :
Ing. Josef Babulík
3/20/2 Bere na vědomí kontrolu úkolů ke dni 14. 12. 2010.

3/21 Schvaluje Dodatek č. 3 k Organizačnímu řádu MÚ Štramberk (Vnitroorganizační směrnice č.
8/2007) s účinnosti od 01. 01. 2011 s připomínkami.
3/22 Doporučuje Zastupitelstvu města Štramberka schválit Zásady pro použití sociálního fondu
– hospodaření s finančními prostředky určenými na pokrytí sociálních výdajů zaměstnanců města
Štramberka, zařazených do Městského úřadu Štramberk a uvolněných členů Zastupitelstva města
Štramberka pro rok 2011.

3/23/1 Doporučuje Zastupitelstvu města Štramberka schválit výši měsíční odměny
neuvolněným členům Zastupitelstva města Štramberka v souladu s Nařízením vlády č. 37/2003, o
odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů s platností od
01. 12. 2010
takto :
člen rady města
1 720,-- Kč
1 410,-- Kč
předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady
člen zastupitelstva
600,-- Kč
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), § 77, odst.2, v případě, že
neuvolněný zastupitel zastává více funkcí, bude stanovena měsíční odměna až do výše souhrnu
odměn za jednotlivé funkce – člen rady , předseda výboru nebo komise, člen zastupitelstva.
3/23/2 Doporučuje Zastupitelstvu města Štramberka schválit cestovní náhrady neuvolněným
členům Zastupitelstva města Štramberka v souladu se zákonem č. 119/1992 Sb., o cestovních
náhradách, ve znění pozdějších předpisů
s platností od : 01. 12. 2010 a to
a) cestovní náhrady
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b) náhrady za použití silničního motorového vozidla
c) stanovené stravné ve výši horní hranice
d) nutné vedlejší výdaje spojené s pracovní cestou

3/24 Doporučuje Zastupitelstvu města Štramberka schválit rozpočtové opatření č. 5/2010.
3/25 Doporučuje Zastupitelstvu města Štramberka schválit plán hospodářské činnosti pro rok
2010 – změna č. 3/2010.
3/26 Doporučuje Zastupitelstvu města Štramberka schválit rozpočet pro rok 2011.
3/27 Doporučuje Zastupitelstvu města Štramberka schválit plán hospodářské činnosti pro rok
2011.
3/28 Doporučuje Zastupitelstvu města Štramberka schválit rozpočtový výhled na léta 2012 –
2016.
3/29 Doporučuje Zastupitelstvu města Štramberka schválit rozpočtové provizorium na
rok 2011.
3/30 Doporučuje Zastupitelstvu města Štramberka schválit :
a) Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2010 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
b) Obecně závaznou vyhlášku č. 8/2010 o místním poplatku ze psů
c) Obecně závaznou vyhlášku č. 9/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity
d) Obecně závaznou vyhlášku č. 10/2010 o místním poplatku ze vstupného
d) Obecně závaznou vyhlášku č. 11/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného
právního předpisu
f) Obecně závaznou vyhlášku č. 12/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
3/31 Neschvaluje zveřejnění záměru pronájmu části o velikosti 550 m2 pozemku parc. č. 1840/3,
ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 3951 m2, v obci a k. ú. Štramberk.

3/32/1 Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu a podnájmu nebytových prostor města ze dne
27.4.2000 (účel nájmu – nacvičování šermířských scén) uzavřený mezi městem Štramberkem,
Náměstí 9, 742 66 Štramberk a nájemcem Skupinou scénického šermu Allegros, zast. Jiřím
Zbořilem, Drážné 569, 742 66 Štramberk a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Jana
Sochu podpisem tohoto dodatku.
3/32/2 Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu a podnájmu nebytových prostor města ze dne
1.2.2002 (účel nájmu – skladování potřeb souvisejících s činností SSŠ Allegros) uzavřený mezi
městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a nájemcem Skupinou scénického šermu
Allegros, zast. Jiřím Zbořilem, Drážné 569, 742 66 Štramberk a zároveň pověřuje starostu města
Štramberka Ing. Jana Sochu podpisem tohoto dodatku.
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3/33 Schvaluje nájemní smlouvu č. 383 mezi Lesy České republiky, s. p., se sídlem Hradec
Králové, Přemyslova 1106, zastoupenými na základě delegovaných pravomocí Ing. Vojtěchem
Pavlem a městem Štramberkem, se sídlem Štramberk, Náměstí 9, zastoupeným starostou města Ing.
Janem Sochou, když předmětem smlouvy je nájem části o výměře 345 m2 pozemku parc. č. 1828,
lesní pozemek v obci a k. ú. Štramberk.
Rada města Štramberka zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Jana Sochu podpisem
této smlouvy.

