Rada města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ
z 28. schůze Rady města Štramberka, která se konala
dne 13.2.2020
Příprava turistické sezóny, Hodnocení účasti města na veletrzích CR,
informace o vydávaných tiskovinách
I. Rada města bere na vědomí
467/28/RM/2020

zprávu o přípravě turistické sezóny 2020, hodnocení účasti na veletrzích CR a informaci o
vydávaných tiskovinách.

468/28/RM/2020 Informace o přípravě obecního bálu
I. Rada města bere na vědomí
informace o přípravě 30. Obecního bálu, který se uskuteční 14.02.2020.

469/28/RM/2020 Problematika projednávání přestupků
I. Rada města bere na vědomí
předloženou zprávu o projednávaných přestupcích za rok 2019.

470/28/RM/2020 Ovzduší a vodní hospodářství
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o ovzduší a vodním hospodářství

471/28/RM/2020 Lesní hospodářství (včetně NPP Šipka)
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o lesním hospodářství včetně NPP Šipka

472/28/RM/2020 Problematika životního prostředí
I. Rada města bere na vědomí

zprávu o problematice životního prostředí ve Štramberku

473/28/RM/2020 Odpadové hospodářství a černé skládky
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o odpadovém hospodářství a černých skládkách
II. Rada města schvaluje
přílohu č. 9 ke smlouvě č. 01/60/07 mezi Městem Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk,
IČ: 00298468 zastoupené Ing. Andreou Hlávkovou a firmou AVE CZ odpadové hospodářství
s.r.o., se sídlem Praha 10, Pražská 1321/38a, 102 00, týkající se navýšení ceny za svoz odpadu
s platností od 1. 3. 2020.

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o
umístění stavby č. IV-12-8017383
I. Rada města schvaluje
474/28/RM/2020

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-128017383 mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana
Budoucí povinná z věcného břemene) 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, Přívoz, 702 00 Ostrava (strana Budoucí oprávněná z
věcného břemene), když předmětem smlouvy je budoucí zatížení částí pozemků p. č. 1731, p.
č. 3023/14 a p. č. 3023/6 v k. ú. Štramberk zařízením distribuční soustavy - zemní
kabelové vedení NN.

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o
umístění stavby č. IV-12-8017936
I. Rada města schvaluje
475/28/RM/2020

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-128017936 mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana
Budoucí povinná z věcného břemene) a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, zastoupenou společností ARPEX MORAVA
s.r.o., IČ 26809559, Teslova 783/2, Přívoz, 702 00 Ostrava (strana Budoucí oprávněná z
věcného břemene), když předmětem smlouvy je budoucí zatížení části pozemku p. č. 1400/1 v
k. ú. Štramberk zařízením distribuční soustavy - zemní kabelové vedení NN.

Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě č. SMM/1/2020/BVB a č. SMM/2/2020/BVB
I. Rada města schvaluje
476/28/RM/2020

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
SMM/1/2020/BVB mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana budoucí
povinná ze služebnosti inž. sítě) a manžely panem M. B., 742 66 Štramberk a paní A. B.,
Stará Ves nad Ondřejnicí (strana budoucí oprávněná ze služebnosti inž. sítě), když předmětem
smlouvy je budoucí zatížení části pozemku p. č. 663/1 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/2/2020/BVB mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana budoucí
povinná ze služebnosti inž. sítě) a manžely panem M. B., 742 66 Štramberk a paní A. B.,
Stará Ves nad Ondřejnicí (strana budoucí oprávněná ze služebnosti inž. sítě), když předmětem
smlouvy je budoucí zatížení části pozemku p. č. 663/1 v k. ú. Štramberk
stavbou přípojky splaškové kanalizace včetně součástí a příslušenství.

Smlouva o připojení odběrného místa - čerpací stanice kanalizace
Libotín, koupaliště
I. Rada města schvaluje
477/28/RM/2020

Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové
hladiny 0,4 kV mezi městem Štramberkem, IČ: 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a
společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV- Podmokly

478/28/RM/2020 PD - Rekonstrukce propustku ev. č. 5b - P5
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o dílo mezi městem Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ: 00298468 a Bc.
Martinem Vavřínkem, se sídlem Stanislavského 768, Ostrava 701 00, IČ: 03762246, na
zpracování projektové dokumentace "Rekonstrukce propustku ev. č. 5b - P5"

