Rada města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ
z 38. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne
6.12.2016
698/38/RM/2016 Zpráva o územně analytických podkladech ORP Kopřivnice
I. Rada města souhlasí
s určením problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích ve znění předloženém
prostřednictvím důvodové zprávy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
699/38/RM/2016 Kontrola plnění úkolů
I. Rada města bere na vědomí
kontrolu úkolů ke dni 06. 12. 2016
Usnesení bylo: PŘIJATO
700/38/RM/2016 Rozpočet na rok 2017, (Rozpočtové provizorium)
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit Rozpočet pro rok 2017 ve znění návrhu finančního oddělení
předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 a 2
Příjmy: 56.395.738,00 Kč
Výdaje: 70.801.332,00 Kč
Třída 8. financování: 14.405.594,00 Kč
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit závazné ukazatele rozpočtu ve znění návrhu finančního oddělení
předloženého prostřednictvím přílohy č. 5
III. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města zmocnit starostu města k provádění přesunů mezi rozpočtovými
položkami (POL.) v rámci závazných ukazatelů.
IV. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit (v případě neschválení rozpočtu pro rok 2017) rozpočtové
provizorium 2017 ve znění návrhu finančního oddělení předloženého prostřednictvím přílohy
č. 6
V. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit Rozpočtový výhled na léta 2018-2021 ve znění návrhu
finančního oddělení předloženého prostřednictvím přílohy č. 7
Usnesení bylo: PŘIJATO

701/38/RM/2016 Rozpočtové opatření č. 4/2016 a Plán hosp.činnosti pro rok 2016 - změna č.
4
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 4/2016 ve znění návrhu finančního
oddělení předloženého prostřednictvím příloh č. 1 a 2 podkladového materiálu:
Příjmy:
53.545.724,00 Kč
Výdaje:
46.739.130,00 Kč
Třída 8. financování:
6.806.594,00 Kč
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit plán hospodářské činnosti pro rok 2016 změnu č. 4 ve znění
návrhu finančního oddělení předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového
materiálu:
Výnosy:
10.471.098,00 Kč
Náklady:
6.943.505,00 Kč
Usnesení bylo: PŘIJATO
702/38/RM/2016 Pravidla pro financování příspěvkové organizace - Základní škola a
Mateřská škola Štramberk
I. Rada města schvaluje
nová Pravidla pro financování příspěvkové organizace - Základní škola a Mateřská škola
Štramberk ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1
Usnesení bylo: PŘIJATO
703/38/RM/2016 Vyhodnocení stavebních investičních akcí za rok 2016
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit vyhodnocení stavebních investičních akcí
realizovaných v roce 2016.
II. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka vzít na vědomí vyhodnocení seznamu akcí realizovaných v
roce 2016 v rámci organizace 3112 - drobné projekty.
Usnesení bylo: PŘIJATO
704/38/RM/2016 Stavební investiční akce pro rok 2017
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit stavební investiční akce pro rok 2017.
Usnesení bylo: PŘIJATO
705/38/RM/2016 Stanovení počtu členů zastupitelstva města Štramberka pro volební období
2018-2022

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města Štramberka stanovit počet členů zastupitelstva města Štramberka pro
volební období 2018-2022 na 15 v souladu s §67 a §68 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve
znění pozdějších předpisů.
Usnesení bylo: PŘIJATO
706/38/RM/2016 Příprava 11. zasedání Zastupitelstva města Štramberka
I. Rada města schvaluje
datum, čas, místo konání a program 11. zasedání Zastupitelstva města Štramberka dne 14. 12.
2016 v 16:00 hod. v sále Kulturního domu na Náměstí ve Štramberku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
707/38/RM/2016 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
708/38/RM/2016 Dodatky ke smlouvám o připojení stavby na splaškovou kanalizaci Novojičínská
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o připojení stavby na splaškovou kanalizaci č. SMM/01/2016 mezi
městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a panem H. M. bytem
742 66 Štramberk a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora
podpisem tohoto dodatku.
II. Rada města schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o připojení stavby na splaškovou kanalizaci č. SMM/02/2016 mezi
městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a panem V. P., bytem
742 66 Štramberk a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora
podpisem tohoto dodatku.
III. Rada města schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o připojení stavby na splaškovou kanalizaci č. SMM/03/2016 mezi
městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a panem M. K. a paní I.
K., oba bytem 742 66 Štramberk a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida
Plandora podpisem tohoto dodatku.
IV. Rada města schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o připojení stavby na splaškovou kanalizaci č. SMM/04/2016 mezi
městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a panem S. K. bytem 742
66 Štramberk a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem
tohoto dodatku.

