Rada města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ
z 71. schůze Rady města Štramberka, která se konala
dne 30.9.2021

1158/71/RM/2021 Úroveň mimoškolní činnosti
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o činnosti DDM Kopřivnice - pobočka Štramberk.
II. Rada města bere na vědomí
zprávu o činnosti ZUŠ Zdeňka Buriana Kopřivnice - pobočka ve Štramberku.
1159/71/RM/2021 Seznámení s kronikou města
I. Rada města schvaluje
formu, způsob a věcný obsah zpracování kroniky města Štramberka za rok 2018, 2019 a 2020
kronikářkou, paní Věrou Michnovou.
1160/71/RM/2021 Kontrola plnění úkolů
I. Rada města bere na vědomí
kontrolu plnění úkolů ke dni 30.09.2021.
1161/71/RM/2021 Rozšíření pověření k přijímání prohlášení o uzavření manželství
I. Rada města pověřuje
dle ust. § 11a odst. 1, písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k přijímání prohlášení snoubenců
o uzavření manželství 1. místostarostu města Štramberka Ing. Tomáše Halamíka, MBA.
II. Rada města stanovuje
podle § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, že 1. místostarosta města Štramberka Ing. Tomáš Halamík, MBA, může užívat odznak
se státním znakem České republiky při přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství.
1162/71/RM/2021 ASEKOL - Dodatek č. 2 smlouvy
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení, mezi Městem Štramberk,
Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ: 00298468 a ASEKOL a.s., Československého exilu 2062/8,
143 00 Praha 4, IČ: 27373231, kdy obsahem dodatku je úprava dle nového zákona o výrobcích
s ukončenou životností a úprava sazebníku.
Smlouva o zajištění odstranění vraků a vozidel s ukončenou
životností na území města Štramberk
I. Rada města schvaluje
Smlouva mezi Městem Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ: 00298468 a panem
Milanem Petrem, Ženklava 97, 742 67 Ženklava, IČ: 18979866, a to o zajištění odstranění vraků
1163/71/RM/2021

a vozidel s ukončenou životností na území města Štramberk, která nahrazuje smlouvu
č. 5/2013/ŽP ze dne 12.6.2013.

