Rada města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ
z 77. schůze Rady města Štramberka, která se konala
dne 25.1.2022

1250/77/RM/2022 Hlavní body jednání RM pro rok 2022
I. Rada města schvaluje
Hlavní body jednání Rady města Štramberka pro rok 2022.
1251/77/RM/2022 Smlouva o spořícím účtu
I. Rada města schvaluje
smlouvu o spořícím účtu uzavřenou mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, sídlem Náměstí
9, PSČ 74266 Štramberk a Českou spořitelnou, a.s., IČ 45244782, sídlem Praha 4, Olbrachtova
1929/62, PSČ 140 00
Příkazní smlouva na zajištění administrace veřejné zakázky
s názvem "Prodloužení chodníků včetně úpravy dvou
1252/77/RM/2022
autobusových zastávek podél silnice II/480 ve Štramberku
na Bařinách"
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 veřejné zakázky v rámci projektu "Prodloužení
chodníků včetně úpravy dvou autobusových zastávek podél silnice II/480 ve Štramberku na
Bařinách", reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016926, spolufinancovaného z Integrovaného
regionálního operačního programu.
1253/77/RM/2022

Smlouva o poskytování servisních služeb a technické
podpory pro informační technologii

I. Rada města schvaluje
smlouvu o poskytování servisních služeb a technické podpory pro informační technologii mezi
městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a společností CS21 Nextnet,
s.r.o., se sídlem Žerotínova 1051/19, 702 00 Ostrava, IČ 61977306.
1254/77/RM/2022

Dodatek č. 1 k servisní smlouvě (SLA) se společností R-Bit
Technology, s.r.o.

I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 1 k Servisní smlouvě (SLA) uzavřené dne 16.03.2021 mezi Městem Štramberkem,
IČ: 00298468, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk a společností R-Bit Technology, s.r.o.,
IČ: 24719790, se sídlem Ke Koupališti 3283, 434 01 Most, jehož předmětem je změna ceny

za technickou podporu knihovního systému Koha a online katalogu VuFind, předložený
prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
1255/77/RM/2022

Rámcová smlouva o dílo - Stavební práce malého rozsahu na
údržbu bytového fondu v majetku města Štramberka

I. Rada města schvaluje
Rámcovou smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk,
IČ 00298468 a uchazečem NH stavby s.r.o., Palkovice 158, 739 41, IČ: 28980697, na stavební
práce malého rozsahu-charakter drobné údržby a opravy bytového fondu v majetku města
Štramberka.
1256/77/RM/2022

Rámcová smlouva o dílo - Stavební práce malého rozsahu na
údržbu nebytových prostor v majetku města Štramberka

I. Rada města schvaluje
Rámcovou smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk,
IČ 00298468 a uchazečem NH stavby s.r.o., Palkovice 158, 739 41, IČ: 28980697, na stavební
práce malého rozsahu-charakter drobné údržby a opravy nebytových prostor v majetku města
Štramberka.
1257/77/RM/2022

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohoda o umístění stavby č. IV-12-8022141/4

I. Rada města schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-128022141/4 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 TRABBAU a.s., IČ 28582675,
Lublaňská 1002/9, Vinohrady, 120 00 Praha 2 (strana Budoucí oprávněná z věcného
břemene), když předmětem smlouvy je budoucí zatížení části pozemku p. č. 360/1 v k. ú.
Štramberk zařízením distribuční soustavy - nadzemní kabelové vedení NN.
1258/77/RM/2022

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohoda o umístění stavby č. IP-12-8029753/02

I. Rada města schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-128029753/02 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 NOVPRO FM, s.r.o., IČ 28633504,
Sadová 609, 738 01 Frýdek-Místek (strana Budoucí oprávněná z věcného břemene), když
předmětem smlouvy je budoucí zatížení části pozemku p. č. 1128/1 v k. ú. Štramberk zařízením
distribuční soustavy - podzemní el. přípojka 0,4 kV NN.
1259/77/RM/2022 Prodej pozemků v areálu bývalého statku
I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru města prodat pozemky parc. č. 2763/3 o výměře 59 m2 (zastavěná plocha
a nádvoří), parc. č. 2764/2 o výměře 78 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2766/1
o výměře 37 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2768/29 o výměře 89 m2 (ostatní plocha,
manipulační plocha), parc. č. 2768/30 o výměře 198 m2 (ostatní plocha, manipulační plocha),
parc. č. 2768/34 o výměře 36 m2 (ostatní plocha, manipulační plocha), parc. č. 2768/35 o výměře
701 m2 (ostatní plocha, manipulační plocha), parc. č. 2768/45 o výměře 412 m2 (ostatní plocha,
manipulační plocha), vše v obci a k. ú. Štramberk.