3/34 Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Štramberkem, se sídlem
Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468, zastoupeným starostou města Ing. Janem Sochou a
společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035,
zastoupenou zmocněncem Pavlem Jurákem, se sídlem Janáčkova 70, 742 21 Kopřivnice, IČ
43624359, když předmětem věcného břemene je umístění stavby „přípojky podzemního vedení NN
č. IP-12-8008381“ a dále právo vstupu a vjezdu za účelem provozování, provádění oprav, údržby a
rekonstrukce stavby na dotčeném pozemku parc. č. 805 v obci a k. ú. Štramberk, v rozsahu
uvedeném v geometrickém plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene č. 2719-68/2010 ze dne
26.8.2010.
Zároveň Rada města Štramberka pověřuje starostu města Štramberka Ing. Jana Sochu podpisem
této smlouvy o zřízení věcného břemene.
3/35 Schvaluje Smlouvu č. Z-S24-12-8120028269 uzavřenou mezi žadatelem městem
Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a provozovatelem ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, jejímž je realizace přeložky distribučního
zařízení určeného k dodávce elektrické energie, ve smyslu stanoviska Provozovatele ze dne
27.10.2010 ev. č. 8120028269 na stavbu Štramberk, Náměstí č. p. 31, NNK č. projektu Ep- 128001736 a úhrada nákladů spojených s přeložkou v souladu s ustanovením § 47 zákona 458/2000
Sb. Zároveň pověřuje starostu města Štramberka pana Ing. Jana Sochu podpisem této smlouvy.
3/36 Schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.S11-037-0031 uzavřený mezi objednatelem
městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a zhotovitelem fa. SWIETELSKY stavební s.
r. o., Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 60, 620 00 Brno, Oblast Ostrava,
Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína, jehož předmětem je snížení ceny díla z důvodu
provedení méněprací na stavbě Oprava komunikace Štramberk Dražné. Zároveň pověřuje starostu
města Štramberka pana Ing. Jana Sochu podpisem tohoto dodatku.
3/37 Doporučuje Zastupitelstvu města Štramberka zrušit usnesení z 33. zasedání ZM
Štramberka konaného dne 20. 09. 2010 číslo 33/199 - schválení prodeje bytové jednotky č. 444/1 v
bytovém domě č. p. 444, na pozemku parcela č. 408 o výměře 249 m2, zastavěná plocha a nádvoří a
spoluvlastnický podíl o velikosti 883/3707 na společných částech budovy – bytový dům č. p. 444,
postavené na pozemku parc. č. 408 o výměře 249 m2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 883/3707
na pozemku parc. č. 408 o výměře 249 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v obci a k. ú. Štramberk za
vysoutěženou kupní cenu 302 000,-- Kč panu Martinu Sochovi, bytem Bařiny 741, 742 66
Štramberk.
3/38 Schvaluje nájemníka na pronájem bytu s nájmem ve výši 15,23 Kč/1 m2 Bařiny 751/18 ve
Štramberku v obytném domě v majetku města Štramberk, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk
pana Jiřího Pospišilíka, Bařiny 751, 742 66 Štramberk a pověřuje referentku na oddělení technické
správy a bytového hospodářství paní Karlu Procházkovou podpisem nájemní smlouvy.
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3/39 Schvaluje nájemníky na pronájem bytů s nájmem ve výši 15,23 Kč/1 m2 Bařiny 751 ve
Štramberku v obytném domě v majetku města Štramberk, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk,
kterým končí nájemní smlouva na dobu určitou v 12/2010 a pověřuje referentku na oddělení
technické správy a bytového hospodářství paní Karlu Procházkovou podpisem nájemních smluv seznam nájemníků je nezbytnou přílohou tohoto usnesení.
3/40 Doporučuje Zastupitelstvu města Štramberka k projednání smlouvu, uzavřenou mezi
městem Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk a Římskokatolickou farností
Štramberk, se sídlem Náměstí 1, 742 66 Štramberk, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 100 tis.
Kč na akci „Revitalizace kostela svaté Kateřiny ve Štramberku, pro rozvoj cestovního ruchu“ s
termínem splatnosti do 30. 09. 2011.