479/28/RM/2020 PD - Rekonstrukce objektu č. p. 571 - ZUŠ
I. Rada města rozhoduje
dle č. 7 odst. (10) Vnitroorganizační směrnice č. 2/2018 O zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu o přímém zadání zakázky malého rozsahu II. kategorie uchazeči Ing. Janu
Stuchlíkovi, se sídlem Kozina 520, 742 66 Štramberk, IČ: 76618668, na zpracování
projektové dokumentace "Rekonstrukce objektu č. p. 571 - ZUŠ"
II. Rada města schvaluje
Smlouvu o dílo mezi městem Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ: 00298468 a Ing.
Janem Stuchlíkem, se sídlem Kozina 520, 742 66 Štramberk, IČ: 76618668, na zpracování
projektové dokumentace "Rekonstrukce objektu č. p. 571 - ZUŠ"

Žádost o souhlas se záborem veřejného prostranství na pozemku p. č.
15/1, k. ú. Štramberk, pro umístění prodejního zařízení
I. Rada města nesouhlasí
480/28/RM/2020

se záborem veřejného prostranství v rozsahu 6 m2 na pozemku parc. č. 15/1 v obci a k.ú.
Štramberk (plocha náměstí) za účelem umístění prodejního zařízení dle žádosti Jaroslava
Malchárka, IČ 88720619, Rušná 215/32, 747 11 Kozmice.

Dohoda o skončení nájmu prostor sloužících podnikání v budově s č.
p. 10, ulice Náměstí, k. ú. Štramberk
I. Rada města schvaluje
481/28/RM/2020

Dohodu o skončení nájmu prostor sloužících podnikání mezi městem Štramberkem, IČ
00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (pronajímatel) a paní Vlastou Turskou, DiS., IČ
02731664, Alšova 1141/5, 742 21 Kopřivnice (nájemkyně), když předmětem dohody je
skončení nájmu prostor sloužících podnikání v budově s č. p. 10, ulice Náměstí, obec a k.ú.
Štramberk, ke dni 31.08.2020.
II. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání sestávající ze 4 místností o
celkové výměře 93,91 m2 podlahové plochy, společných prostor v rozsahu 100 % výměry
jejich podlahové plochy, tj. 16,51 m2 podlahové plochy a společných prostor v rozsahu 50 %
výměry jejich podlahové plochy, tj. 47,16 m2 podlahové plochy, které se nacházejí v budově s
č.p. 10 (stavba občanského vybavení), ulice Náměstí, v obci a k. ú. Štramberk, za podmínek
uvedených v podkladovém materiálu.

482/28/RM/2020 Smlouva o nájmu části nemovitosti č. SMM/1/2020/NP
I. Rada města schvaluje
smlouvu o nájmu části nemovitosti č. SMM/1/2020/NP mezi městem Štramberkem, IČ
00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (pronajímatel) a Sportovním klubem orientačního
běhu Ostrava, z.s., IČ 44938675, Petra Křičky 2695/19, Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava (nájemce), když předmětem smlouvy je pronájem nebytových prostor v 1. PP v
budově s č.p. 620, která je součástí pozemku parc. č. 506, ulice Zauličí, obec a k. ú.
Štramberk, na dobu určitou od 20.03.2020 do 23.03.2020 za účelem zajištění zázemí pro
účastníky závodu v orientačním běhu konaném 21.03.2020.

483/28/RM/2020 Záměr výpůjčky pozemku p.č. 2960/1 k.ú. Štramberk
I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města poskytnout pozemek p.č. 2960/1 o výměře 44486 m2, ostatní plocha,
neplodná půda, v obci a k.ú. Štramberk, do výpůjčky na dobu určitou do 31.12.2023, za

účelem zajištění odborné péče o zvláště chráněné území PP Kamenárka.

Rozdělení pozemku p. č. 1837/13 k. ú. Štramberk v rámci přípravy
směny pozemků
I. Rada města neschvaluje
484/28/RM/2020

rozdělení pozemku p. č. 1837/13 v obci a k. ú. Štramberk dle návrhu manželů M. G., 742 21
Kopřivnice a Ž. S., 708 00 Ostrava, v rámci přípravy směny části tohoto pozemku za část
pozemku p. č. 1843 v obci a k. ú. Štramberk.

