Rad a města Š tra mb erk a

PŘEHLED USNESENÍ
z 47. s ch ů ze Rad y města Š tra mb erk a, k terá se k on al a d n e 30.5.2017

875/47/RM/2017 Závěrečný účet města za rok 2016 a schválení účetní závěrky za rok 2016
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit celoroční hospodaření města a Závěrečný účet města za rok 2016
včetně zprávy auditora Ing. Jarmily Orlitové.
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města Štramberka , sestavenou k 31.12.2016
Usnesení bylo: PŘIJATO
876/47/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 3/2017
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 3/2017 ve znění návrhu finančního
oddělení předloženého prostřednictvím příloh č. 1 a 2 podkladového materiálu:
Příjmy:
64.646.600,00 Kč
Výdaje:
82.711.600,00 Kč
Třída 8. financování:
18.065.000,00 Kč
Usnesení bylo: PŘIJATO
877/47/RM/2017 Plán nákladů a výnosů Základní školy a Mateřské školy Štramberk pro rok
2017, převedení části rezervního fondu do IF, čerpání investičního fondu
I. Rada města schvaluje
plán nákladů a výnosů Základní školy a Mateřské školy Štramberk pro rok 2017 ve znění
návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu:
Výnosy:
23.080.672,00 Kč
Náklady:
23.054.948,00 Kč
II. Rada města schvaluje
převedení 100.000 Kč z rezervního fondu do investičního fondu Základní školy a Mateřské
školy Štramberk.
III. Rada města neschvaluje
čerpání investičního fondu Základní školy a Mateřské školy Štramberk ve výši 118.822 Kč na
pořízení serveru.
IV. Rada města schvaluje
čerpání investičního fondu Základní školy a Mateřské školy Štramberk ve výši 383.427 Kč na
pořízení 3 setů interaktivních tabulí.

Usnesení bylo: PŘIJATO
878/47/RM/2017 Činnost stavebního úřadu, silničně správní agenda
I. Rada města bere na vědomí
Zprávu o činnosti stavebního úřadu a silničně správní agendy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
879/47/RM/2017 Zpráva o činnosti komise rozvoje, správy majetku a regenerace
I. Rada města bere na vědomí
Zprávu o činnosti komise rozvoje, správy majetku a regenerace za období 06/2016 - 05/2017.
Usnesení bylo: PŘIJATO
880/47/RM/2017 Stav investičních akcí v roce 2017
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit stav investičních akcí na rok 2017 ke dni 30.5.2017.
Usnesení bylo: PŘIJATO
881/47/RM/2017 Rozdělení příspěvků vlastníkům nemovitostí v MPR Štramberk v roce 2017
z rozpočtu města
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit příspěvky pro jednotlivé žadatele vlastníků
nemovitostí v MPR Štramberk v roce 2017 takto:
1. Obnova vázané konstrukce krovu, bednění, štítu a práce s tím související, rodinného
domu Kopec č. p. 59, na pozemku parc. č. 125, 126 v k. ú. Štramberk, ve výši 120 000,Kč majiteli RD panu G. P., 742 21 Závišice.
2. Celková obnova 2 ks vrat z pohledu ulice Náměstí a práce s tím související objektu fary
Náměstí č. p. 1 a č. p. 2, na pozemku parc. č. 25, 26 v k. ú. Štramberk, ve výši 70 000,Kč majiteli fary Římskokatolická farnost Štramberk, Náměstí 1, 742 66 Štramberk, IČ
47998067.
3. Nahrazení části stávající omítky novou probarvenou omítkou a práce s tím související
objektu rodinného domu Zauličí č. p. 192, na pozemku parc. č. 592 v k. ú. Štramberk, ve
výši 82 000,- Kč majitelům RD panu P. Š. a paní R. Š., 742 66 Štramberk.
4. Obnova oken a dřevěného podbití na východní straně domu a práce s tím
související rodinného domu Náměstí č. p. 17, na pozemku parc. č. 45 v k. ú.
Štramberk, ve výši 117 000,- Kč majitelům RD panu T. S. a paní Ing. A. S.,
739 47 Palkovice.
5. Výměna oken a vstupních dveří a práce s tím související rodinného domu Zauličí č. p.
113, na pozemku parc. č. 145 v k. ú. Štramberk, ve výši 60 000,- Kč majitelům RD
panu JUDr. A. N., 742 21 Kopřivnice a paní L. N., 742 59 Skotnice.