3/41/1 Bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti Základní školy a Mateřské školy Štramberk za
školní rok 2009/2010.
3/41/2 Schvaluje odměnu ředitelce ZŠ a MŠ Štramberk, Mgr. Bronislavě Hyklové v souladu se
schválenými Zásadami pro určení platu a odměn ředitelce příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Štramberk.

3/42 Schvaluje žádost o finanční příspěvek ve výši 10 tis. Kč pro Organizační výbor 25. ročníku
cyklistického závodu žen s mezinárodní účastí GRACIA ČEZ-EDĚ – dojezd 1. etapy dne 28. 4.
2011 do města Štramberka.

3/43 Neschvaluje prominutí platby za zálohy za služby spojené s pronájmem nebytových prostor
za období IV. čtvrtletí 2010 ve výši 7 120 Kč JUNÁKU – svazu skautů a skautek ČR, středisko
Štramberk.

3/44 Doporučuje Zastupitelstvu města Štramberka schválit Obecně závaznou vyhlášku města
Štramberka č. 2/2010, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Štramberka.
3/45 Doporučuje Zastupitelstvu města Štramberka schválit Obecně závaznou vyhlášku města
Štramberka č. 3/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
3/46 Doporučuje Zastupitelstvu města Štramberka schválit Obecně závaznou vyhlášku města
Štramberka č. 4/2010 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností.
3/47 Doporučuje Zastupitelstvu města Štramberka schválit Obecně závaznou vyhlášku města
Štramberka č. 5/2010, kterou se na území města Štramberka zakazují některé druhy paliv pro malé
spalovací zdroje znečišťování ovzduší.
3/48 Doporučuje Zastupitelstvu města Štramberka schválit Obecně závaznou vyhlášku města
Štramberka č. 6/2010, kterou se ruší:
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a) Obecně závazná vyhláška č. 2/1996 o ochraně čistoty ovzduší a o zvláštních požadavcích na
druh paliva pro malé zdroje znečišťování ovzduší ze dne 20.6.1996.
b) Obecně závazná vyhláška č. 2/1999, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška
č. 2/1996 o ochraně čistoty ovzduší a o zvláštních požadavcích na druh paliva pro
malé zdroje znečišťování ovzduší ze dne 14.12.1999.
c) Obecně závazná vyhláška č. 2/1991 o ochraně životního prostředí na území města Štramberka ze
dne 7.11.1991.
d) Obecně závazná vyhláška č. 10/1994 o ochraně veřejného pořádku a nočního klidu na území
města Štramberka ze dne 23.6.1994.

3/49 Schvaluje přílohu č. 4 Smlouvy o zneškodňování komunálních odpadů ve městě Štramberku
č. 01/60/07, uzavřenou mezi městem Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk a spol.
AVE komunální služby, s. r. o., se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, o zvýšení poplatku za
zneškodňování odpadů ve městě Štramberku s platností od 01 .01 .2011.
Zároveň pověřuje starostu města Ing. Jana Sochu podpisem této smlouvy.

3/50 Pověřuje členy rady k příjímání prohlášení o uzavření manželství dle § 102 odst. 3 zák. č.
128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a pověřuje členy Rady města Štramberka k
užívání závěsného odznaku dle § 108 odst. 2, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a to :
- Ing. Jan Socha, starosta města Štramberka
- Ing. Oldřich Škrabal, místostarosta města Štramberka
- Mgr. Zdeňka Svobodová, členka Rady města Štramberka
- Bc. Věra Hanzlíková, členka Rady města Štramberka
- Ing. Ondřej Šimíček, člen Rady města Štramberka
a
- Ing. Josef Babulík, tajemník Městského úřadu ve Štramberku k užívání závěsného znaku dle
§ 108 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb. , o obcích ve znění pozdějších předpisů.

