Rada města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ
z 8. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne
12.3.2019, v mimořádném termínu
108/8/RM/2019 Hospodaření města k 31.12.2018
I. Rada města bere na vědomí
výsledky hospodaření města k 31.12.2018
II. Rada města bere na vědomí
výsledky inventarizace města za rok 2018
Usnesení bylo: PŘIJATO
109/8/RM/2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 2/2019 ve znění návrhu předloženého
finančním oddělením prostřednictvím přílohy č. 1:
Příjmy: 102.981.499,00 Kč
Výdaje: 115.683.499,00 Kč
Třída 8 financování: 12.702.000,00 Kč
Usnesení bylo: PŘIJATO
110/8/RM/2019 Podněty z komise rozvoje, investic a dopravy
I. Rada města bere na vědomí
podněty ze zápisu z 2. jednání komise rozvoje, investic a dopravy ze dne 4. 3. 2019
II. Rada města souhlasí
s nákupem a umístěním dvou kusů parkovacích automatů na parkovišti na ulici Zauličí, u
základní školy a na parkovišti na ulici K Očnímu

III. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města zařadit do plánu investic na rok 2019 tyto investiční akce:
- Rekonstrukce mostu ev. č. 62C-M1 ve Štramberku na Bařinách;
- Obnova hřbitova - úprava zadního vstupu od parkoviště na Horečce a oplocení typu D

Usnesení bylo: PŘIJATO
111/8/RM/2019 Smlouva o poskytování právní pomoci
I. Rada města schvaluje
Smlouvu mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a
advokátkou JUDr. Taťánou Přibilovou, Advokátní kancelář Přibil & Přibilová, se sídlem
Kadláčkova 894, 742 21 Kopřivnice, IČ 66218381, jejímž předmětem je zajištění právní
pomoci.
Usnesení bylo: PŘIJATO
112/8/RM/2019 Příkazní smlouva o poskytování služeb v oblasti požární ochrany,
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
I. Rada města schvaluje
Příkazní smlouvu mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a
Ing. Andreou Besedovou, se sídlem Ženklava 313, 742 67 Ženklava, IČ 74631632, jejímž
předmětem je zajištění služeb v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci.
Usnesení bylo: PŘIJATO
113/8/RM/2019 Rozdělení příspěvků z Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2019
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit příspěvky pro jednotlivé žadatele z programu
regenerace MPR a MPZ v roce 2019 takto:
1. Obnova vstupních dveří a práce s tím související, městského domu Kopec č. p. 107, na
pozemku parc. č. 77 v k. ú. Štramberk, r. č. 10907/8-3875 ve výši 17.400 Kč majitelům
RD pan J. V., Štramberk a paní H. V., Štramberk.

2. Obnova spočívající ve výměně střešní krytiny, sanace krovu a obnovy fasády presbytáře a
sakrystie a práce s tím související Farního kostela sv. Jana Nepomuckého a sv.
Bartoloměje na pozemku parc. č. 1 v k. ú. Štramberk, r. č. 13246/8-3467 ve výši 368.954
Kč Římskokatolické farnosti Štramberk, Náměstí 1, 742 66 Štramberk, IČ 47998067.
II. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit z programu regenerace MPR a MPZ v roce 2019
realizaci opravy poškozených a zchátralých částí městského opevnění a práce s tím související
- II. etapa, parc. č. 5 v k. ú. Štramberk, r. č. 13242/8-3463.

Usnesení bylo: PŘIJATO
114/8/RM/2019 Informace o stavu podaných a nově podávaných žádostí o dotaci
I. Rada města bere na vědomí
Informaci o stavu podaných a nově podávaných žádostí o dotaci dle přílohy podkladového
materiálu.
Usnesení bylo: PŘIJATO
115/8/RM/2019 Komise k projednávání přestupků města Štramberka - odměna
předsedovi zvláštního orgánu
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit odměnu předsedovi zvláštního orgánu - Komise k
projednávání přestupků města Štramberka, který není členem zastupitelstva města paušální
částku ve výši 3.616 Kč měsíčně a 2.000 Kč za každý přestupek od 01.04.2019.
Usnesení bylo: PŘIJATO
116/8/RM/2019 Žádost o dotaci na jednorázový projekt - TJ Orel-Amfiteátr
I. Rada města schvaluje
1. finanční příspěvek ve výši 40 tis. Kč na zprovoznění Amfiteátru pod Starou věží.
2. Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi městem Štramberk, se sídlem Náměstí 9, 742 66
Štramberk a Orel jednota Štramberk, IČ 64629333, se sídlem Náměstí 1, Štramberk, na
poskytnutí finanční částky ve výši 40 tis.Kč, jako příspěvek na zprovoznění Amfiteátru
pod Starou věží.
Usnesení bylo: PŘIJATO

117/8/RM/2019 Smlouva o dílo - časomíra do tělocvičny
I. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ: 00298468
a společností MALUNET s.r.o., se sídlem Nádražní 414, 74272 Mořkov, IČ: 27858162,
na dodávku a instalaci sportovní tabule ve velké tělocvičně sportovní haly ve Štramberku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
118/8/RM/2019 Přijetí dotace na projekt Odborné učebny ZŠ Štramberk
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit přijetí dotace na realizaci projektu Odborné učebny ZŠ
Štramberk, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003835 podpořeného z Integrovaného
regionálního operačního programu.
Usnesení bylo: PŘIJATO
119/8/RM/2019 Dohoda o narovnání ke Smlouvě o dílo na realizaci projektu
"Energetické úspory BD Bařiny č.p. 750, Štramberk".
I. Rada města schvaluje
Dohodu o narovnání ke smlouvě o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČ 00298468 a společností COMMODUM, spol. s r.o., se sídlem Valašská
Bystřice č. p. 225, 756 27 Valašská Bystřice, IČ 46577238, na provedení stavby v rámci
projektu "Energetické úspory BD Bařiny č.p. 750, Štramberk", registrační číslo projektu
CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0008405.
Usnesení bylo: PŘIJATO

Ing. Andrea Hlávková, v. r.
Starostka města

Ing. Václav Šimíček, v. r.
Místostarosta města