6. Lokální opravy poškozených částí a práce s tím související městského roubeného domu
Zauličí č. p. 388 (rejstř. č. ÚSKP 11069/8-3877) na pozemku parc. č. 495 v k. ú.
Štramberk, ve výši 30 000,- Kč majitelce RD paní B. N., 742 66 Štramberk.
II. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města neschválit příspěvek na opravu balkónu a renovaci zábradlí, rodinného
domu Dolní Bašta č. p. 257, na pozemku parc. č. 979 v k. ú. Štramberk, majitelům RD
panu J. E. a paní H. E., 742 66 Štramberk.
III. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města schválit Veřejnoprávní smlouvu na účelovou neinvestiční dotaci z
rozpočtu města uzavřenou mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a panem Ing. P. G., 742 21 Závišice, jejíž předmětem je poskytnutí účelové
neinvestiční dotace ve výši 120 000,- Kč na obnovu vázané konstrukce krovu, bednění,
štítu a práce s tím související, rodinného domu Kopec č. p. 59, na pozemku parc. č. 125, 126 v
k. ú. Štramberk v rámci rozdělení příspěvků vlastníkům nemovitostí v MPR Štramberk v roce
2017.
IV. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města schválit Veřejnoprávní smlouvu na účelovou neinvestiční dotaci z
rozpočtu města uzavřenou mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a Římskokatolickou farností Štramberk, Náměstí 1, 742 66 Štramberk, IČ
47998067, jejíž předmětem je poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 70 000,- Kč na
celkovou obnovu 2 ks vrat z pohledu ulice Náměstí a práce s tím související objektu fary
Náměstí č. p. 1 a č. p. 2, na pozemku parc. č. 25, 26 v k. ú. Štramberkv rámci rozdělení
příspěvků vlastníkům nemovitostí v MPR Štramberk v roce 2017.
V. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města schválit Veřejnoprávní smlouvu na účelovou neinvestiční dotaci z
rozpočtu města uzavřenou mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a panem P. Š. a paní R. Š. 742 66 Štramberk, jejíž předmětem je poskytnutí účelové
neinvestiční dotace ve výši 82 000,- Kč na nahrazení části stávající omítky novou
probarvenou omítkou a práce s tím související objektu rodinného domu Zauličí č. p. 192,
na pozemku parc. č. 592 v k. ú. Štramberk v rámci rozdělení příspěvků vlastníkům
nemovitostí v MPR Štramberk v roce 2017.
VI. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města schválit Veřejnoprávní smlouvu na účelovou neinvestiční dotaci z
rozpočtu města uzavřenou mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a panem T. S. a paní Ing. A. S., 739 47 Palkovice, jejíž předmětem je
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 117 000,- Kč na obnovu oken a dřevěného
podbití na východní straně domu a práce s tím související rodinného domu Náměstí č. p.
17, na pozemku parc. č. 45 v k. ú. Štramberk v rámci rozdělení příspěvků vlastníkům
nemovitostí v MPR Štramberk v roce 2017.
VII. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města schválit Veřejnoprávní smlouvu na účelovou neinvestiční dotaci z
rozpočtu města uzavřenou mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a panem JUDr. A. N., 742 21 Kopřivnice a paní L. N., 742 59 Skotnice, jejíž