3/51 Schvaluje Radimu Štěpánovi, nar. 8. 8. 1970, bytem Štramberk, Závišická 862 za získání
vyznamenání Zlatý kříž 3. třídy finanční odměnu ve výši 2 000,- Kč.
3/52/1 Schvaluje dohodu o skončení nájmu a podnájmu nebytového prostoru v přízemí objektu č.
p. 820 na ulici Nádražní ve Štramberku (účel nájmu: provozování činnosti – prodej potravin a
občerstvení) ke dni 31.12.2010 s nájemcem Martinem Přidalem, Kozina 840, 742 66 Štramberk.
3/52/2 Schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout nebytové prostory (prodejnu) v přízemí
objektu č. p. 820, na pozemku p. č. 389/1 v obci a k. ú. Štramberk, sestávající se z 1 místnosti o
výměře 73,66 m2 podlahové plochy a společných prostor v rozsahu 100 % výměry jejich podlahové
plochy – 32,39 m2, celkem plocha k pronájmu 106,05 m2.
3/53 Schvaluje rozdělení finančních příspěvků na činnost spolků působících na území města
Štramberka pro rok 2010 dle přílohy č. 1.
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3/54 Jmenuje komisi pro otvírání obálek a vyhodnocení nabídek poptávkového řízení na dodávku
výpočetní a audiovizuální techniky v rámci projektu CZ.1.10/4.1.00/2.00264 „Výstavní síň Zdeněk
Burian a jeho svět – rekonstrukce podkroví muzea Štramberk“ v tomto složení :
- Ing. Oldřich Škrabal
- předseda komise
- Anna Rašková
- členka komise
- Jan Kozlovský
- člen komise

3/55/1 Schvaluje Jednací řád komisí Rady města Štramberka k 13. 12. 2010.
3/55/2 Schvaluje jmenný seznam členů jednotlivých komisí Rady města Štramberka.

3/56 Schvaluje vypsání výběrového řízení na obchodní firmu, která provede veřejnou zakázku
na dodavatele silové elektrické energie a zemního plynu formou centrálního zadávání pro město
Štramberk a jim zřizovanou příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Štramberk a jmenuje komisi na
výběr ve složení :
- Ing. Jan Socha, starosta města
- Ing. Oldřich Škrabal, místostarosta
- Jan Kozlovský, investor
3/57 Schvaluje nájemníka na pronájem bytu s nájmem ve výši 28,59 Kč/1 m2 Bařiny 569/2 ve
Štramberku v obytném domě v majetku města Štramberk, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk
paní Hanu Urbánkovou, Bartošovice 118 a pověřuje referentku na oddělení technické správy a
bytového hospodářství paní Karlu Procházkovou podpisem nájemní smlouvy.
3/58 Doporučuje Zastupitelstvu města Štramberka schválit Dodatek č.2 ke Smlouvě o
poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Ostrava, evidenční číslo 01993/2007/RER,
ze dne 06.12.2007 na přípravu projektové dokumentace „Turistické informační centrum Štramberk
– Mikroregion Povodí Sedlnice s vazbou na Lašskou bránu, Beskydy – Valašsko a Valašské
království“ mezi poskytovatelem dotace Moravskoslezským krajem, 28 října 117, 702 18 Ostrava a
příjemcem dotace městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a pověřuje starostu města
Štramberka Ing. Jana Sochu podpisem tohoto dodatku za podmínky, že Zastupitelstvo
Moravskoslezského kraje schválí Dodatek č. 2 na svém zasedání dne 22.12.2010.

3/59/1 Schvaluje ceník pronájmů prostor Kulturního domu ve Štramberku.
3/59/2 Schvaluje ceník za pronájem tělocvičny.

