Rada města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ
z 49. schůze Rady města Štramberka, která se konala
dne 12.11.2020
794/49/RM/2020 Odpadové hospodářství, poplatky za odpad
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o odpadovém hospodářství města Štramberka
II. Rada města Ukládá
1. Mgr. Radka Krysová
1.1. referentce úseku životního prostředí připravit ke schválení v orgánech města obecně
závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2021 se sazbou
540 Kč.
Termín: 16.12.2020
2. Mgr. Radka Krysová
2.1. referentce úseku životního prostředí připravit návrh systémových změn v oblasti
biologicky rozložitelného odpadu
Termín: 31.3.2021
795/49/RM/2020 Hodnocení turistické sezóny, MIC a muzea ZB
I. Rada města bere na vědomí
zprávu týkající se zhodnocení turistické sezóny 2020, MIC a muzea ZB.

796/49/RM/2020 Hodnocení činnosti KD, knihovny
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o činnosti kulturního domu a městské knihovny.

797/49/RM/2020 Přehled kulturních akcí na rok 2021
I. Rada města bere na vědomí
předložený přehled plánovaných kulturních a společenských akcí na rok 2021.

798/49/RM/2020 Propagace města a příprava veletrhů CR, webové stránky města
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o propagaci města a informace o webových stránkách města.

Zpráva o činnosti komise kultury, CR, propagace a služeb, Spolupráce
s klubem podnikatelů
I. Rada města bere na vědomí
799/49/RM/2020

zprávu o činnosti komise kultury, cestovního ruchu, propagace a služeb a o spolupráci s
Klubem podnikatelů

800/49/RM/2020 Nájemní smlouva č. SMM/4/2020/NS
I. Rada města schvaluje
1. Pronájem pozemku p. č. 1500/2 o výměře 445 m2, trvalý travní porost, v k. ú.
Štramberk, panu V. S., 742 66 Štramberk.
2. Nájemní smlouvu č. SMM/4/2020/NS mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí
9, 742 66 Štramberk a panem V. S., 742 66 Štramberk.

801/49/RM/2020 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SMM/4/2020/VB
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SMM/4/2020/VB mezi městem
Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana povinná ze služebnosti inž.
sítě) a panem P. K., 742 21 Kopřivnice (strana oprávněná ze služebnosti inž. sítě), když
předmětem smlouvy je zatížení částí pozemků p. č. 2508/3 a p. č. 2517/3 v k. ú. Štramberk
stavbou kabelové přípojky NN včetně součástí a příslušenství.

802/49/RM/2020 Ceník vstupného na věž Trúba od 01.01.2021
I. Rada města schvaluje
ceník vstupného na věž Trúba dle přílohy č. 1 podkladového materiálu s účinností od
01.01.2021.
803/49/RM/2020 Turistický pochod Štramberský Jasoň - 5. ročník
I. Rada města souhlasí
s konáním 5. ročníku turistického pochodu pod názvem Štramberský Jasoň dne 01.05.2021.
Pochod bude startovat z Ostravy, Frýdku-Místku a Kopřivnice a povede po turistických
značkách KČT a po NS ve Štramberku, s cílem na náměstí ve Štramberku.

804/49/RM/2020 Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl
I. Rada města schvaluje
licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl VP_2020_172332 uzavřenou mezi
městem Štramberkem, IČ 00298468, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk a OSA Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, z. s., IČ 63839997, se sídlem Čs.
armády 786/20, 160 56 Praha 6.

Způsob parkování v části ulice Zauličí ve Štramberku - jednosměrná
komunikace před tělocvičnou
I. Rada města schvaluje
805/49/RM/2020

variantu šikmé stání s couváním do parkovacího místa vpravo; průjezdný pruh podél
chodníku dle předloženého materiálu o způsobu parkování v části jednosměrné místní
komunikace před tělocvičnou na ulici Zauličí ve Štramberku

Smlouva o poradenské činnosti na zpracování žádosti o dotaci na
806/49/RM/2020 projekt "Obnova místních komunikací ve Štramberku" v rámci
MMR ČR
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o poradenské činnosti mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a společností INNOVA Int. s.r.o., se sídlem Rudná 847/10, 703 00 Ostrava Vítkovice, IČ 27857255, na zpracování žádosti o finanční podporu v rámci Ministerstva pro
místní rozvoj ČR pro rok 2021 z podprogramu Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli pro
dotační titul 117D8220A Podpora obnovy místních komunikací na projekt "Obnova místních
komunikací ve Štramberku".

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zpracování projektové
807/49/RM/2020 dokumentace pro stavbu "Město Štramberk, vodovod a kanalizace v
místní části Libotín - II. etapa"
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a autorizovaným inženýrem Ing. Janem Rozsívalem, se sídlem Holická
156/49, 775 00 Olomouc, IČ 41416481, na zpracování průzkumů, vyhotovení projektových
dokumentací a provedení přípravy územních, stavebních a vodoprávních řízení pro stavbu
"Město Štramberk, vodovod a kanalizace v místní části Libotín - II. etapa".