předmětem je poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 60 000,- Kč na výměnu oken a
vstupních dveří a práce s tím související rodinného domu Zauličí č. p. 113, na pozemku
parc. č. 145 v k. ú. Štramberk v rámci rozdělení příspěvků vlastníkům nemovitostí v MPR
Štramberk v roce 2017.
VIII. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města schválit Veřejnoprávní smlouvu na účelovou neinvestiční dotaci z
rozpočtu města uzavřenou mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a paní B. N., 742 66 Štramberk, jejíž předmětem je poskytnutí účelové neinvestiční
dotace ve výši 30 000,- Kč na lokální opravy poškozených částí a práce s tím související
městského roubeného domu Zauličí č. p. 388 (rejstř. č. ÚSKP 11069/8-3877) na pozemku
parc. č. 495 v k. ú. Štramberk v rámci rozdělení příspěvků vlastníkům nemovitostí v MPR
Štramberk v roce 2017.
Usnesení bylo: PŘIJATO
882/47/RM/2017 Žádost o prodej části pozemku p.č. 3024/1 k.ú. Štramberk
I. Rada města neschvaluje
rozdělení pozemku p.č. 3024/1 v obci a k.ú. Štramberk, za účelem přípravy prodeje části
tohoto pozemku, dle žádosti V. P., 742 66 Štramberk.
Usnesení bylo: PŘIJATO
883/47/RM/2017 Žádost o prodej části pozemku p.č. 1734/1 k.ú. Štramberk
I. Rada města neschvaluje
rozdělení pozemku p.č. 1734/1 v obci a k.ú. Štramberk, za účelem přípravy prodeje části
tohoto pozemku, dle žádosti J. H., 742 66 Štramberk.
Usnesení bylo: PŘIJATO
884/47/RM/2017 Žádost o prodej části pozemku p.č. 15/1 k.ú. Štramberk
I. Rada města neschvaluje
rozdělení pozemku p.č. 15/1 v obci a k.ú. Štramberk, za účelem přípravy prodeje části tohoto
pozemku, dle žádosti spoluvlastníků RD č.p. 19.
Usnesení bylo: PŘIJATO
885/47/RM/2017 Přijetí daru - pozemky p.č. 360/2, p.č. 360/1 a část p.č. 433, k.ú. Štramberk,
do vlastnictví města Štramberka
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit přijetí daru pozemku p.č. 360/2 o výměře 103 m2
(ostatní plocha, ostatní komunikace), v obci a k.ú. Štramberk, z podílového
spoluvlastnictví V. P. 742 66 Štramberk a V. S., 742 66 Štramberk, do vlastnictví města
Štramberka s tím, že náklady spojené s převodem pozemku uhradí město Štramberk.

II. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit přijetí daru pozemku p.č. 360/1 o výměře 164 m2
(ostatní plocha, ostatní komunikace), v obci a k.ú. Štramberk, z vlastnictví J. K., 742 66
Štramberk, do vlastnictví města Štramberka s tím, že náklady spojené s převodem pozemku
uhradí město Štramberk.
III. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit přípravné práce a zajištění podkladů pro následné
přijetí daru části pozemku p.č. 433, k.ú. Štramberk, z vlastnictví R. S., 742 66 Štramberk, do
vlastnictví města Štramberka v rozsahu dle podkladového materiálu.
Usnesení bylo: PŘIJATO
886/47/RM/2017 Žádost o řešení havarijního stavu budovy na pozemku p.č. 507 k.ú.
Štramberk - návrh na odstranění budovy
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka souhlasit s odstraněním budovy bez čp/če (stavba
občanského vybavení), která je součástí pozemku p.č. 507, obec a k.ú. Štramberk.
Usnesení bylo: PŘIJATO
887/47/RM/2017 Žádost pana L. S. na pořízení změny Územního plánu Štramberka
I. Rada města nedoporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka zařadit požadavek pana L. S., 742 66 Štramberk do nejbližší
pořizované změny Územního plánu Štramberka.
Usnesení bylo: PŘIJATO
888/47/RM/2017 Dohoda o činnosti a umístění sítě technické infrastruktury do ochranného
pásma vodního díla č. 2108/D/NJ/2017 - SmVaK
I. Rada města schvaluje
Dohodu o činnosti a umístění sítě technické infrastruktury do ochranného pásma vodního
díla č. 2108/D/NJ/2017 mezi Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava, a. s., ul.
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 18 Ostrava, IČ 45193665, zastoupeným Ing. Janem
Tlolkou, ředitelem kanalizací a městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 v rámci stavby "Propojení dešťové kanalizace v lokalitě Závišická-Pískovna, k. ú.
Štramberk" a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem této dohody.
Usnesení bylo: PŘIJATO
889/47/RM/2017 Nájemní smlouva č. SMM/3/2017/NS
I. Rada města schvaluje
1. Pronájem nemovitosti pozemku p.č. 1924 o výměře 896 m2, trvalý travní porost, v obci a
k.ú. Štramberk, paní I. V., 742 66 Štramberk a E. J., 742 66 Štramberk.
2. Nájemní smlouvu č. SMM/3/2017/NS mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí

9, 742 66 Štramberk (pronajímatel) a paní I. V., 742 66 Štramberk a E. J., 742 66
Štramberk (nájemce) a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora
podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
890/47/RM/2017 Nájemní smlouva č. SMM/4/2017/NS a smlouva o užívání pozemku Tělocvičná jednota Sokol Štramberk
I. Rada města schvaluje
Nájemní smlouvu č. SMM/4/2017/NS a smlouvu o užívání pozemku mezi Tělocvičnou
jednotou Sokol Štramberk, IČ 64629716, se sídlem Zauličí 620, 742 66 Štramberk
(pronajímatel) a městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk
(nájemce) a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem této
smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
891/47/RM/2017 Rezidentní parkovací karty na rok 2017
I. Rada města schvaluje
vydání Rezidentních parkovacích karet na rok 2017 (žádosti podané v termínu od 10. 05.
2017 do 30. 05. 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.
Usnesení bylo: PŘIJATO
892/47/RM/2017 Žádost o příspěvek k 85. výročí založení fotbalu ve Štramberku.
I. Rada města schvaluje
finanční příspěvek pro Fotbalový klub Štramberk, z. s., se sídlem Bařiny 1084, 742 66
Štramberk ve výši 10 tis. Kč, jako příspěvek na oslavy 85. let založení fotbalu ve Štramberku.
II. Rada města schvaluje
veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace, uzavřenou mezi městem Štramberkem, se
sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk a Fotbalovým klubem Štramberk z. s., se sídlem Bařiny
1084, 742 66 Štramberk a pověřuje starostu města Ing. Davida Plandora podpisem této
smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
893/47/RM/2017 Žádost o finanční dar - Slezský železniční spolek
I. Rada města schvaluje
finanční dar pro Slezský železniční spolek, se sídlem Ostravská 661/46, 735 42 Těrlicko, ve
výši 5 tis. Kč na zajištění vypravení mimořádných historických vlaků na trase Ostrava -

Štramberk a Studénka - Štramberk ve dnech 10. a 11. 06. 2017.
II. Rada města schvaluje
darovací smlouvu, uzavřenou mezi městem Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742 66
Štramberk a Slezským železničním spolkem, se sídlem Ostravská 661/46, 735 42 Těrlicko, za
účelem vypravení mimořádných historických vlaků ve dnech 10. a 11. 06. 2017, na trasách
Ostrava - Štramberk a Studénka - Štramberk a pověřuje starostu města Ing. Davida Plandora
podpisem této darovací smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
894/47/RM/2017 Příprava 13. zasedání Zastupitelstva města Štramberka
I. Rada města schvaluje
datum, místo, čas a program 13. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, konaného dne 14.
06. 2017 v 16:00 hod. v sále Kulturního domu na Náměstí ve Štramberku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
895/47/RM/2017 Výjimka z ceníku pro vstup do věže Trúba na den 8.7.2017
I. Rada města schvaluje
výjimku ze vstupného (volný vstup) na den 8.7.2017 pro majitele bonusové mapy akce
"Slavnosti Štramberských uší".
Usnesení bylo: PŘIJATO
896/47/RM/2017 SMLOUVA o servisně-materiálovém zabezpečení kopírovacího stroje Top Garance +48 číslo: 170201
I. Rada města schvaluje
smlouvu mezi městem Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk, zastoupené Ing.
Davidem Plandorem, starostou města a P.M.CAROLINE s.r.o., se sídlem Rokytnice 413, 755
01 Vsetín, zastupenou Ing. Petrem Müllerem, jednatelem společnosti, na servisně-materiálové
zabezpečení kopírovacího stroje - Top Garance +48 číslo: 170201.
Rada pověřuje starostu Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
897/47/RM/2017 Smlouva o převodu části práv a povinností ze Smlouvy o dílo na
restaurování litinové fontány a stávající vany kašny na náměstí
I. Rada města souhlasí
s převodem části práv a povinností ze Smlouvy o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9,
742 66 Štramberk, IČ 00298468 a uchazečem Mgr. Ing. Ondřejem Šimkem Dis., se sídlem
Nádražní 270/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 67147879, na restaurování litinové fontány a
stávající vany kašny na náměstí, r.č.:11197/8-3881 na pana Martina Bocka, se sídlem
Vendryně 1049, 739 94 Vendryně, IČ 47197374.

Usnesení bylo: PŘIJATO

Ing. David Plandor
starosta města

Ing. Oldřich Škrabal
místostarosta města