3/60 Bere na vědomí oznámení o přerušení provozu MŠ Bařiny a MŠ Zauličí v době vánočních
prázdnin od 23. 12. 2010 do 02. 01. 2011.
3/61 Doporučuje Zastupitelstvu města Štramberka schválit Smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje uzavřenou mezi poskytovatelem dotace Moravskoslezským
krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava a příjemcem dotace městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66
Štramberk, jejímž předmětem je poskytnutí účelové dotace na spolufinancování vlastního podílu
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žadatele na uznatelných nákladech projektu „Dokončení kanalizační sítě města Štramberka
s napojením na ČOV - 1. etapa Odkanalizování lokality Štramberk - Kozina" v rámci dotačního
programu č. RRC/02/2009 „Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis.
obyvatel“ a pověřuje starostu města pana Ing. Jana Sochu podpisem této smlouvy.

3/62 Schvaluje Smlouvu o provedení reklamy, uzavřenou mezi městem Štramberkem, se sídlem
Náměstí 9, 742 66 Štramberk a spol. KOTOUČ ŠTRAMBER, spol. s r. o., se sídlem Štramberk
500, 742 66 Štramberk, na provedení reklamy ve výši 50 tis. Kč a pověřuje starostu města
Štramberka Ing. Jana Sochu podpisem této smlouvy.
3/63 Schvaluje opětovné vyhlášení veřejné soutěže obálkovou metodou na prodej bytové jednotky
č. 444/1 v bytovém domě č.p. 444, na pozemku parcela č. 408 o výměře 249 m2 , zastavěná plocha
a nádvoří a spoluvlastnický podíl o velikostí 883/3707 na společných částech budovy - bytový dům
č. p. 444, postavené na pozemku parc. č. 408 o výměře 249 m2 a spoluvlastnický podíl o velikostí
883/3707 na pozemku parč. 408 o výměře 249 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na kterém je bytový
dům č. p. 444 postaven, to vše v obci a k. ú. Štramberk za minimální cenu 200 000,-- Kč, slovy:
dvě-sta-tisíc-korun-českých. (termín : 31. 01. 2011)

Ing. Jan S o c h a
starosta

Ing. Oldřich Š k r a b a l
místostarosta

Pozn.
Nedílnou součásti tohoto usnesení je :
- Jednací řád komisí Rady města Štramberka
- Jmenný seznam členů jednotlivých komisí Rady města Štramberka
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Jednací řád komisí
Rady města Štramberka

Ve Štramberku dne 14. 12. 2010
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JEDNACÍ ŘÁD KOMISÍ RADY MĚSTA ŠTRAMBERKA

Rada města Štramberka (dále jen „rada“), jako orgán města příslušný podle § 122 odst.1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
„zákon“), může zřídit svým usnesením jako své iniciativní a poradní orgány komise.

Článek 1
Úvodní ustanovení

Tento jednací řád komisí upravuje způsob jednání komisí.

Článek 2
Působnost a právní postavení komise

(1) Rada zřizuje komisi jako svůj iniciativní a poradní orgán.
(2) Okruh úkolů, kterými je komise pověřena (dále jen „působnost“) stanoví rada
zvláštním usnesením.
(3) Komise se skládá z předsedy a dalších členů, které v souladu s § 102 odst. 2 písm. h)
jmenuje a odvolává rada.
(4) Komise je usnášeníschopná, je-li přítomný nadpoloviční počet členů komise.
(5) Počet členů komise stanoví rada podle potřeby, minimálně však v počtu tříčlenném.
(6)Činnost komise organizuje metodik komise. Je to zpravidla pracovník MěÚ, který vede
příslušnou agendu na MěÚ. Metodik komise má hlas poradní.

Článek 3
Pravomoc komise

K zabezpečení úkolů v rámci působnosti komise má komise pravomoc:
a) Předkládat radě svá stanoviska, zprávy, připomínky, náměty a ostatní návrhy k projednání v
písemné podobě,
b) Požadovat prostřednictvím předsedy komise od zaměstnanců města zařazených do městského
úřadu informace ve věcech, které souvisejí s výkonem působnosti komise, pokud jejich poskytnutí
nebrání platné právní předpisy. Informace je povinen předat nejpozději do 30 dnů.
c) Prostřednictvím předsedy komise vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu
města a její jednotlivé členy, na výbory a vedoucí oddělení. Odpověď na ně musí být dána
bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů,
d) Administrativní a organizačně technické činnosti např. místnost, auto a materiální vybavení při
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výkonu působnosti komise zajišťuje metodik.

