Rada města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ
z 73. schůze Rady města Štramberka, která se konala
dne 9.11.2021

1203/73/RM/2021 Hodnocení turistické sezony, MIC a muzea ZB
I. Rada města bere na vědomí
zprávu týkající se zhodnocení turistické sezony 2021, MIC a muzea ZB.
1204/73/RM/2021 Hodnocení činnosti KD, knihovny
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o činnosti Kulturního domu a městské knihovny.
1205/73/RM/2021

Propagace města a příprava veletrhů CR, webové stránky
města

I. Rada města bere na vědomí
zprávu o propagaci města, přípravě veletrhů CR a webových stránkách města.
1206/73/RM/2021 Přehled kulturních akcí na rok 2022
I. Rada města bere na vědomí
předložený přehled plánovaných kulturních a společenských akcí na rok 2022.
1207/73/RM/2021 Ceník pronájmu tělocvičny od 01.01.2022
I. Rada města schvaluje
ceník za pronájem tělocvičny dle přílohy č. 1 podkladového materiálu s účinností od 01.01.2022.
1208/73/RM/2021

Zpráva o činnosti komise kultury, CR, propagace a služeb,
Spolupráce s klubem podnikatelů

I. Rada města bere na vědomí
zprávu o činnosti komise kultury, cestovního ruchu, propagace a služeb a o spolupráci
s podnikateli
1209/73/RM/2021 Stav školství ve městě, hodnocení školního roku
I. Rada města bere na vědomí
Výroční zprávu o činnosti ZŠ Štramberk za období 2020 - 2021.
II. Rada města bere na vědomí
Výroční zprávu MŠ Bařiny za období 2020 - 2021.
III. Rada města bere na vědomí
Výroční zprávu MŠ Zauličí za období 2020 - 2021.

1210/73/RM/2021 Odstranění havarijního stavu mostního pilíře
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ: 00298468
a společností SEIKON, s.r.o.., zastoupené Ing. Pavlem Bortlem, se sídlem Šňůrková 973, 742 66
Štramberk, IČ: 25386395, na provedení díla "Odstranění havarijního stavu mostního pilíře"
1211/73/RM/2021 Souhlas s užitím části pozemku p. č. 2276/27 k. ú. Štramberk
I. Rada města nesouhlasí
s užitím části pozemku p. č. 2276/27, k. ú. Štramberk, panem Jiřím Sochou, bytem Arm. gen.
L. Svobody 752, Butovice, 742 13 Studénka, pro dočasné skladování stavebního materiálu
v termínu do 12/2022 a rozsahu dle žádosti, a to v rámci přípravy realizace stavby na pozemku
p. č. 2297/2.
1212/73/RM/2021

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské
sítě

I. Rada města schvaluje
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Štramberkem,
Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana budoucí povinná ze služebnosti inž. sítě) a společností
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava (strana budoucí oprávněná ze služebnosti inž. sítě), když předmětem smlouvy
je budoucí zatížení částí pozemků p. č. 3024/1 a p. č 955 v k. ú. Štramberk stavbou kanalizace
DN 400 a DN 300 realizované v rámci stavby "Štramberk, ul. Dolní, Zauličí - rekonstrukce stoky
"A" a "AH".
1213/73/RM/2021 Záměr prodeje pozemku p. č. 141/10 k. ú. Štramberk
I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města prodat pozemek p. č. 141/10 o výměře 1 m2 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) v obci a k. ú. Štramberk, dle GP pro rozdělení pozemku č. 3286-61a/2020.
1214/73/RM/2021 Nájemní smlouvy bytového domu BAŘINY 751
I. Rada města schvaluje
prodloužení nájemních smluv nájemníkům bytového domu Bařiny 751, 742 66 Štramberk
za dodržení podmínek pronájmu.
Anketní
dotazník
Programu
regenerace
městských
1215/73/RM/2021 památkových rezervací a městských památkových zón na
rok 2022
I. Rada města schvaluje
zařazení akcí obnovy kulturních památek do Anketního dotazníku Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2022 dle podkladového
materiálu.
1216/73/RM/2021 Výpověď smlouvy - TextilEco
I. Rada města schvaluje
podání výpovědi smlouvy č. 6/2013 mezi Městem Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk,
IČ: 00298468 a TEXTILECO A.S., Palackého 715/15, Nové Město, 110 00 Praha 1,
IČ: 28101766.

Finanční dary a příspěvky organizacím poskytující sociální
1217/73/RM/2021 služby - Slezská diakonie
I. Rada města schvaluje
1. finanční dar ve výši 8.000 Kč na podporu registrované sociální služby Slezské diakonie
se sídlem Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín - EDEN Nový Jičín, denní stacionář a zároveň
rada města pověřuje starostku města Štramberk, Ing. Andreu Hlávkovou, podpisem darovací
smlouvy, která je přílohou této zprávy.
1218/73/RM/2021 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

