Rada města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ
z 52. schůze Rady města Štramberka, která se konala
dne 17.12.2020
Plán nákladů a výnosů ZŠ a MŠ Štramberk pro rok 2021 a Plán
nákladů a výnosů 2020 - změna č. 4/2020
I. Rada města schvaluje
840/52/RM/2020

Plán nákladů a výnosů Základní školy a Mateřské školy Štramberk pro rok 2021 ve znění
návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu:
Výnosy: 34.722.284,00 Kč
Náklady: 34.686.560,00 Kč

II. Rada města schvaluje
plán nákladů a výnosů Základní školy a Mateřské školy Štramberk pro rok 2020, změnu č.
4 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu:
Výnosy:

37.300.648,00 Kč

Náklady:

37.264.924,00 Kč

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání č.
SMM/4/2020/NP
I. Rada města schvaluje
841/52/RM/2020

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání č. SMM/4/2020/NP ze dne
13.07.2020 mezi městem Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468
(pronajímatel) a společností Restaurace Prosek s.r.o., se sídlem Hornychovice 753, 742 66
Štramberk, IČ 09235337 (nájemce), když předmětem dodatku je úprava plateb za služby
spojené s nájmem.

842/52/RM/2020 Územně analytické podklady ORP Kopřivnice
I. Rada města souhlasí
s určením problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích ve znění předloženém
prostřednictvím důvodové zprávy

Smlouva o dílo - kovaný turniket a zábradlí (plot) u vstupu na Trúbu,
kovaná mříž (zábrana) u Jaroňkovy útulny, kovaná brána u Trúby
I. Rada města schvaluje
843/52/RM/2020

smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, sídlem Náměstí 9, 742 66
Štramberk a Mgr. art. Michalem Ptáčkem, IČ 04987250, sídlem 1. máje 1355, 756 61 Rožnov
pod Radhoštěm na zhotovení a montáž kované mříže u Jaroňkovy útulny, kované zábrany
(kolotoče) u turniketu a kované brány na horním nádvoří hradu Štramberk

844/52/RM/2020 Smlouva o dílo - oprava střechy Základní a mateřské školy Štramberk
I. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66, IČ 00298468 a firmou Daniel
Goršanov, Polní 1288/1, Kopřivnice, 742 21, IČ 73009083 na opravu střechy objektu
Mateřské školy Štramberk, Zauličí 185, 742 66 Štramberk.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provozování vodohospodářské
845/52/RM/2020 infrastruktury města Štramberk - pro část Libotín, Kozina, Bařiny a
Kanada.
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o pachtu a provozování vodovodů a kanalizací, uzavřenou 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, mezi městem Štramberkem, IČ
00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a společností Severomoravské vodovody a
kanalizace Ostrava a.s., IČ 45193665, se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00
Ostrava, zastoupené Ing. Anatolem Pšeničkou, generálním ředitelem na základě pověření
představenstva společnosti ze dne 19.02.2019, když předmětem smlouvy je provozování
vodovodů a kanalizací v majetku města Štramberk - pro část Libotín, Kozina, Bařiny a
Kanada.

846/52/RM/2020 Nájemník v bytě v majetku města
I. Rada města schvaluje
nájemníka na pronájem bytu s nájmem ve výši 18,25 Kč/m2 na Bařiny 751/11 ve Štramberku
v obytném domě v majetku města Štramberka, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk pana
B. F., 742 66 Štramberk a pověřuje referenta správy bytů a nebytových prostor paní Karlu

Procházkovou podpisem nájemní smlouvy.

Kupní smlouva na vodoměry instalované na vodovodní řády, které
jsou předmětem Smlouvy o provozování vodohospodářské
847/52/RM/2020
infrastruktury města Štramberk - pro část Libotín, Kozina, Bařiny a
Kanada.
I. Rada města schvaluje
Kupní smlouvu mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a
společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října
1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 45193665, jejíž předmětem je prodej 33 ks
vodoměrů na studenou vodu instalovaných v rámci stavby "Štramberk m.č. Libotín - veřejné
části vodovodních přípojek" do majetku města.

848/52/RM/2020 Vydání rezidentní parkovací karty
I. Rada města schvaluje
vydání Rezidentní parkovací karty na rok 2020, na základě přílohy 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.
849/52/RM/2020 Žádost nájemkyně prostor sloužících podnikání v budově s č. p. 10
I. Rada města schvaluje
odpuštění (prominutí) nájemného za měsíc říjen a listopad 2020 za užívání prostor sloužících
podnikání v budově s č. p. 10 ve Štramberku, dle žádosti nájemkyně
paní Moniky Tichopádové, IČ 63723476, Komenského 1132/57, 741 01 Nový Jičín, ze dne
02.12.2020.
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