Rada města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ
z 82. schůze Rady města Štramberka, která se konala
dne 21.4.2022

1375/82/RM/2022 Sport ve městě a volný čas mládeže a dětí
I. Rada města bere na vědomí
zprávu vedoucí oddělení kultury, sportu, volného času a cestovního ruchu o sportu a volnočasových
aktivitách mládeže a dětí ve městě.
1376/82/RM/2022 Informace o přípravách oslav Dnů města
I. Rada města bere na vědomí
zprávu vedoucí oddělení kultury, sportu, volného času a cestovního ruchu o přípravách oslav Dnů
města.
1377/82/RM/2022

Zpráva o činnosti komise školství, sportu a volnočasových
aktivit

I. Rada města bere na vědomí
zprávu o činnosti komise školství, sportu a volnočasových aktivit za rok 2021.
1378/82/RM/2022 Kontrola plnění úkolů
I. Rada města bere na vědomí
kontrolu plnění úkolů ke dni 21.04.2022.
1379/82/RM/2022 Informace o organizaci práce a chystaných změnách na MÚ
I. Rada města bere na vědomí
informaci o organizaci práce a chystaných změnách na MÚ dle přílohy podkladového materiálu.
1380/82/RM/2022

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na dodávku
"Komunitní centrum Štramberk - dodávka herní prvek".

I. Rada města schvaluje
zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na dodávku herního prvku zadávanou mimo zákon
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění v rámci projektu "Komunitní centrum
Štramberk", registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0016914.
II. Rada města jmenuje
tříčlennou komisi pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek v souvislosti
s veřejnou zakázkou na dodávku herního prvku zadávanou mimo zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění v rámci projektu "Komunitní centrum Štramberk", registrační
číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0016914 ve složení:

Ing. Oldřich Škrabal, tajemník MÚ
Ing. Andrea Hlávková, starostka města
Bc. et Bc. Barbora Valná, vedoucí oddělení kultury, sportu, volného času a cestovního ruchu
1381/82/RM/2022 Kupní smlouva - nákup značek
I. Rada města schvaluje
kupní smlouvu mezi Městem Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ: 00298468 a společností
SLUMEKO, s.r.o., Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice, IČ: 25376021 na dodávku dopravních
značek pro změnu dopravního značení ve městě Štramberk.
Výpůjčka částí pozemků p. č. 1497 a p. č. 1118/1 v k. ú.
Štramberk za účelem umístění, provozu, servisu a případné
1382/82/RM/2022
obměny automatu sloužícího k vydávání zásilek a poskytování
dalších služeb
I. Rada města schvaluje
1. výpůjčku části pozemku p. č. 1497 o výměře 2,1 m2, ostatní plocha, zeleň a části pozemku
p. č. 1118/1 o výměře 2,1 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oba v obci a k. ú. Štramberk,
společnosti Zásilkovna s.r.o., IČ 28408306, se sídlem Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9.
2. Smlouvu pro umístění Z-BOXu a spolupráci při jeho provozování mezi městem Štramberkem,
IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a společností Zásilkovna s.r.o., IČ 28408306,
se sídlem Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9.
1383/82/RM/2022

Záměr poskytnout nebytové prostory v budově s č. p. 450
do výpůjčky

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města poskytnout nebytové prostory - místnosti č. 0.06, 0.07, 0.08 a 0.09., které
se nacházejí v 1. PP budovy s č. p. 450 (stavba občanského vybavení), jež je součástí pozemku
p. č. 1643, ulice Nádražní, v obci a k. ú. Štramberk, do výpůjčky dle podkladového materiálu.
1384/82/RM/2022 Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2810 k. ú. Štramberk
I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část o výměře 1.101 m2 pozemku p.č. 2810 v obci
a k.ú. Štramberk, dle podkladového materiálu.
Přijetí daru - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/52
1385/82/RM/2022 na pozemcích zapsaných na LV 120, k.ú. Štramberk,
do vlastnictví města Štramberka
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit přijetí daru - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/52
na pozemcích p. č. 1271/19 o výměře 41 m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace), p. č. 1282/7
o výměře 142 m2 (zahrada), p. č. 1286/5 o výměře 177 m2 (ostatní plocha, jiná plocha), p. č. 1304/1
o výměře 1463 m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace), p. č. 1309/84 o výměře 272 m2 (orná půda),
p. č. 1309/85 o výměře 21 m2 (orná půda), p. č. 1309/86 o výměře 84 m2 (orná půda), p. č. 1309/95
o výměře 216 m2 (orná půda) a p. č. 1309/98 o výměře 187 m2 (zahrada), vše v obci a k.ú. Štramberk,
z vlastnictví paní V. J., bytem 742 58 Skotnice, do vlastnictví města Štramberka s tím, že náklady
spojené s převodem spoluvlastnického podílu uhradí město Štramberk.
1386/82/RM/2022 Umístění prodejních stánků před budovou RD č. p. 3
I. Rada města souhlasí
s umístěním 3 prodejních stánků před RD č. p. 3 na části pozemku p. č. 15/1, v období vždy od 01.04.
do 31.10. Zábor veřejného prostranství - chodníku bude v rozsahu do 7 m2 s tím, že bude zachován