V. Rada města schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o připojení stavby na splaškovou kanalizaci č. SMM/05/2016 mezi
městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a panem O. G. a paní K.
G., oba bytem 742 66 Štramberk a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida
Plandora podpisem tohoto dodatku.
VI. Rada města schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o připojení stavby na splaškovou kanalizaci č. SMM/06/2016 mezi
městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a panem R. D. a paní P.
D. oba bytem, 742 66 Štramberk a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida
Plandora podpisem tohoto dodatku.
VII. Rada města schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o připojení stavby na splaškovou kanalizaci č. SMM/08/2016 mezi
městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a paní M. D., bytem 744
01 Frenštát pod Radhoštěm a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida
Plandora podpisem tohoto dodatku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
709/38/RM/2016 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-8012923/VB/2
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o
právu provést stavbu č. IV-12-8012923/VB/2 mezi městem Štramberkem, IČ 00298468,
Náměstí 9, 742 66 Štramberk a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická
874/8, 405 02 Dečín IV - Podmokly, zastoupenou společností ADEN LP s.r.o., IČ 26821621,
Jeseník nad Odrou 28, 742 33 a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida
Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
710/38/RM/2016 Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace na opravu chodníku
podél silnice III./4821, ulice Závišická
I. Rada města rozhoduje
dle článku 10 Vnitroorganizační směrnice číslo 6/2007 o zadávání zakázek malého rozsahu o
přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace na
opravu chodníku podél silnice III./4821, ulice Závišická a to uchazeči UDI MORAVA, s.r.o.,
se sídlem Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, IČ 25893076.
II. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a
společností UDI MORAVA, s.r.o., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, IČ
25893076, na zpracování projektové dokumentace na opravu chodníku podél silnice III./4821,
ulice Závišická a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO

711/38/RM/2016 Koupě pozemků p.č. 2758/21, p.č. 2768/33, p.č. 2768/35 a p.č. 2768/45,
k.ú. Štramberk, do vlastnictví města Štramberka
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit koupi pozemků p.č. 2758/21 o výměře 142 m2
(trvalý travní porost), p.č. 2768/33 o výměře 232 m2 (ostatní plocha, manipulační plocha), p.č.
2768/35 o výměře 701 m2 (ostatní plocha, manipulační plocha) a p.č. 2768/45 o výměře 412
m2 (ostatní plocha, manipulační plocha), vše v obci a k.ú. Štramberk, z vlastnictví obce
Ženklava, IČ 00600831, č.p. 243, 742 67 Ženklava, do vlastnictví města Štramberka, IČ
00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, za celkovou kupní cenu ve výši 204.306,- Kč a za
úhradu nákladů s prodejem souvisejících.
Usnesení bylo: PŘIJATO
712/38/RM/2016 Dohoda o skončení nájmu nemovitostí, záměr pronájmu - hřiště Bařiny
I. Rada města schvaluje
Dohodu o skončení nájmu nemovitostí mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9,
742 66 Štramberk a Tělovýchovnou jednotou Kotouč Štramberk, IČ 60336561, Zauličí 620,
742 66 Štramberk, když předmětem dohody je skončení nájmu části nemovitosti s č.p. 1084,
pozemku p.č. 1837/4 (travnaté hřiště) a pozemku p.č. 1841/2 (škvárové hřiště), vše v obci a
k.ú. Štramberk, ke dni 31.12.2016 a pověřuje starostu města Ing. Davida Plandora podpisem
této dohody.
II. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část nemovitosti budovy s č.p. 1084, která je součástí
pozemku p.č. 1837/5, pozemek p.č. 1837/4 o výměře 11823 m2, ostatní plocha (sportoviště a
rekreační plocha - travnaté hřiště) a pozemek p.č. 1841/2 o výměře 5270 m2, ostatní plocha
(sportoviště a rekreační plocha - škvárové hřiště), ulice Bařiny, vše v obci a k.ú. Štramberk,
Fotbalovému klubu Štramberk, z.s., IČ 05101255, se sídlem Bařiny 1084, 742 66 Štramberk,
na dobu neurčitou.
Usnesení bylo: PŘIJATO
713/38/RM/2016 Návrh změny obsahu stanov - úplné znění stanov Společenství pro dům
Bařiny767, 768 a 769
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit změnu obsahu stanov, a to schválením přijetí
úplného znění stanov Společenství pro dům Bařiny 767, 768 a 769 se sídlem Bařiny 769, 742
66 Štramberk, IČ 27772438 a pověřit referentku správy majetku města, rozvoje a investic
Petru Filipovou, aby se za město Štramberk účastnila a hlasovala na zasedání shromáždění
shora uvedeného společenství vlastníků, které schválí shora uvedenou změnu obsahu stanov a
zvolí členy výboru a vykonávala na tomto zasedání shromáždění všechna práva člena
společenství.
Usnesení bylo: PŘIJATO