1260/77/RM/2022 Prodej části pozemku p. č. 1315/2 k. ú. Štramberk
I. Rada města neschvaluje
rozdělení pozemku parc. č. 1315/2 v obci a k. ú. Štramberk za účelem přípravy prodeje
části tohoto pozemku dle žádosti pana Ing. M. Š., 741 01 Nový Jičín.
1261/77/RM/2022 Zrušení předkupního práva - bytová jednotka č. 728/12
I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města zrušit předkupní právo, které bylo zřízeno ve prospěch města
Štramberka jako právo věcné k jednotce č. 728/12 (způsob využití - byt) v budově č.p. 726, 727,
728 na pozemku parcela č. 1949 v obci a k.ú. Štramberk, k spoluvlastnickému podílu o velikosti
id. 5710/77941 na společných částech budovy č.p. 726, 727, 728 (způsob využití - bytový dům),
v obci a k. ú. Štramberk, postavené na pozemku parcela č. 1949 v obci a k. ú. Štramberk a k
spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 5710/77941 na pozemku parcela č. 1949 o
výměře 447 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v obci a k. ú. Štramberk, na kterém je budova č.p.
726, 727, 728 postavena, a to uzavřením Smlouvy o zrušení předkupního práva
s vlastníky jednotky č. 728/12.
1262/77/RM/2022 Zrušení předkupního práva - bytová jednotka č. 725/11
I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města zrušit předkupní právo, které bylo zřízeno ve prospěch města
Štramberka jako právo věcné k jednotce č. 725/11 (způsob využití - byt) v budově č.p. 723, 724,
725 na pozemku parcela č. 1948 v obci a k.ú. Štramberk, k spoluvlastnickému podílu o velikosti
id. 615/7433 na společných částech budovy č.p. 723, 724, 725 (způsob využití - bytový dům),
v obci a k. ú. Štramberk, postavené na pozemku parcela č. 1948 v obci a k. ú. Štramberk a k
spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 615/7433 na pozemku parcela č. 1948 o výměře 440 m2,
zastavěná plocha a nádvoří, v obci a k. ú. Štramberk, na kterém je budova č.p. 723, 724, 725
postavena, a to uzavřením Smlouvy o zrušení předkupního práva s vlastníkem jednotky č.
725/11.
1263/77/RM/2022 Míra inflace 2021
I. Rada města souhlasí
s tím, že město Štramberk bude v roce 2022 zvyšovat u stávajících smluv o nájmu prostor
sloužících podnikání, o nájmu nebytových prostor a o nájmu nemovitostí výši nájemného o
průměrnou roční míru inflace v roce 2021, která činí 3,8 %.
II. Rada města schvaluje
pro stanovení výše nájemného z prostor sloužících podnikání, z nebytových prostor a nemovitostí
v roce 2022 základní roční sazbu za 1 m2 podlahové plochy ve výši 640 Kč bez DPH.
1264/77/RM/2022 Skácení dřevin na pozemku p. č. 1133/2 k. ú. Štramberk
I. Rada města souhlasí
se skácením 2 ks dřevin (bříza) rostoucích na pozemku parc. č. 1133/1 k. ú. Štramberk, v areálu
dětského hřiště v Pískovně.
1265/77/RM/2022 Výpověď smlouvy AVE odpadové hospodářství
I. Rada města schvaluje
výpověď smlouvy č. 01/60/07 mezi Městem Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ:
00298468 a svozovou společností AVE odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 10, 102 00 Praha
10, IČ: 49356087

