Rada města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ
z 27. schůze Rady města Štramberka, která se konala
dne 16.1.2020
449/27/RM/2020 Výroční zpráva JSDH Štrambek za rok 2019
I. Rada města bere na vědomí
Výroční zprávu JSDH Štramberk za rok 2019.

450/27/RM/2020 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 dalšího člena Zastupitelstva města Štramberka Mgr. Milana
Hanzelku.
II. Rada města stanovuje
podle § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, že další člen Zastupitelstva města Štramberka Mgr. Milan Hanzelka, může užívat
odznak se státním znakem České republiky při přijímání prohlášení snoubenců o uzavření
manželství.

451/27/RM/2020 Hlavní body jednání RM pro rok 2020
I. Rada města schvaluje
Hlavní body jednání Rady města Štramberka pro rok 2020.

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o
umístění stavby č. IP-12-8025661/02
I. Rada města schvaluje
452/27/RM/2020

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-128025661/02 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 NOVPRO FM,

s.r.o., IČ 28633504, Sadová 609, 738 01 Frýdek-Místek (strana Budoucí oprávněná z věcného
břemene), když předmětem smlouvy je budoucí zatížení části pozemku p. č. 663/1 v k. ú.
Štramberk zařízením distribuční soustavy - zemní vedení NN.

Úplatný převod pozemku p. č. 3024/23, k. ú. Štramberk, do vlastnictví
města Štramberka
I. Rada města doporučuje
453/27/RM/2020

Zastupitelstvu města Štramberka nesouhlasit s podáním žádosti o úplatný převod pozemku p.
č. 3024/23 v obci a k. ú. Štramberk do vlastnictví města Štramberka, a to na Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Ostrava.

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.
8800092506_2/BVB/P
I. Rada města schvaluje
454/27/RM/2020

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 8800092506_2/BVB/P
mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana Budoucí
povinná z věcného břemene) a společností GasNet,s.r.o. IČ 27295567, Klišská 940/96, Klíše,
400
01
Ústí
nad
Labem,
zastoupenou společností
GridServices,
s.r.o., IČ 27935311, Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno (strana Budoucí oprávněná
z věcného břemene), když předmětem smlouvy je budoucí zatížení části pozemku p.
č. 141/1 v k. ú. Štramberk plynárenským zařízením.

Souhlas s převodem nájmu a dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu
nemovitosti a věcí movitých č. SMM/7/2015/NP
I. Rada města souhlasí
455/27/RM/2020

s převodem nájmu části nemovitosti pozemku p. č. 5 o výměře 502,69 m2 v obci a k. ú.
Štramberk, jejíž součástí je stavba budova s č.p. 18, ve které se nacházejí prostory sloužící
podnikání (penzion Stará škola) a části nemovitosti pozemku p. č. 5 o výměře 136,80 m2 v
obci a k. ú. Štramberk, na které je umístěno zařízení venkovního posezení, ze společnosti
šmíragroup a.s., IČ 04670329, se sídlem Bořivojova 650/48, Kunčičky, 718 00 Ostrava, na
společnost EU - Print s.r.o., IČ 28629558, se sídlem Bořivojova 650/48, Kunčičky, 718 00
Ostrava.
II. Rada města schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovitosti a věcí movitých č. SMM/7/2015/NP mezi
městem Štramberkem, IČ 00298468, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk
(pronajímatel), společností šmíragroup a.s., IČ 04670329, se sídlem Bořivojova 650/48,
Kunčičky, 718 00 Ostrava (stávající nájemce) a společností EU - Print s.r.o., IČ 28629558, se
sídlem Bořivojova 650/48, Kunčičky, 718 00 Ostrava (nový nájemce), ve znění návrhu
předloženého prostřednictvím přílohy č. 3.

456/27/RM/2020 Záměr pronajmout prostory sloužící podnikání v budově s č. p. 620
I. Rada města ruší
záměr města pronajmout prostory sloužící podnikání sestávající z 9 místností o celkové
výměře 174,80 m2 podlahové plochy, které se nacházejí v budově s č. p. 620 (stavba
občanského vybavení), v 1. PP, ulice Zauličí, v obci a k.ú. Štramberk, za podmínek
schválených usnesením rady města č.172/11/RM/2019/III ze dne 18.04.2019.
II. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání sestávající z 9 místností o
celkové výměře 174,80 m2 podlahové plochy, které se nacházejí v budově s č.p. 620 (stavba
občanského vybavení), v 1. PP, ulice Zauličí, v obci a k.ú. Štramberk, za podmínek
uvedených v podkladovém materiálu.

457/27/RM/2020 Dohoda o skončení nájmu pozemku p. č. 1837/13 k. ú. Štramberk
I. Rada města schvaluje
dohodu o skončení nájmu nemovitosti mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9,
742 66 Štramberk (pronajímatel) a Tomášem Pustkou, IČ 68336489, č. p. 41, 742 67
Ženklava (nájemce), když předmětem dohody je skončení nájmu pozemku p. č. 1837/13, v
obci a k. ú. Štramberk, ke dni 31.01.2020.