714/38/RM/2016 Přijetí dotace na projekt Stavební úpravy č. p. 137 - etapa 1 - snížení
energetické náročnosti budovy
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit přijetí dotace na realizaci projektu Stavební úpravy
č. p. 137 - etapa 1 - snížení energetické náročnosti budovy reg. č.
CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001868 podpořeného z Operačního programu Životního
prostředí.
Usnesení bylo: PŘIJATO
715/38/RM/2016 Přijetí dotace na projekt Snížení energetické náročnosti veřejných budov
města Štramberka
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit přijetí dotace na realizaci projektu Snížení
energetické náročnosti veřejných budov města Štramberka reg. č.
CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001832 podpořeného z Operačního programu Životního
prostředí.
Usnesení bylo: PŘIJATO
716/38/RM/2016 Přijetí dotace na projekt Strategie rozvoje a efektivní řízení města
Štramberka
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit přijetí dotace na realizaci projektu Strategie rozvoje
a efektivní řízení města Štramberka reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002821 podpořeného
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu
Zaměstnanost.
Usnesení bylo: PŘIJATO
717/38/RM/2016 Návrh k prodloužení platnosti II. střednědobého plánu sociálních služeb na
území města Kopřivnice se zapojením města Štramberk a obcí Závišice, Ženklava na období
2013 - 2016
I. Rada města bere na vědomí
informace o přípravě III. Střednědobého plánu sociálních služeb a připravovaných změnách
v sociální oblasti ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy a přílohy č. 1.
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodloužení platnosti II. střednědobého plánu sociálních služeb
na území města Kopřivnice se zapojením města Štramberk a obcí Závišice, Ženklava na
období 2013 - 2016 do roku 2017.
Usnesení bylo: PŘIJATO
718/38/RM/2016 OZV 3/2016 O regulaci provozování loterií a jiných podobných her.