485/28/RM/2020 Provozování pouťových atrakcí na štramberské pouti 2020
I. Rada města schvaluje
nájemní smlouvu č. SMM/1/2020/NS mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9,
742 66 Štramberk (pronajímatel) a panem Jindřichem Pflegrem, IČ 47203897, U Naplatek
367, 747 33 Oldřišov (nájemce), jejímž předmětem je nájem částí pozemků p. č. 516/1, p. č.
518, p. č. 547, p. č. 3034/1 a p. č. 3037/1 (v rozsahu veřejného prostranství u ZŠ a parkoviště
Horečka), vše v obci a k.ú. Štramberk, za účelem umístění pouťových atrakcí.
II. Rada města schvaluje
nájemní smlouvu č. SMM/2/2020/NS mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9,
742 66 Štramberk (pronajímatel) a panem Jindřichem Pflegrem, IČ 47203897, U Naplatek
367, 747 33 Oldřišov (nájemce), jejímž předmětem je nájem části pozemku p. č. 15/1 (plocha
náměstí), v obci a k.ú. Štramberk, za účelem umístění pouťových atrakcí.

486/28/RM/2020 Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl
I. Rada města schvaluje
licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl VP_2020_5227 uzavřenou mezi
městem Štramberkem, IČ 00298468, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk a OSA Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, z.s., IČ 63839997, se sídlem Čs.
armády 786/20, 160 56 Praha 6.

487/28/RM/2020 Rezignace na členství v komisi rozvoje, investic a dopravy
I. Rada města bere na vědomí
rezignaci Mgr. Dušana Krajčíra, 742 66 Štramberk, na pozici člena komise rozvoje, investic a
dopravy.

488/28/RM/2020 Záměr poskytnout nebytové prostory v budově s č. p. 620 do výpůjčky
I. Rada města schvaluje

zveřejnění záměru města poskytnout nebytové prostory - 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, do výpůjčky Tělocvičné jednotě Sokol
Štramberk, dle podkladového materiálu.

Záměr zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k pozemku p.
č. 1977 k. ú. Štramberk, jehož součástí je stavba Štramberk, č. p. 747
I. Rada města schvaluje
489/28/RM/2020

zveřejnění záměru města zrušit a vypořádat podílové spoluvlastnictví k nemovitým věcem
pozemku parc. č. 1977 (zastavěná plocha a nádvoří) v obci a k.ú. Štramberk, jehož součástí je
stavba Štramberk, č. p. 747 (bytový dům), ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1
podkladového materiálu.

490/28/RM/2020 Dodatek č. 6 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky plynu
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 6 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.

491/28/RM/2020 Vyjádření města k řízení o povolení výjímky
I. Rada města bere na vědomí
zahájení řízení Městským úřadem Štramberk, stavebním úřadem, Náměstí 9, 742 66
Štramberk o povolení výjimky z ustanovení § 25 odst. 2, vyhlášky č. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, pro umístění stavby
"NOVOSTAVBA RD" na pozemcích parcelní č. 2841 a 2842 v k. ú. Štramberk
II. Rada města nesouhlasí
s navrhovaným umístěním stavby RD na stavebních pozemcích parc. č. 2841 a 2842 v k.ú.
Štramberk dle návrhu Ing. arch. Bc A. Z. MBA, a žádosti majitele nemovitosti pana T. M. ze
dne 10. 1. 2020, jelikož tímto umístěním by došlo k omezení průchodu po pozemku města
parc. č. 141/1 k.ú. Štramberk, který slouží jako přístupový chodník k přilehlým parcelám
2844/1, 2845, 2851, 2853/1 k.ú. Štramberk
III. Rada města požaduje
aby stavba "NOVOSTAVBA RD" na pozemcích parcelní č. 2841 a 2842 v k. ú.
Štramberk, byla umístěna tak, aby vnější hrana půdorysného průmětu RD (včetně obháňky na

jihovýchodní straně a balkónu na jihozápadní straně) byla vzdálena od hranice pozemku parc.
č. 141/1 k.ú. Štramberk minimálně 2 m tak, jak to stanoví vyhlášky č. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území v § 25 odst. 2.
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zpracování projektové
492/28/RM/2020 dokumentace pro stavbu "Město Štramberk, vodovod a kanalizace v
místní části Libotín - II. etapa"
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a autorizovaným inženýrem Ing. Janem Rozsívalem, se sídlem Holická
156/49, 775 00 Olomouc, IČ 41416481, na zpracování průzkumů, vyhotovení projektových
dokumentací a provedení přípravy územních, stavebních a vodoprávních řízení pro stavbu
"Město Štramberk, vodovod a kanalizace v místní části Libotín - II. etapa".

Ing. Andrea Hlávková, v.r.

Ing. Václav Šimíček, v.r.

starostka města

místostarosta města