1266/77/RM/2022 SMLOUVA č. 1192/2022/4401/BRO O ODVOZU A VYUŽITÍ
BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU
I. Rada města schvaluje
smlouvu č. 1192/2022/4401/BRO o odvozu a využití biologicky rozložitelného odpadu mezi
Městem Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ: 00298468 a SLUMEKO, s.r.o., Štefánikova
58/31, 742 21 Kopřivnice, IČ: 25376021 na likvidaci bioodpadu z 770 l nádob na území města.
Dodatek ke smlouvě č. 202008 o ukládání odpadů na
1267/77/RM/2022
skládce Životice ze dne 1.1.2020
I. Rada města schvaluje
Dodatek ke smlouvě č. 202008 o ukládání odpadů na skládce Životice ze dne 1.1.2020 mezi
Městem Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ: 00298468 a ASOMPO, a.s., Životice
u Nového Jičína 194, 742 72 Životice u Nového Jičína, IČ: 25872826 týkající se změny provozní
doby skládky odpadů.
1268/77/RM/2022 Smlouva o zapojení do systému obce pro podnikatele
I. Rada města schvaluje
návrh smlouvy mezi Městem Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ: 00298468
a podnikateli, kteří budou mít zájem o zapojení do obecního systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
1269/77/RM/2022 Péče v přírodní památce Štramberk
I. Rada města souhlasí
se spoluprací na realizaci opatření ke zlepšování přírodního prostředí rezervaci přírodní památky
Štramberk v podobě kosení lučních porostů, redukce náletových dřevin a likvidace expanzivních
a invazivních rostlin podle schváleného Plánu péče o přírodní památku Štramberk na období
2018-2031 mezi Městem Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ: 00298468 a Krajským
úřadem Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany
přírody a zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692.
1270/77/RM/2022

Jmenování konkurzní komise k provedení konkurzního řízení
na ředitele/ku ZŠ a MŠ Štramberk

I. Rada města jmenuje
v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního
řízení a konkursních komisí, a v souladu s usnesením Rady města Štramberka
č. 1233/75/RM/20021/I ze dne 07.12.2021
konkurzní komisi k provedení konkurzního řízení na obsazení pracovního místa
ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Štramberk ve složení:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ing. Andrea Hlávková, člen určený zřizovatelem - předseda
Mgr. Petr Buzek, člen určený zřizovatelem
Ing. Pavel Šveda, člen určený krajským úřadem
Mgr. Olga Síbrtová, člen určený Českou školní inspekcí
Mgr. Břetislav Orlík, člen určený Českou školní inspekcí
Mgr. Šárka Kundlová, pedagogický pracovník Základní školy a Mateřské školy Štramberk
Ing. Mgr. Martina Colledani, školní inspektor České školní inspekce
Mgr. Vendula Stodolová, člen školské rady

1271/77/RM/2022 Jmenování kronikáře města
I. Rada města bere na vědomí
vzdání se paní Věry Michnové, bytem 742 66 Štramberk funkce kronikáře města ke dni
31.12.2021.
II. Rada města jmenuje
paní Valerii Malíkovou, bytem 742 66 Štramberk kronikářem města s účinností od 26.01.2022.
1272/77/RM/2022

XXIV. Štramberská divadelní přehlídka
divadelních souborů - finanční příspěvek

amatérských

I. Rada města schvaluje
finanční příspěvek ve výši 25 tis. Kč, na XXIV. štramberskou přehlídku amatérských divadelních
souborů - 2022, kterou pořádá Divadelní spolek Kotouč Štramberk, se sídlem Nádražní 450, 742
66 Štramberk.
II. Rada města schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, se sídlem Náměstí
9, 742 66 Štramberk a Divadelním spolkem Kotouč Štramberk, IČ 66741238, se sídlem Nádražní
450, 742 66 Štramberk, na poskytnutí finanční částky ve výši 25 tis. Kč, jako příspěvek na "XXIV.
štramberskou divadelní přehlídku amatérských divadelních souborů - 2022", která se bude konat
ve dnech 04.03. - 22.04.2022.
1273/77/RM/2022 GRACIA ORLOVÁ 2022 - finanční příspěvek
I. Rada města schvaluje
finanční příspěvek ve výši 25 tis. Kč pořadatelům 34. ročníku Mezinárodního cyklistického
závodu žen GRACIA ORLOVÁ 2022, pořádaného ve dnech 28.04.2022 - 01.05.2022,
s dojezdem 1. etapy dne 28.04.2022 do Štramberka.
II. Rada města schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi městem Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742 66
Štramberk, zastoupené starostkou města Ing. Andreou Hlávkovou a Organizačním výborem
GRACIA
ORLOVÁ
ČEZ-EDĚ,
z.s.,
(Mezinárodní
cyklistický
závod
žen),
se sídlem Na Stuchlíkovci 628, 735 14 Orlová - Lutyně, zastoupený ředitelem závodu Petrem
Koláčkem, na finanční účelovou dotaci ve výši 25 tis. Kč, jako organizační a finanční
zabezpečení dojezdu 1.etapy 34. ročníku Mezinárodního cyklistického závodu žen GRACIA
ORLOVÁ 2022, který proběhne na území města Štramberka dne 28.04.2022.
1274/77/RM/2022 Provozování pouťových atrakcí na štramberské pouti 2022
I. Rada města schvaluje
nájemní smlouvu č. SMM/1/2022/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/2/2022/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.
1275/77/RM/2022