I. Rada města doporučuje
ke schválení ZM Štramberka OZV 3/2016 O regulaci provozování loterií a jiných podobných
her.
Usnesení bylo: PŘIJATO
719/38/RM/2016 Pravidla pro přidělování příspěvků vlastníkům nemovitostí v MPR
Štramberk
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit Pravidla pro přidělování příspěvků vlastníkům
nemovitostí v MPR Štramberk
Usnesení bylo: PŘIJATO
720/38/RM/2016 Smlouva o reklamě se společností Kotouč spol. s r. o.
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o provedení reklamy uzavřenou mezi městem Štramberkem, se sídlem Náměstí 9,
742 66 Štramberk, IČ 00298468 a společností KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. s r. o. se
sídlem Libotín 500, 742 66 Štramberk, IČ 47972165 a pověřuje starostu města
Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
721/38/RM/2016 Rezignace na mandát člena zastupitelstva a vydání osvědčení pro
náhradníka
I. Rada města bere na vědomí
rezignaci Ing. Adolfa Veřmiřovského, bytem Novojičínská 960, 742 66 Štramberk na mandát
člena Zastupitelstva města Štramberka ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1
podkladového materiálu.
II. Rada města bere na vědomí
rezignaci pana Bc. Jaromíra Bortela, bytem Doní 509, 742 66 Štramberk na postavení
náhradníka člena Zastupitelstva města Štramberka ve znění předloženém prostřednictvím
přílohy č. 2 podkladového materiálu.
III. Rada města bere na vědomí
rezignaci pana Bc. Kateřiny Šmahlíkové, bytem Zauličí 192, 742 66 Štramberk na postavení
náhradníka člena Zastupitelstva města Štramberka ve znění předloženém prostřednictvím
přílohy č. 3 podkladového materiálu.
IV. Rada města vydává
ve smyslu ustanovení § 56 odst. 2. zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a
o změně některých zákonů, v platném znění, panu Karlu Turkovi, bytem Náměstí č. p. 13, 742
66 Štramberk osvědčení o tom, že se stal ke dni 2.12.2016 členem Zastupitelstva města
Štramberka ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 4 podkladového materiálu.

Usnesení bylo: PŘIJATO
722/38/RM/2016 Finanční příspěvky spolkům za rok 2016
I. Rada města schvaluje
návrh na rozdělení finančních příspěvků pro spolky a sdružení, působící na území města
Štramberka pro rok 2016 dle přílohy podkladového materiálu.
II. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit finanční příspěvek pro Tělovýchovnou jednotu
Kotouč Štramberk, Zauličí 620, 742 66 Štramberk, IČ 60336561.
III. Rada města schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČ 00298468 a Divadelním spolkem Kotouč Štramberk, Nádražní 450, 742 66
Štramberk, IČ 66741238 a pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora
podpisem této veřejnoprávní smlouvy.
IV. Rada města schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČ 00298468 a Divadelním souborem "Divadlo Pod věží", Zauličí 181, 742 66
Štramberk, IČ 66741238 a pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora
podpisem této veřejnoprávní smlouvy.
V. Rada města schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČ 00298468 a Sdružením hudebníků dechového orchestru Štramberk, Zauličí
504, 742 66 Štramberk, IČ 66183472 a pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida
Plandora podpisem této veřejnoprávní smlouvy.
VI. Rada města schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČ 00298468 a Českým červeným křížem, místní skupina Štramberk, Nádražní
651, 742 66 Štramberk a pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem
této veřejnoprávní smlouvy.
VII. Rada města schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČ 00298468 a Junák - český skaut, středisko Štramberk, z.s., Nádražní 450, 742
66 Štramberk, IČ 47657600 a pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora
podpisem této veřejnoprávní smlouvy.
VIII. Rada města schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČ 00298468 a Junák - český skaut, středisko Kopřivnice, z.s., Komenského 1520,
742 21 Kopřivnice, IČ 60336439 a pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora
podpisem této veřejnoprávní smlouvy.
IX. Rada města schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66

Štramberk, IČ 00298468 a Mysliveckým spolkem Závišice - Štramberk, z.s., Závišice 339,
742 21 Závišice, IČ 48808423 a pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora
podpisem této veřejnoprávní smlouvy.
X. Rada města schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČ 00298468 a Orel jednota Štramberk, Náměstí 1, 742 66 Štramberk,
IČ 64629333 a pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem této
veřejnoprávní smlouvy.
XI. Rada města schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČ 00298468 a Tělocvičnou jednotou Sokol Štramberk, Zauličí 620, 742 66
Štramberk, IČ 64629716 a pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora
podpisem této veřejnoprávní smlouvy.
XII. Rada města schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČ 00298468 a Klubem českých turistů - odborem Štramberk, K Očnímu 951, 742
66 Štramberk, IČ 62330039 a pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora
podpisem této veřejnoprávní smlouvy.
XIII. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi
městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a Tělovýchovnou jednotou
Kotouč Štramberk, Zauličí 620, 742 66 Štramberk, IČ 60336561.
Usnesení bylo: PŘIJATO
723/38/RM/2016 Finanční příspěvky členům komisí, výborů a aktivním občanům za rok
2016
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit návrh na rozdělení odměn pro členy komisí rady města
Štramberka, výborů Zastupitelstva města Štramberka a aktivní občany pro rok 2016 dle
přílohy podkladového materiálu.
Usnesení bylo: PŘIJATO
724/38/RM/2016 Žádost pana P. T. o přidělení parkovacích rezidentních karet po dobu
zimního období
I. Rada města neschvaluje
bezplatné přidělení dvou rezidentních parkovacích karet na období od 01.12.2016 do
31.03.2017, na základě žádosti pana P. T. ze dne 01.12.2016.
Usnesení bylo: PŘIJATO
725/38/RM/2016 Veřejná zakázka malého rozsahu - Strategie rozvoje města Štramberka

