R a d a mě s t a Št r a mb e r ka

PŘEHLED USNESENÍ
z 4 8 . s c h ů ze R a d y mě s t a Št r a mb e r ka , kt e r á s e ko n a l a d n e 2 0. 6 . 2 01 7

898/48/RM/2017 Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Štramberk za rok 2016 a účetní
závěrka
I. Rada města schvaluje
výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Štramberk za
rok 2016 ve výši 118.567,14 Kč.
II. Rada města schvaluje
převedení části hospodářského výsledku do rezervního fondu školy ve výši 94.854,14 Kč,
převedení části hospodářského výsledku do fondu odměn školy ve výši 23.713,00 Kč.
III. Rada města schvaluje
účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Štramberk, IČ 60336293 sestavenou
k 31.12.2016.
IV. Rada města schvaluje
dokrytí investičního fondu Základní školy a Mateřské školy Štramberk ve výši 23.817,29 Kč.
V. Rada města ukládá
ředitelce Základní školy a Mateřské školy Štramberk přijmout opatření k nápravě chyb a
nedostatků zjištěných při provádění auditu účetní závěrky Základní školy a Mateřské školy,
příspěvková organizace, Zauličí 485, Štramberk, IČO: 60336293.
Zodpovídá :
Mgr. Zdeňka Havlíková, ředitelka ZŠ a MŠ Štramberk
Termín :
30 09. 2017
Usnesení bylo: PŘIJATO
899/48/RM/2017 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě č. SMM/5/2017/BVB
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
SMM/5/2017/BVB mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana budoucí
povinná ze služebnosti inž. sítě) a panem T. H., 602 00 Brno (strana budoucí oprávněná ze
služebnosti inž. sítě), když předmětem smlouvy je budoucí zatížení části pozemku
p.č. 1862/1 v k.ú. Štramberk stavbou přípojky splaškové kanalizace včetně součástí a
příslušenství a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem
této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
900/48/RM/2017 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě
I. Rada města schvaluje

Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě mezi Moravskoslezským
krajem, IČ 70890692, 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava (strana oprávněná z věcného
břemene) a městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana
povinná z věcného břemene), když předmětem smlouvy je zatížení části pozemku p. č. 988 v
k.ú. Štramberk stavbou vodovodní přípojky a zároveň pověřuje starostu města Štramberka
Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
901/48/RM/2017 Umístění předzahrádky před restaurací Prosek
I. Rada města nesouhlasí
s umístěním předzahrádky před restaurací Prosek, v rozsahu záboru veřejného prostranství na
části pozemku p. č. 541 a části pozemku p. č. 3024/34 k.ú. Štramberk, dle podkladového
materiálu.
Usnesení bylo: PŘIJATO
902/48/RM/2017 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a
smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-8013583
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu č. IV-12-8013583 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 ARPEX
MORAVA s.r.o., IČ 26809559, Teslova 783/2, 702 00 Ostrava - Přívoz (strana Budoucí
oprávněná z věcného břemene), když předmětem smlouvy je budoucí zatížení částí pozemků
p. č. 1853, p. č. 1847/1 a p. č. 1847/4 v k.ú. Štramberk zařízením distribuční soustavy - zemní
vedení NN a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem
této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
903/48/RM/2017 Abonentní a Rezidentní parkovací karty na rok 2017, trvale vyhrazená
parkovací místa dle OZV č. 12/2010
I. Rada města schvaluje
vydání Rezidentních parkovacích karet na rok 2017 (žádosti podané v termínu od 31. 05.
2017 do 20. 06. 2017), na základě přílohy č. 1 podkladového materiálu dle Nařízení města č.
1/2015 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve
městě Štramberku a Podmínek pro vydávání parkovacích karet v souvislosti s Nařízením
města č. 1/2015 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích
ve městě Štramberku.
II. Rada města schvaluje
vydání Abonentních parkovacích karet na rok 2017 (žádosti podané v termínu od 31. 05. 2017
do 20. 06. 2017), na základě přílohy č. 2 podkladového materiálu dle Nařízení města č.
1/2015 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve

městě Štramberku a Podmínek pro vydávání parkovacích karet v souvislosti s Nařízením
města č. 1/2015 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích
ve městě Štramberku.
III. Rada města schvaluje
trvale vyhrazená parkovací místa na rok 2017 (žádosti podané v termínu od 31. 05. 2017 do
20. 06. 2017), na základě přílohy č. 3 podkladového materiálu dle Obecně závazné vyhlášky
města Štramberka č. 12/2010 ze dne 20. 12. 2010.
Usnesení bylo: PŘIJATO
904/48/RM/2017 Smlouva o dílo na opravu hradebních zdí v areálu hradu Trúba
I. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a společností UNISTAD, spol. s r.o., se sídlem Komenského 8, 742 01 Suchdol nad
Odrou, IČ 43961045, na opravu hradebních zdí v areálu hradu Trúba a pověřuje starostu
města pana Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
905/48/RM/2017 Smlouva o dílo na rozšíření dopadové plochy a přemístění dětských
prvků ve fotbalovém areálu na Bařinách
I. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a společností WORKOUT CLUB PARKS s.r.o., Kuchnova 183/4, 718 00 Ostrava Kunčičky, IČ 03885224, na rozšíření dopadové plochy a přemístění dětských prvků v
návaznosti na realizaci workoutového hřiště ve fotbalovém areálu na Bařinách a pověřuje
starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
906/48/RM/2017 Památník národního písemnictví Praha - Smlouva o výpůjčce na
výstavu č. 12/2017
I. Rada města schvaluje
smlouvu o výpůjčce na výstavu č. 12/2017, uzavřenou mezi městem Štramberkem, se sídlem
Náměstí 9, 742 66 Štramberk a Památníkem národního písemnictví, se sídlem Strahovské
nádvoří 1/132, 118 38 Praha 1 - Hradčany, na zapůjčení exponátů do Muzea Zdeňka Buriana
ve Štramberku, kde bude instalována výstava pod názvem "Pod dobrodružnou vlajkou", v
termínu od 30. 06. - 29. 10. 2017.
Usnesení bylo: PŘIJATO
907/48/RM/2017 Žádost o dotaci - Příměstský tábor dětí ve dnech 17. 07. - 21. 07. 2017.
I. Rada města schvaluje
dotaci ve výši 5 tis. Kč, na příměstský tábor dětí, který pořádá Farní sbor ČCE ve Štramberku