1164/71/RM/2021 Dohoda o ukončení smlouvy o spolupráci
I. Rada města schvaluje
ukončení smlouvy č. 5/2013/ŽP o zajištění odstranění opuštěných vozidel a autovraků na území
města Štramberka uzavřené dne 12. června 2013, a to ke dni 30. září 2021 z důvodu uzavření
smlouvy nové, reflektující aktuální legislativní úpravu.
1165/71/RM/2021 Prodej pozemku p. č. 144 k. ú. Štramberk
I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru města prodat pozemek p. č. 144 o výměře 47 m2 (ostatní plocha, jiná plocha)
v obci a k. ú. Štramberk.
1166/71/RM/2021 Smlouva o dílo - Herní prvky na zahradu MŠZ - 2. etapa
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o dílo mezi Městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ: 00298468
a Alešem Brücknerem, Horní 1334, 742 21 Kopřivnice, IČ: 74853015, jejímž předmětem
je dodávka a montáž herních prvků na zahradu Mateřské školy Zauličí - 2. etapa.
1167/71/RM/2021 Souhlas s užitím pozemku p. č. 2110/1 k. ú. Štramberk
I. Rada města souhlasí
s užitím pozemku p. č. 2110/1, k. ú. Štramberk, společností Montáže inženýrských sítí spol. s r.o.,
IČ 43389554, Sokolská 199, 798 48 Protivanov, za účelem dočasné deponie zeminy vytěžené
při opravě plynárenského zařízení na pozemcích p. č. 2100/1 a p. č. 2100/2, v rozsahu
dle žádosti.
1168/71/RM/2021 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SMM/3/2021/VB
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SMM/3/2021/VB mezi městem Štramberkem,
IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana povinná ze služebnosti inž. sítě) a panem
Mgr. J. S., Ph.D., 742 66 Štramberk (strana oprávněná ze služebnosti inž. sítě), když předmětem
smlouvy je zatížení části pozemku p. č. 1894 v k. ú. Štramberk stavbou přípojky splaškové
kanalizace včetně součástí a příslušenství.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o
umístění stavby č. IV-12-8022141/3
I. Rada města neschvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-128022141/3 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 TRABBAU a.s., IČ 28582675,
Lublaňská 1002/9, Vinohrady, 120 00 Praha 2 (strana Budoucí oprávněná z věcného
břemene), když předmětem smlouvy je budoucí zatížení části pozemku p. č. 430/1 v k.ú.
Štramberk zařízením distribuční soustavy - zemní a nadzemní kabelové vedení NN.
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Smlouva o dílo na zimní údržbu chodníku na mostu přes potok
Bařinka v majetku SSMSK č. NJ/275/2021/Cv
I. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo č. NJ/275/2021/Cv uzavřenou mezi Městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČ 00298468 a Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace,
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, středisko Nový Jičín, Suvorovova 525, Šenov u Nového Jičína,
741 11 Nový Jičín zastoupenou vedoucím střediska Ing. Lumírem Zrníkem, na základě pověření
ředitele, jejímž předmětem je údržba chodníku na mostu přes potok Bařinka v obci Štramberk.
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1171/71/RM/2021 Smlouva o pronájmu výpočetní techniky k volbám
I. Rada města schvaluje
smlouvu o pronájmu výpočetní techniky k volbám mezi společností CS21 Nextnet, s.r.o.
se sídlem Žerotínova 1051/19, 702 00 Ostrava, IČ 61977306, zastoupenou Mgr. Jiřím Čončkou,
jednatelem společnosti a Městem Štramberkem, se sídlem Náměstí č. 9, 742 66 Štramberk,
IČ 00298468.
Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci
VPP
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 1 k dohodě č. NJA-V-11/2021 o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, mezi Úřadem práce České republiky, Dobrovského
1278/25, 170 00 Praha 7, IČ 72496991, zastoupeného Ing. Bc. Zdislavem Zimou, ředitelem
kontaktního pracoviště Nový Jičín a zaměstnavatelem městem Štramberk, Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČ 00298468, zastoupeným Ing. Oldřichem Škrabalem, tajemníkem Městského úřadu
města Štramberka, na vytvoření jednoho pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací
na dobu od 01.10.2021 do 31.12.2021.
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1173/71/RM/2021 Plynofikace Bařiny 819/6
I. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66, IČ 00298468 a firmou
Bc. Jaroslav Heiniš, Ženklava 177, 742 67, IČ: 69604126 na plynofikaci bytu Bařiny 819/6
ve Štramberku.
1174/71/RM/2021 Smlouva o připojení k distribuční soustavě
I. Rada města schvaluje
smlouvu č. 320090181547 o připojení odběrného místa Bařiny 819/6 k distribuční soustavě mezi
městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66, IČ 00298468 a GasNet, s.r.o,., Klíšská 940/95, Klíše,
400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567.
1175/71/RM/2021 Finanční dary a příspěvky organizacím poskytující sociální služby
I. Rada města schvaluje
1. finanční dar ve výši 13.436 Kč na podporu Střediska sociálních služeb města Kopřivnice,
p.o., se sídlem Česká 320, 742 21 Kopřivnice a zároveň rada města pověřuje starostku
města Štramberk, Ing. Andreu Hlávkovou, podpisem darovací smlouvy, která je přílohou této
zprávy.
2. finanční příspěvek ve výši 40.000 Kč na podporu registrované sociální služby Domov Duha,
p.o., se sídlem Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín a zároveň rada města pověřuje starostku
města Štramberk, Ing. Andreu Hlávkovou, podpisem veřejnoprávní smlouvy, která je přílohou
této zprávy.
3. finanční dar ve výši 10.000 Kč na podporu zdravotně - sociální služby Mobilní hospic Strom
života, Andělé stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj, se sídlem Kostelní 71/37,
741 01 Nový Jičín a zároveň rada města pověřuje starostku města Štramberk, Ing. Andreu
Hlávkovou, podpisem darovací smlouvy, která je přílohou této zprávy.
4. finanční dar ve výši 10.000 Kč na podporu registrované sociální služby Občanské poradny
v Novém Jičíně a Kopřivnici, zřízené Centrem pro zdravotně postižené Moravskoslezského
kraje, o.p.s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava a zároveň rada města pověřuje starostku
města Štramberk, Ing. Andreu Hlávkovou, podpisem darovací smlouvy, která je přílohou této
zprávy.
5. finanční dar ve výši 5.000 Kč na podporu registrované sociální služby Nízkoprahového
denního centra Racek Kopřivnice, provozovaná organizací "Máš čas?", z.s., se sídlem Mniší
150, Kopřivnice a zároveň rada města pověřuje starostku města Štramberk, Ing. Andreu
Hlávkovou, podpisem darovací smlouvy, která je přílohou této zprávy.

6. finanční dar ve výši 3.000 Kč na podporu provozu Linky bezpečí, z.s., se sídlem Ústavní 95,
181 02 Praha 8 a zároveň rada města pověřuje starostku města Štramberk, Ing. Andreu
Hlávkovou, podpisem darovací smlouvy, která je přílohou této zprávy.
7. finanční dar ve výši 5.000 Kč na podporu registrované sociální služby Domov pro seniory
Hortenzie, p.o., se sídlem Za střelnicí 1568, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm a zároveň rada
města pověřuje starostku města Štramberk, Ing. Andreu Hlávkovou, podpisem darovací
smlouvy, která je přílohou této zprávy.
8. finanční dar ve výši 3.000 Kč na podporu dobročinné organizace Zdravotní klaun o.p.s.,
se sídlem Paříkova 355/7, 190 00 Praha 9 a zároveň rada města pověřuje starostku města
Štramberk, Ing. Andreu Hlávkovou, podpisem darovací smlouvy, která je přílohou této zprávy.

1176/71/RM/2021 Darovací smlouva - hasiči
I. Rada města schvaluje
darovací smlouvu mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, se sídlem Náměstí 9,
742 66 Štramberk a Moravskoslezským krajem, IČ 70890692, se sídlem 28. října 117,
702 18 Ostrava, na 1 ks dopravního automobilu s číslem karoserie VIN WDB 906655 1P 216422,
pro JSDH Štramberk.
II. Rada města schvaluje
darovací smlouvu mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, se sídlem Náměstí 9,
742 66 Štramberk a Moravskoslezským krajem, IČ 70890692, se sídlem 28. října 117,
702 18 Ostrava, na osvětlovací soupravu v LED provedení v obalu vč. teleskopického stativu
a kotevní sady, pro JSDH Štramberk.
1177/71/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.
II. Rada města schvaluje
vydání Abonentní parkovací karty na rok 2021, 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.

Ing. Andrea Hlávková, v.r.
starostka města

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