průchozí profil chodníku v min. šíři 1,5 m. Stánky budou umístěny dle žádosti Marka Jeřábka, Náměstí
3, 742 66 Štramberk.
1387/82/RM/2022 Smlouva - oprava koryta
I. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi Městem Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ: 00298468 a KEMA
MORAVA - sanační centrum s.r.o., K čističce 218, Svidadnov, IČ: 29463165, "Sanace požární
nádrže U korýtka ve Štramberku ", dle technického návrhu a cenové nabídky
1388/82/RM/2022 Oprava fasády na budově pošty
I. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66, IČ 00298468 a firmou Eduard Kutáč,
Na Vápenkách 803/6, Kopřivnice 742 21, IČ 06793231 na opravu fasády na budově pošty ve
Štramberku.
1389/82/RM/2022

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohoda o umístění stavby č. IV-12-8022892

I. Rada města ruší
usnesení č. 1356/81/RM/2022 přijaté na 81. schůzi dne 24.03.2022, kterým bylo schváleno znění
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-128022892/02 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 bylo budoucí zatížení částí pozemků p. č. 1401 a 1461 v k. ú. Štramberk
zařízením distribuční soustavy - zemní kabelové vedení NN a přípojková skříň v rozsahu vyznačeném
ve výkrese č. 1.
II. Rada města schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-128022892 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 částí pozemků p. č. 1401 a 1461 v k. ú. Štramberk zařízením distribuční soustavy
- zemní kabelové vedení NN v rozsahu vyznačeném ve výkrese č. 1.
1390/82/RM/2022 Smlouva o přezkumu hospodaření města za léta 2022-2025
I. Rada města schvaluje
smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření, uzavřenou mezi auditorkou Ing. Jarmilou
Orlitovou, se sídlem kanceláře Nový Jičín, Slovanská 38, IČ 111819621 a městem Štramberk,
IČ 00298468, se sídlem Náměstí 9, 74266 Štramberk
1391/82/RM/2022 Vypsání výběrového řízení na vedoucí FO
I. Rada města revokuje
usnesení č. 808/49/RM/2020/II ze dne 12.11.2020 ve znění:
II. Rada města neschvaluje
1. rozšířit celkový počet zaměstnanců Městského úřadu Štramberk v souvislosti s obsazením funkce
vedoucího finančního oddělení;
II. Rada města revokuje
usnesení č. 808/49/RM/2020/III ze dne 12.11.2020 ve znění:
III. Rada města rozhoduje v souladu s § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích
neobsadit pracovní místo vedoucí finančního oddělení po dobu uvolnění Ing. Andrei Hlávkové
pro výkon veřejné funkce uvolněného člena zastupitelstva obce - starostky města.