Článek 4
Jednání komise

(1) Komise se schází podle potřeby, minimálně jednou za čtvrtletí.
(2) Jednání komise svolává předseda komise a určuje místo a čas jednání a navrhuje pořad jednání
komise.
(3) Komise jedná zpravidla na základě písemných podkladů, které předkládají členové komise, příp.
příslušný metodik komise nebo jiné osoby.
(4) Nemůže-li se člen výjimečně zúčastnit jednání komise, oznámí předem předsedovi komise
důvody své nepřítomnosti, příp. své stanovisko k projednávané záležitosti, toto stanovisko však
nenahrazuje hlasování a jiný člen komise ani jiná osoba nemůže za nepřítomného člena komise
hlasovat.
(5) Jednání komise je neveřejné.
(6) Jednání komise se mohou účastnit pouze její členové a přizvané osoby, jednání komise řídí její
předseda. V jeho nepřítomnosti řídí komisi místopředseda, popř. i jiný člen komise pověřený
předsedou.
(7) O každém zasedání komise se pořizuje písemný zápis, který zaznamenává v průběhu jednání
komise zapisovatel zvolený z členů komise. V zápisu se vždy uvede počet přítomných členů
komise, schválený program, průběh, výsledek hlasování, zadané úkoly a přijatá usnesení, která
obsahují veškeré informace a sdělení, která jsou potřebná pro rozhodování rady. Zápis je uložen u
metodika a předsedy komise.
(8) Metodik komise zajistí předání zápisu starostovi a místostarostovi na vědomí. V případě, že se
jedná o záležitosti, které projednává rada, zajistí metodik komise předání zápisu do podkladů pro
radu.
(9) Předseda komise nebo usnesení komise může zadávat úkoly jednotlivým členům komise a
metodikovi.

Článek 5
Usnesení komise a hlasování

(1) Komise rozhoduje vždy prostřednictvím svých usnesení.
(2) Komise se usnáší většinou hlasů všech členů.
(3) Usnesení komise je platné, pokud s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů
komise.
(4) Usnesení, stanoviska a závěry komise vyžádané k materiálům rady se uvádějí jako příloha
podkladového materiálu.
(5) Předkládá-li komise radě písemný návrh k zařazení na pořad jednání rady, postupuje se v
souladu s jednacím řádem rady.
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Článek 6
Závěrečná ustanovení

(1) Komise předkládá minimálně 1x za rok radě informativní písemnou zprávu o své činnosti
způsobem uvedeným v článku 5 odst. 5.
(2) V zájmu plnění společných úkolů komise vzájemně spolupracují, popř. koordinují svou činnost
ve věcech společných pro více oblastí samostatné působnosti města.
(3) Ze své činnosti je komise odpovědna radě města. Plnění konkrétních úkolů a povinností komise
zabezpečuje předseda komise.
(4) Je-li to účelné, může komise k projednání úkolů, týkajících se určité části města, konat výjezdní
zasedání.
(5) Tento jednací řád komisí nabývá účinnosti dnem schválení v radě města.
(6) Komise zaniká současně s koncem volebního období rady města, pokud jí nově zvolená rada
nepotvrdí.
(7) Platnost a účinnost tohoto jednacího řádu zaniká současně s koncem volebního období rady.

Schváleno Radou města Štramberka dne 14. 12. 2010, usnesením č. 3/55.

Ve Štramberku dne: 13. 12. 2010

Příloha: Vzor „Záznam z jednání komise“
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SEZNAM členů výborů Zastupitelstva města, odborných komisí Rady města pro volební
období 2010-2014.

