Rada města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ
z 78. schůze Rady města Štramberka, která se konala
dne 17.2.2022

1284/78/RM/2022 Problematika projednávání přestupků - 2021
I. Rada města bere na vědomí
zprávu týkající se problematiky projednávání přestupků za rok 2021.
1285/78/RM/2022

Příprava turistické sezóny, Hodnocení účasti města na
veletrzích CR, Informace o vydávaných tiskovinách

I. Rada města bere na vědomí
zprávu, týkající se přípravy turistické sezóny 2022, hodnocení účasti města na veletrzích ČR a
informaci o vydaných tiskovinách
1286/78/RM/2022

Změna ceníku knihovny města Štramberka a aktualizace
knihovního a výpůjčního řádu knihovny města Štramberka

I. Rada města schvaluje
změnu ceníku knihovny města Štramberka a aktualizaci knihovního a výpůjčního řádu knihovny
města Štramberka.
1287/78/RM/2022

Změna ceníku vstupného Kina Štramberk s účinností od
01.03.2022

I. Rada města schvaluje
ceník vstupného Kina Štramberk s účinností od 01.03.2022 dle přílohy č. 1 podkladového
materiálu.
1288/78/RM/2022 Změna provozní doby MIC a MZB
I. Rada města schvaluje
změnu provozní doby MIC a MZB s účinností od 01.07.2022 dle přílohy č. 1 podkladového
materiálu.
1289/78/RM/2022 Problematika životního prostředí
I. Rada města bere na vědomí
předloženou zprávu o problematice životního prostředí za rok 2021 ve městě Štramberk.
1290/78/RM/2022 Lesní hospodářství (vč. NPP Šipka)
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o lesním hospodářství včetně NPP Šipka za rok 2021.

1291/78/RM/2022 Ovzduší a vodní hospodářství
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o ovzduší a vodním hospodářství za rok 2021.
1292/78/RM/2022 Odpadové hospodářství a černá skládka
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o odpadovém hospodářství a černých skládkách na území města Štramberku za rok 2021
a plán do roku 2022.
1293/78/RM/2022

Dodatek č. 11 ke smlouvě o nakládání s komunálním
odpadem č. 01/60/07

I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 11 ke smlouvě o nakládání s komunálním odpadem č. 01/60/07 mezi Městem
Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ: 00298468 a společností AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o., se sídlem Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO: 493 56 089 o
změně cen v roce 2022.
1294/78/RM/2022

Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k
distribuční soustavě

I. Rada města schvaluje
Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě mezi městem
Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ: 00298468 a společností ČEZ Distribuce, a.s.,
zastoupena Ing. Vítem Grabcem - na základě pověření ze dne 23.1.2015, se sídlem Teplická
874/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02, IČ: 24729035 na nové odběrné místo na adrese K Očnímu
45, 742 66 Štramberk.
1295/78/RM/2022 Záměr prodeje částí pozemku 2436/1 k.ú. Štramberk
I. Rada města schvaluje
rozdělení pozemku parc. č. 2436/1 v obci a k. ú. Štramberk za účelem přípravy prodeje částí
tohoto pozemku dle podkladového materiálu.
1296/78/RM/2022

Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě č. SMM/1/2022/BVB a č. SMM/2/2022/BVB

I. Rada města schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SMM/1/2022/BVB
mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana budoucí povinná ze
služebnosti inž. sítě) a manžely panem F. K., bytem 742 21 Kopřivnice a paní P. K., bytem 742
66 Štramberk (strana budoucí oprávněná ze služebnosti inž. sítě), když předmětem smlouvy je
budoucí zatížení části pozemku p. č. 3024/1 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/2/2022/BVB
mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana budoucí povinná ze
služebnosti inž. sítě) a manžely panem F. K., bytem 742 21 Kopřivnice a paní P. K., bytem 742
66 Štramberk (strana budoucí oprávněná ze služebnosti inž. sítě), když předmětem smlouvy je
budoucí zatížení části pozemku p. č. 376/1 v k. ú. Štramberk stavbou kanalizační přípojky včetně
součástí a příslušenství.