I. Rada města bere na vědomí
Zápis o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na služby
"Strategie rozvoje města Štramberka" v rámci projektu Strategie rozvoje a efektivní řízení
města Štramberka reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002821 podpořeného z Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu
Zaměstnanost.
II. Rada města rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky na služby "Strategie rozvoje města Štramberka" v rámci
projektu Strategie rozvoje a efektivní řízení města Štramberka reg. č.
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002821 podpořeného z Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost předložené
uchazečem HCM COMPUTERS s.r.o., se sídlem Vranovská 104, 614 00 Brno, IČ 25574914.
III. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a
společností HCM COMPUTERS s.r.o., se sídlem Vranovská 104, 614 00 Brno, IČ 25574914,
na služby "Strategie rozvoje města Štramberka" v rámci projektu Strategie rozvoje a efektivní
řízení města Štramberka reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002821 podpořeného z
Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu
Zaměstnanost a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
726/38/RM/2016 Využití budovy Staré školy
I. Rada města ukládá
starostovi města Ing. Davidu Plandorovi zajistit zpracování studie využití budovy "Staré
školy" na náměstí.
Zodpovídá :
Ing. David Plandor
Termín :
31. 03. 2017
Usnesení bylo: PŘIJATO
727/38/RM/2016 Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce - Muzeum Novojičínska
I. Rada města souhlasí
s ukončením smlouvy o výpůjčce budovy č. p. 31, která je součástí pozemku p. č. 49/1,
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Štramberk, obec Štramberk, zapsaných v katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj na LV č. 10001 pro k. ú.
Štramberk ke dni 31.12.2016.
II. Rada města schvaluje
Dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce mezi Muzeem Novojičínska, příspěvková
organizace, se sídlem 28. října 12, 741 11 Nový Jičín, IČ 00096296 a městem Štramberkem,
se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468, jejímž předmětem je ukončení
výpůjčky budovy č. p. 31, která je součástí pozemku p. č. 49/1, zastavěná plocha a nádvoří,
vše v k. ú. Štramberk, obec Štramberk, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu
pro Moravskoslezský kraj na LV č. 10001 pro k. ú. Štramberk a pověřuje starostu města pana
Ing. Davida Plandora podpisem této dohody.

Usnesení bylo: PŘIJATO
728/38/RM/2016 Pronájem prostor v budově s č.p. 620 - Dechový orchestr Štramberk, z.s.
I. Rada města schvaluje
1. pronájem části budovy s č.p. 620 (stavba občanského vybavení), která se nachází na
pozemku p.č. 506, ulice Zauličí, obec a k.ú. Štramberk, a to 9 místností v 1.
PP budovy, Dechovému orchestru Štramberk, z.s., IČ 66183472, se sídlem Náměstí 11,
742 66 Štramberk, na dobu určitou od 26. - 30.12.2016.
2. Smlouvu o nájmu části nemovitosti č. SMM/2/2016/NP mezi městem Štramberkem, IČ
00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, zastoupeným starostou města Ing. Davidem
Plandorem a Dechovým orchestrem Štramberk, z.s., IČ 66183472, se sídlem Náměstí 11,
742 66 Štramberk, zastoupeným předsedou výboru spolku Alešem Kuběnou a členem
výboru spolku Mgr. Ondřejem Šimíčkem a zároveň pověřuje starostu města Štramberka
Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO

Ing. David Plandor
Starosta města

Ing. Oldřich Škrabal
místostarosta