Podpora projektu vydání publikace "Bezpečně na silnici"
realizovaný IPA (Mezinárodní policejní asociací, sekcí ČR)

I. Rada města schvaluje
podporu projektu spočívající ve vydání publikace "Bezpečně na silnici" a to formou placené
prezentace formát 1/4 strany za 7.505 Kč bez DPH.

Žádost o souhlas s návrhem kalkulace ceny pro vodné
1276/77/RM/2022 a stočné pro rok 2022 na základě nájemní smlouvy
se společností SmVaK
I. Rada města schvaluje
kalkulaci ceny pro vodné a stočné pro rok 2022 předloženou dle Smlouvy o nájmu a provozování
vodovodů a kanalizací, uzavřená podle § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 8 odst. 2 Zákona o vodovodech a Kanalizacích,
na provozování vodovodů a kanalizací v majetku města Štramberk - pro část Libotín, Kozina,
Bařiny a Kanada, provozovatelem Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
se sídlem 28. října 1235/196, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava IČ 45193665 dle žádosti ze dne
21.01.2022.
1277/77/RM/2022

Smlouva o pracovně lékařských službách podle zákona
č. 373/2011 Sb.

I. Rada města schvaluje
Smlouvu o pracovně lékařských službách podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických
zdravotních službách, uzavřenou mezi zaměstnavatelem městem Štramberkem, Náměstí 9, 742
66 Štramberk, IČ 00298468 a poskytovatelem zdravotních služeb společností VPL Štramberk
s.r.o., se sídlem Veřovice 497, 742 73 Veřovice, IČ 29456797.
1278/77/RM/2022

Dodatek č. 1 k Servisní smlouvě č. 490210579
programového vybavení CODEXIS GREEN

I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 1 k Servisní smlouvě č. 490210579 programového vybavení CODEXIS GREEN
uzavřenou mezi společností ATLAS consulting spol. s r.o., se sídlem Výstavní 292/13, 709
16 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 46578706 a městem Štramberk, se sídlem Náměstí 9, 742
66 Štramberk, IČ: 00298468.
Žádost o projednání připojení se k mezin. kampani "Vlajka
1279/77/RM/2022
pro Tibet"
I. Rada města nesouhlasí
s připojením se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet".
1280/77/RM/2022

Stanovení platu zástupci ředitele pověřeného řízením ZŠ
a MŠ Štramberk

I. Rada města stanovuje
plat a jeho složky panu Mgr. Ing. Jaroslavu Pikulíkovi, zástupci ředitele pověřeného
řízením Základní školy a Mateřské školy Štramberk v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění, a nařízením vlády č. 222/2010
Sb., v platném znění, platovým výměrem dle přílohy č.1 podkladového materiálu.
1281/77/RM/2022 Výroční zpráva 2021 - JSDH Štramberk
I. Rada města bere na vědomí
Výroční zprávu za rok 2021 o činnosti JSDH Štramberk.
1282/77/RM/2022

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb pověřence
na ochranu osobních údajů

I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb pověřence na ochranu osobních údajů mezi
městem Štramberkem, Náměstí 9, 74266 Štramberk, IČ 00298468 a společností SMS služby
s.r.o., V rovinách 40, 140 00 Praha 4, IČ:067 84 771.

1283/77/RM/2022 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.

Ing. Andrea Hlávková, v.r.
starostka města

Ing. Tomáš Halamík, MBA, v.r.
1. místostarosta města