1297/78/RM/2022

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě č. SMM/3/2022/BVB

I. Rada města schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SMM/3/2022/BVB
mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana budoucí povinná ze
služebnosti inž. sítě) a panem J. K. a paní Š. T., oba bytem 742 75 Lichnov (strana
budoucí oprávněná ze služebnosti inž. sítě), když předmětem smlouvy je budoucí zatížení
části pozemku p. č. 1118/1 v k. ú. Štramberk stavbou přípojky NN včetně součástí a
příslušenství.
1298/78/RM/2022

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-128018236/VB/1

I. Rada města schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-8018236/VB/1 mezi městem
Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana povinná z věcného
břemene) a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IVPodmokly (strana oprávněná z věcného břemene), když předmětem smlouvy je zatížení
části pozemku p. č. 1662/1, k.ú. Štramberk, zařízením distribuční soustavy.
1299/78/RM/2022

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IZ-128002078/01

I. Rada města schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IZ-12-8002078/01 mezi městem
Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana povinná z věcného
břemene) a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IVPodmokly (strana oprávněná z věcného břemene), když předmětem smlouvy je zatížení
části pozemku p. č. 141/1, k.ú. Štramberk, zařízením distribuční soustavy.
1300/78/RM/2022

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-128028024/02

I. Rada města schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-8028024/02 mezi městem
Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana povinná z věcného
břemene) a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IVPodmokly (strana oprávněná z věcného břemene), když předmětem smlouvy je zatížení
části pozemku p. č. 141/1, k.ú. Štramberk, zařízením distribuční soustavy.
1301/78/RM/2022

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-128027283

I. Rada města schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-8027283 mezi městem
Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana povinná z věcného
břemene) a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IVPodmokly (strana oprávněná z věcného břemene), když předmětem smlouvy je zatížení
části pozemku p. č. 1118/1, k.ú. Štramberk, zařízením distribuční soustavy.
1302/78/RM/2022

Žádost o souhlas s připojením pozemku k distribuční
soustavě z hladiny nízkého napětí

I. Rada města souhlasí
s připojením pozemku parcela č. 1924, k. ú. Štramberk, k distribuční soustavě z hladiny nízkého
napětí, dle žádosti nájemkyň pozemku paní I. V., 742 66 Štramberk a paní E. J., 742 66
Štramberk.

1303/78/RM/2022

Skácení dřevin na pozemcích p. č. 3034/1, p. č. 2065/33 a p.
č. 2065/36 k.ú. Štramberk

I. Rada města souhlasí
se skácením 6 ks dřevin (bříza bělokorá) rostoucích na pozemku p. č. 3034/1, k. ú. Štramberk.
II. Rada města souhlasí
se skácením 2 ks dřevin (vrba) rostoucích na pozemku p. č. 2065/33, k. ú. Štramberk.
III. Rada města souhlasí
se skácením 3 ks dřevin (bříza bělokorá) rostoucích na pozemku p. č. 2065/36, k. ú. Štramberk.
IV. Rada města souhlasí
se skácením 1 ks dřeviny (lípa malolistá) rostoucí na pozemku p. č. 2065/36, k. ú. Štramberk.
1304/78/RM/2022

Dodatek č. 4 ke smlouvě o umístění zařízení č. VSTR1GB ze
dne 29.3.2000 - Vodafone Czech Republic a.s.

I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 4 ke smlouvě o umístění zařízení č. VSTR1GB ze dne 29.3.2000 ve znění dodatků č.
1 až 3 mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a
společností Vodafone Czech Republic a.s., IČ 25788001, náměstí Junkových 2808/2, 155 00
Praha 5.
1305/78/RM/2022 Nájemník v bytě v majetku města
I. Rada města schvaluje
nájemníka na pronájem bytu s nájmem ve výši 18,25 Kč/m2 na Bařinách 751/8 ve Štramberku v
obytném domě v majetku města Štramberka, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk paní L. H.,
742 66 Štramberk a pověřuje referenta správy bytů a nebytových prostor paní Karlu
Procházkovou podpisem nájemní smlouvy.
1306/78/RM/2022 Pronájem vývěsní skříňky v majetku města
I. Rada města schvaluje
Smlouvu na pronájem vývěsní skříňky č. 21 ve Štramberku na Bařinách mezi městem
Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk a KDU-ČSL, Karlovo nám. 317/5, 128 00
Praha 2, organizace Štramberk a pověřuje referenta správy bytů a nebytových prostor paní Karlu
Procházkovou podpisem nájemní smlouvy.

Ing. Andrea Hlávková, v.r.
starostka města

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