808/49/RM/2020 Podnět ZPŠ - vypsání výběrového řízení na vedoucí FO
I. Rada města bere na vědomí
podnět zaslaný zastupiteli Změny pro Štramberk dne 24.10.2020 k dlouhodobému pověření

paní Jany Hanzelkové řízením finančního oddělení
II. Rada města neschvaluje
1. rozšířit celkový počet zaměstnanců v Městském úřadě Štramberk v souvislosti s
obsazením funkce vedoucího finančního oddělení;
2. úkol tajemníkovi Městského úřadu Štramberk Ing. Oldřichu Škrabalovi neprodleně
vyhlásit výběrové řízení na obsazení funkce vedoucího finančního oddělení s nástupem
1.1.2021 předložený zastupiteli Změny pro Štramberk

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..

Sazebník provozních poplatků při uzavírání manželství formou
občanských sňatků a výročních sňatků u MěÚ Štramberk
I. Rada města schvaluje
809/49/RM/2020

sazebních provozních poplatků při uzavírání manželství formou občanských sňatků a
výročních sňatků u Městského úřadu Štramberk s účinností od 01.01.2021 předloženého
prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
II. Rada města ruší
s účinností od 01.01.2021 ceník pro konání obřadů v areálu hradu Trúba schválený
19.01.2016 usnesením č. 411/20/RM/2016/I
III. Rada města schvaluje
vzor smlouvy o obstarání věci předložené prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového
materiálu a zároveň pověřit zaměstnance Města Štramberk paní Elišku Hyklovou, referentku
úseku matriky a evidence obyvatel a paní Petru Bajerovou, referentku - zastupující matrikářku
k uzavírání a podpisu smluv o obstarání věci podle ust. § 1724-1788 Občanského zákoníku
(zák. č. 89/2012 Sb.) v souvislosti se zajištěním svatebního nebo výročního obřadu
uzavíraného u Městského úřadu Štramberk
IV. Rada města ruší
s účinností od 01.01.2021 obřadní den pro konání svatebních obřadů na 1. pátek v měsíci v
době od 10 do 14 hod, místo konání svatebních obřadů - obřadní síň v budově radnice
(Náměstí 310, Štramberk) schválený dne 19.01.2016 usnesením č. 411/20/RM/2016/II
V. Rada města schvaluje
s účinností od 01.01.2021 obřadní den pro konání svatebních obřadů na 1. pátek v měsíci,

místo konání svatebních obřadů - obřadní síň v budově radnice (Náměstí 310, Štramberk)

810/49/RM/2020 Plán nákladů a výnosů ZŠ a MŠ Štramberk pro rok 2020 - změna č. 3
I. Rada města schvaluje
plán nákladů a výnosů Základní školy a Mateřské školy Štramberk pro rok 2020, změnu č.
3 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu:
Výnosy:

36.687.252,00 Kč

Náklady:

36.651.528,00 Kč

Anketní dotazník Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón na rok 2021
I. Rada města schvaluje
811/49/RM/2020

zařazení akcí obnovy kulturních památek do Anketního dotazníku Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2021 dle
podkladového materiálu.

812/49/RM/2020 Provozní řád víceúčelového hřiště při ZŠ Štramberk
I. Rada města schvaluje
provozní řád víceúčelového hřiště při ZŠ Štramberk.

Záměr prodeje movitého majetku města - přední šípová radlice na
sníh
I. Rada města schvaluje
813/49/RM/2020

zveřejnění záměru města prodat movitý majetek, přední šípovou radlici na sníh Agrometall
obálkovou metodou za podmínek uvedených v podkladovém materiálu.
II. Rada města jmenuje
komisi pro posouzení nabídek na kupní cenu movitého majetku, přední šípová radlice na sníh
Agrometall, ve složení:
Ing. Andrea Hlávková - starostka města
Ing. Václav Šimíček - místostarosta města
Michal Dostál - referent technické správy

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dodávce a podpoře softwarového produktu
EVI Provoz pro vedení evidence odpadů
I. Rada města schvaluje
814/49/RM/2020

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dodávce softwarových produktů a poskytování servisních
služeb mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a společností
INISOFT s.r.o., se sídlem Rumjancevova 696/3, 460 01 Liberec I - Staré Město, IČ 25417657
o celoroční podpoře k softwarovému produktu EVI Provoz pro vedení evidence odpadů.

815/49/RM/2020 Záměr poskytnout nebytový prostor v budově s č. p. 620 do výpůjčky
I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města poskytnout nebytový prostor - místnost č. 0.09 o výměře 40,32 m2
podlahové plochy, který se nachází v 1. PP budovy s č. p. 620 (stavba občanského vybavení),
jež je součástí pozemku p. č. 506 (zastavěná plocha a nádvoří), ulice Zauličí, v obci a k. ú.
Štramberk, do výpůjčky Tělocvičné jednotě Sokol Štramberk, dle podkladového materiálu.

Ing. Andrea Hlávková, v. r.

Ing. Václav Šimíček, v. r.

starostka města

místostarosta města