Komise regionálního rozvoje
Předseda: Ing. Oldřich Škrabal
Metodik za MÚ: Jan Kozlovský, Miroslav Lošák, Petra Filipová
Konzultant pro oblast dotací: RNDr. Kamila Krečmerová, MBA
Členové:
Bartoň Jan
Ing. Bár Čestmír
Mgr.Beneš Pavel
Dostál Michal
Ing. Kramoliš Mojmír
Kramoliš Antonín
Ing. Köller Robert
Kuběnová Ludmila
Ing. Marek Vítězslav
Ing. Morčinko Jiří
Mgr. Svoboda Jiří
Ing. Šebek Jiří
Šmahlík Lubomír
Vašek Josef
Žerdík Karel

Komise kulturní a CR
Předseda: Mgr. Ondřej Šimíček
metodik: Anna Rašková
Členové:
Mgr. Pavla Jurková
Radim Daněk
Petr David
Jana Kvitová
Vlasta Turská
Valérie Malíková
Marcela Tycarová
Komise životního prostředí
Předseda: Josef Vašek
Metodik: Ing. Marta Marková
Členové:
Věra Michnová
Kateřina Bajerová
Václav Plachta
Josef Kratochvíl
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Ing. Dalibor Kvita
Ing.Jiří Pour
RNDr. Pavel Jašek
Mgr. Radka Krysová
Mgr. Jiří Svoboda
Mgr. Lukáš Seifert
Ing. Petr Venský
Bc. Pavlína Chemijová
Komise školská, mládeže, sportu a využití volného času
Předseda: Bc. Věra Hanzlíková
Metodici: Eliška Hyklová, Anna Rašková
Členové:
Regina Šmehlíková
Ing. Oldřich Škrabal
Petr David
Tomáš Dostál
Mgr. Pavlína Kvasničková
Mgr. Ondřej Šimíček
Tomáš Veřmiřovský
Mgr. Martina Stanislavová
Robert Švarc
Komise sociálně zdravotní, bytová a SPOZ
Předseda: Mgr. Zdeňka Svobodová
Metodici: Zuzana Bárová, Eliška Hyklová, Karla Procházková
Členové:
Bytová sekce
Jindřiška Kundlová
Milena Šimková
Marie Sopuchová ml.
Marie Sopuchová st.
Stanislava Juráková
MUDr. Petr Huvar
Eva Davidová
MUDr. Barbora Šebková
Ludmila Krestová
Helena Schenková
Marie Sýkorová
Sekce SPOZ
Drahomíra Střelková
Eva Davidová
Eva Hudková
Božena Kotková
Zdeňka Malíková
Ludmila Sochová
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Sylva Veřmiřovská
Jana Zátopová
Dagmar Pourová
Marie Hyklová
Ludmila Heřmánková
Lenka Veřmiřovská
Vladislav Koller
Josef Novobilský
Komise regenerační a letopisecká
Předseda: Ing. Jan Socha
Metodici: Jan Kozlovský, Miroslav Lošák
Členové:
Sekce regenerační:
Věra Michnová
Josef Hrček
Lubomír Bár
Jaroslav Hanzelka
Michal Dostál
Vojtěch Monsport
Ing. Marie Bartošová
Ing. Alena Rašková
Sekce letopisecká:
Aleš Durčák
PhDr. Anna Hrčková
Valérie Malíková
Lubomír Bár
Josef Marek
Bohumil Kresta
Jaroslav Hanzelka
Stanislav Hejtmančík
Komise pro projednávání přestupků:
Předseda: Mgr. Ondřej Šimíček
Metodik: Zuzana Bárová
Členové:
Karla Procházková
Josef Kratochvíl
Alois Cigán
Vladislav Prašivka
Pavel Jelič
František Skalík
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

14/15

USNESENÍ z 3.RM ze dne 14_12_2010

Usnesení z 3. Rady města Štramberka, konané dne 14. 12. 2010.

Na ustavující zasedání Zastupitelstva města Štramberka dne 08. 11. 2010 byl zvolen finanční a
kontrolní výbor ZM Štramberka.

Výbor finanční
Předseda: Ing. Jan David
Metodik: Ing. Andrea Hlávková
Členové:
Ing. Přemysl Hajník
Ing. Pavel Podolský
Ing. Bc. Václav Socha
Marie Guznarová

Výbor kontrolní:
Předseda: Marie Guznarová
Metodik: Jana Hanzelková
Členové:
Ing. Renáta B a r t o ň o v á
Mgr. Pavlína K v a s n i č k o v á
Mgr. Lukáš S e i b e r t
Jana D e b n á r o v á
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