458/27/RM/2020 Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace
I. Rada města bere na vědomí
cenovou nabídku projektanta Ing. Marka Milicha, Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice, IČ:
04325630 na zpracování projektové dokumentace na realizaci stavby "Prodloužení
chodníků včetně úpravy dvou autobusových zastávek podél komunikace II/480 ve Štramberku
na Bařinách" ze dne 26. 8. 2019
II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí č. 9, 742 66 Štramberk, IČ:
00298468 a projektantem Ing. Markem Milichem, Štefánikova 58/31, 7472 21 Kopřivnice, IČ
04325630 na zpracování projektové dokumentace na realizaci stavby "Prodloužení
chodníků včetně úpravy dvou autobusových zastávek podél komunikace II/480 ve Štramberku
na Bařinách", dle přiloženého návrhu

459/27/RM/2020 Projektová příprava v roce 2020
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o Projektové přípravě úseku investic města Štramberka na rok 2020

Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
na projekt "Odkanalizování lokality Libotín"
I. Rada města schvaluje
460/27/RM/2020

Smlouvu č. 12391811 mezi Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729 a městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČ 00298468 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České
republiky na projekt "Odkanalizování lokality Libotín" prostřednictvím Národního programu
Životní prostředí.

461/27/RM/2020 GRACIA ORLOVÁ 2020 - finanční příspěvek
I. Rada města schvaluje
finanční příspěvek ve výši 25 tis. Kč pořadatelům 34. ročníku Mezinárodního cyklistického
závodu žen GRACIA ORLOVÁ 2020, pořadaného ve dnech 30.04.20209 - 03.05.2020, s
dojezdem 1. etapy dne 30.04.2020 do Štramberka.
II. Rada města schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi městem Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742 66
Štramberk, zastoupené starostkou města Ing. Andreou Hlávkovou a Organizačním výborem
GRACIA ORLOVÁ ČEZ-EDĚ, z.s., (Mezinárodní cyklistický závod žen), se sídlem Na
Stuchlíkovci 628, 735 14 Orlová - Lutyně, zastoupený ředitelem závodu Petrem Koláčkem, na
finanční účelovou dotaci ve výši 25 tis. Kč, jako organizační a finanční zabezpečení dojezdu
1.etapy 34. ročníku Mezinárodního cyklistického závodu žen GRACIA ORLOVÁ 2020, který
proběhne na území města Štramberka dne 30.04.2020.

XXIII. Štramberská divadelní přehlídka amatérských divadelních
souborů - finanční příspěvek
I. Rada města schvaluje
462/27/RM/2020

finanční příspěvek ve výši 25 tis. Kč, na XXIII. štramberskou přehlídku amatérských
divadelních souborů - 2020, kterou pořádá Divadelní spolek Kotouč Štramberk, se sídlem
Nádražní 450, 742 66 Štramberk.
II. Rada města schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, se sídlem
Náměstí 9, 742 66 Štramberk a Divadelním spolkem Kotouč Štramberk, IČ 66741238, se
sídlem Nádražní 450, 742 66 Štramberk, na poskytnutí finanční částky ve výši 25 tis. Kč,
jako příspěvek na "XXIII. štramberskou divadelní přehlídku amatérských divadelních souborů
- 2020", která se bude konat ve dnech 06.03. - 24.04.2020. Rada města pověřuje starostku
města Ing. Andreu Hlávkovou podpisem této veřejnoprávní smlouvy.

463/27/RM/2020 Míra inflace 2019
I. Rada města souhlasí
s tím, že město Štramberk bude v roce 2020 zvyšovat u stávajících smluv o nájmu prostor
sloužících podnikání, o nájmu nebytových prostor a o nájmu nemovitostí výši nájemného o
průměrnou roční míru inflace v roce 2019, která činí 2,8 %.
II. Rada města schvaluje
pro stanovení výše nájemného z prostor sloužících podnikání, z nebytových prostor a
nemovitostí v roce 2020 základní roční sazbu za 1 m2 podlahové plochy ve výši 598,- Kč bez
DPH.

464/27/RM/2020 Darovací smlouva - vybavení pro hasiče
I. Rada města schvaluje
Darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742 66
Štramberk a Moravskoslezským krajem Ostrava, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, na
bezúplatný převod 4 ks kompozitních tlakových láhví a 1 ks samonosné nádrže na vodu o
objemu 3000 litrů vody v celkové hodnotě 58.733,40 Kč.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace
"Komunitní centrum Stará škola"
I. Rada města bere na vědomí
465/27/RM/2020

Cenovou nabídku na zpracování dílčí projektové dokumentace pro stavební povolení SO 02
Komunitní centrum v rámci projektového úkolu "Komunitní centrum Stará škola"
II. Rada města schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace na přestavbu
budovy č.p. 18 na Náměstí ve Štramberku na "Komunitní centrum Stará škola" mezi
ARCHTEKTI KRČMÁŘOVI, Tyršova 1761/14, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava; IČ:
68943377 a městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468, jehož
předmětem je zpracování dílčí projektové dokumentace pro stavební povolení na SO 02
Komunitní centrum v rámci projektového úkolu "Komunitní centrum Stará škola".

466/27/RM/2020 Smlouva o zajištění reklamy na 30. Obecní bál města Štramberka VERA s.r.o.
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o zajištění reklamy, uzavřenou mezi městem Štramberkem, se sídlem Náměstí 9,
742 66 Štramberk, IČ 00298468 a společností VERA, spol. s r. o., se sídlem Lužná 2, 160 00
Praha 6, IČ 62587978 na umístění reklamního loga u příležitosti konání 30. Obecního bálu
města Štramberka.

Ing. Andrea Hlávková, v.r.

Ing. Václav Šimíček, v.r.

starostka města

místostarosta města