a který se uskuteční ve dnech 17.07.2017 - 21.07.2017 ve Štramberku, v areálu sborového
domu a zahrady FS ČCE, Zauliči 473 ve Štramberku.
II. Rada města schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu, uzavřenou mezi městem Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742 66
Štramberk, zastoupené starostou města Ing. Davidem Plandorem a Farním sborem ČCE, se
sídlem Zauličí 473, 7452 66 Štramberk, zastoupeným oprávněným zástupcem farářem
Františkem Hruškou, na finanční účelovou dotaci ve výši 5 tis. Kč, určenou na organizační
zajištění příměstského tábora dětí, který se uskuteční ve dnech 17.07.2017 - 21.07.2017 v
areálu sborového domu a zahrady FS ČCE ve Štramberku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
908/48/RM/2017 Nájemník v bytě v majetku města
I. Rada města schvaluje
nájemníka na pronájem bytu s nájmem ve výši 34,31 Kč/1m 2 Bařiny 750/21 ve Štramberku v
obytném domě v majetku města Štramberka, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk paní V.
H., 742 66 Štramberk a pověřuje vedoucí oddělení technické správy a bytového hospodářství
paní Karlu Procházkovou podpisem nájemní smlouvy.
II. Rada města schvaluje
nájemníka na pronájem bytu s nájmem ve výši 34,31 Kč/1m 2 Bařiny 750/11 ve Štramberku v
obytném domě v majetku města Štramberka, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk paní A.
N., 742 67 Ženklava a pověřuje vedoucí oddělení technické správy a bytového hospodářství
paní Karlu Procházkovou podpisem nájemní smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
909/48/RM/2017 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku travní traktorové
sekačky s příslušenstvím
I. Rada města bere na vědomí
Zápis z jednání komise pro vyhodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu
na dodávku travní traktorové sekačky s příslušenstvím.
II. Rada města rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky na dodávku travní traktorové sekačky s
příslušenstvím předložené uchazečem AGROCAR s.r.o., se sídlem Pod Šenkem 2046, 744 01
Frenštát pod Radhoštěm, IČ 64616134.
III. Rada města schvaluje
kupní smlouvu mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a
společností AGROCAR s.r.o., se sídlem Pod Šenkem 2046, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm,
IČ 64616134, na dodávku travní traktorové sekačky s příslušenstvím a pověřuje starostu
města pana Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO

910/48/RM/2017 Smlouvy o dotaci - Slavnosti Štramberských uší
I. Rada města schvaluje
Darovací smlouvu mezi městem Štramberkem se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk a spol.
TATRA TRUCKS a.s. se sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice na finanční
příspěvek ve výši 10 tis. Kč, určený na akci podnikatelů - Slavnosti Štramberských uší, které
se budou konat dne 08.07.2017 na Náměstí ve Štramberku.
II. Rada města schvaluje
Darovací smlouvu mezi městem Štramberkem se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk a spol.
Kotouč Štramberk,spol. s r.o. se sídlem Libotín 500, 742 66 Štramberk na finanční příspěvek
ve výši 5 tis. Kč, určený na akci podnikatelů - Slavnosti Štramberských uší, které se budou
konat dne 08.07.2017 na Náměstí ve Štramberku.
III. Rada města schvaluje
Darovací smlouvu mezi městem Štramberkem se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk a Lucií
Shornou, se sídlem Sokolovská 653/8, 742 21 Kopřivnice, 742 66 Štramberk na finanční
příspěvek ve výši 5 tis. Kč, určený na akci podnikatelů - Slavnosti Štramberských uší, které se
budou konat dne 08.07.2017 na Náměstí ve Štramberku.
IV. Rada města schvaluje
Darovací smlouvu mezi městem Štramberkem se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk a
Dagmar Jurákovou, se sídlem Janáčkova 70/13, 742 21 Kopřivnice, na finanční příspěvek ve
výši 2 tis. Kč, určený na akci podnikatelů - Slavnosti Štramberských uší, které se budou konat
dne 08.07.2017 na Náměstí ve Štramberku.
V. Rada města schvaluje
Darovací smlouvu mezi městem Štramberkem se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk a
společností ŠMÍRA - PRINT ENTERPRISES, a.s., se sídlem Bořivojova 646/50, 718 00
Ostrava - Kunčičky, na finanční příspěvek ve výši 8 tis. Kč, určený na akci podnikatelů Slavnosti Štramberských uší, které se budou konat dne 08.07.2017 na Náměstí ve Štramberku.
VI. Rada města schvaluje
Darovací smlouvu mezi městem Štramberkem se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk a
společností ISMM Gastro & HOTEL GONG s.r.o., Štramberk, Zauličí 410 , na finanční
příspěvek ve výši 3 tis. Kč, určený na akci podnikatelů - Slavnosti Štramberských uší, které se
budou konat dne 08.07.2017 na Náměstí ve Štramberku.
Usnesení bylo: PŘIJATO

Ing. David Plandor, v. r.
starosta města

Ing. Oldřich Škrabal, v. r.
místostarosta města