III. Rada města rozhoduje
v souladu s § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích rozšířit celkový počet
zaměstnanců Městského úřadu Štramberk v souvislosti s obsazením funkce vedoucího finančního
oddělení.
IV. Rada města Ukládá
1. Ing. Oldřich Škrabal
1.1. úkol tajemníkovi Městského úřadu Štramberk Ing. Oldřichu Škrabalovi vyhlásit výběrové
řízení na obsazení funkce vedoucího finančního oddělení s předpokládaným nástupem
1.7.2022.
Termín: 30.4.2022
1392/82/RM/2022 Finanční příspěvky spolkům na rok 2022
I. Rada města schvaluje
1. finanční příspěvek ve výši 32 tis. Kč na činnost spolku Divadlo Pod věží Štramberk, z.s.
2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČ: 00298468 a Divadlem Pod věží, z.s., Zauličí 181, 742 66 Štramberk,
IČ: 67675077.
II. Rada města schvaluje
1. finanční příspěvek ve výši 15 tis. Kč na činnost spolku Junák - český skaut, středisko
Štramberk, z.s.
2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČ: 00298468 a Junák - český skaut, středisko Štramberk, z.s., Nádražní 450,
742 66 Štramberk, IČ: 47657600
III. Rada města schvaluje
1. finanční příspěvek ve výši 10 tis. Kč na činnost spolku Junák - český skaut, středisko
Kopřivnice, z.s.
2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČ: 00298468 a Junák - český skaut, středisko Kopřivnice, z.s., Komenského 1520,
742 21 Kopřivnice, IČ: 60336439.
IV. Rada města schvaluje
1. finanční příspěvek ve výši 48 tis. Kč na činnost Tanečního klubu Štramberk z.s.
2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČ: 00298468 a Tanečním klubem Štramberk, z.s., Pod Palárnou 891, 742 66
Štramberk, IČ: 07444869.
V. Rada města schvaluje
1. finanční příspěvek ve výši 29 tis. Kč na činnost Dechového orchestru Štramberk, z.s.
2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČ: 00298468 a Dechovým orchestrem Štramberk, z.s., Náměstí 11, 742 66
Štramberk, IČ: 66183472.
VI. Rada města schvaluje
1. finanční příspěvek ve výši 4 tis. Kč na činnost Českého červeného kříže, místní skupiny
Štramberk.

2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČ: 00298468 a Českým červeným křížem, místní skupina Štramberk, Nádražní
651, 742 66 Štramberk.
VII. Rada města schvaluje
1. finanční příspěvek ve výši 15 tis. Kč, na oslavy 30. výročí založení skupiny scénického šermu
Allegros, Drážné 569, 742 66 Štramberk, IČ: 64630099.
2. Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, se sídlem
Náměstí 9, 742 66 Štramberk a Skupinou scénického šermu Allegros, Drážné 569, 742 66
Štramberk, IČ: 64630099 , na poskytnutí finanční částky ve výši 15 tis. Kč, jako příspěvek
na uspořádání akce dne 03.09.2022 v Národním sadu ve Štramberku k oslavám 30. výročí
založení.
VIII. Rada města neschvaluje
1.
finanční příspěvek ve výši 10 tis. Kč na činnost Divadelního spolku Kotouč Štramberk
dle žádosti ze dne 12.01.2022
2.
finanční příspěvek ve výši 5 tis. Kč na činnost spolku Klubu českých turistů, odbor Štramberk
dle žádosti ze dne 28.03.2022
1393/82/RM/2022

Žádost Rotary clubu o fin. dar na akci "Návraty ke kořenům
Lašska"

I. Rada města neschvaluje
finanční dar ve výši 15 tis. Kč pro ROTARY KLUB Frýdek Místek a Kopřivnice na akci "Návraty
ke kořenům Lašska" dle žádosti ze dne 06.04.2022
1394/82/RM/2022 Provoz mateřských škol o prázdninách
I. Rada města schvaluje
provoz mateřských škol ve Štramberku v období od 01.07. do 31.08.2022 dle návrhu předloženého
prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
1395/82/RM/2022 Podnět manželů D.
I. Rada města bere na vědomí
podnět manželů D. ze dne 12.04.2022
1396/82/RM/2022 Vydání parkovacích karet na rok 2022
I. Rada města schvaluje
vydání Rezidentních parkovacích karet na rok 2022, 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.
II. Rada města schvaluje
vydání Abonentních parkovacích karet na rok 2022, na základě přílohy č. 2 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.

III. Rada města neschvaluje
vydání Rezidentních parkovacích karet na rok 2022, na základě přílohy č. 3 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.
1397/82/RM/2022 Změna ceny dřeva z kácení na pozemcích města
I. Rada města neschvaluje
snížení ceny dřeva - samovýroby - měkké dřevo na 150,- Kč/m3 a tvrdé dřevo 225,- Kč/m3 pro 4 akce
skácených dřevin na pozemcích města Štramberk.
1398/82/RM/2022

Kupní smlouva na dodávku elektroniky v rámci projektu
"Komunitní centrum Štramberk".

I. Rada města schvaluje
Kupní smlouvu mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a společností
CS21 Nextnet s.r.o., Žerotínova 1051/19, 702 00 Ostrava, IČ 61977306, na dodávku elektroniky
v rámci
projektu
"Komunitní
centrum
Štramberk",
registrační
číslo
projektu
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0016914.

Ing. Andrea Hlávková, v.r.
starostka města

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

