Rada města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ
z 74. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 10.7.2018
1260/74/RM/2018 Kontrola úkolů
I. Rada města bere na vědomí
kontrolu úkolů ke dni 10.7.2018.
Úkol z 71. Rady města Štramberka ze dne 29.05.2018 číslo usnesení 1216/71/RM/2018/II.
Organizačně zajistit přestěhování Městského informačního centra z budovy Městského úřadu,
Náměstí č. p. 9 do budovy Muzeum Zdeňka Buriana, Náměstí č. p. 31.
Zodpovídá: Ing. David Plandor, Ph.D.
Termín:
18.7.2018
Usnesení bylo: PŘIJATO
1261/74/RM/2018 Příprava Dnů Evropského kulturního dědictví ve Štramberku
I. Rada města bere na vědomí
předložený program Dnů Evropského dědictví, které ve městě Štramberku proběhnou ve
dnech 8. - 9. září 2018.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1262/74/RM/2018 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Ms kraje - Podpora TIC v
roce 2018
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Ostrava, uzavřenou mezi
městem Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk a Moravskoslezským krajem
Ostrava, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, na neinvestiční účelovou dotaci v celkové
maximální výši 65 000 Kč účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů na realizaci
projektu "Propagace a informační činnost TIC Štramberk" a pověřuje starostu města Ing.
Davida Plandora, Ph.D. podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1263/74/RM/2018 Zpráva o stavu kulturních památek ve městě
I. Rada města bere na vědomí
Zprávu o stavu kulturních památek ve městě.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1264/74/RM/2018 Zpráva o činnosti komise rozvoje, správy majetku a regenerace -

sekce regenerace
I. Rada města bere na vědomí
Zprávu o činnosti komise rozvoje, správy majetku a regenerace - sekce regenerace za období
09/2017 - 06/2018.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1265/74/RM/2018 Plán nákladů a výnosů ZŠ a MŠ Štramberk pro rok 2018 - změna č. 2
I. Rada města schvaluje
plán nákladů a výnosů Základní školy a Mateřské školy Štramberk pro rok 2018, změnu č. 2
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu:
Výnosy: 27.566.985,31 Kč
Náklady: 27.531.261,31 Kč
Usnesení bylo: PŘIJATO
1266/74/RM/2018 Výpověď Příkazní smlouvy se ZŠ a MŠ Štramberk
I. Rada města schvaluje
výpověď Příkazní smlouvy uzavřené dne 13.03.2013 se Základní školou a Mateřskou školou
Štramberk, IČ 60336293, Zauličí 485, 742 66 Štramberk, a to v souladu s článkem VII., bod 1
až 3 smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1267/74/RM/2018 Smlouva o zpracování osobních údajů - VERA, spol. s r.o.
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o zpracování osobních údajů poskytovatelem programového vybavení VERA
Radnice mezi městem Štramberk, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ: 00298468 a
společností VERA, spol. s r.o., se sídlem Praha 6 - Vokovice, Lužná 2, IČ 62587978 dle
přílohy podkladového materiálu a pověřuje starostu města Ing. Davida Plandora, Ph.D.
podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1268/74/RM/2018 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce
"Rekonstrukce kotelny v MŠ Bařiny Štramberk"
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a společností DOTEP-CT, s.r.o., Budovatelů 374/15, 741 01 Nový Jičín, IČ
64613411, na stavební práce "Rekonstrukce kotelny v MŠ Bařiny Štramberk" a pověřuje
starostu města pana Ing. Davida Plandora, Ph.D. podpisem tohoto dodatku.

Usnesení bylo: PŘIJATO
1269/74/RM/2018 Dodatek č. 13 ke Smlouvě o dílo číslo SWR/14/248 uzavřené dne 07.
02. 2014 ve znění dodatku č. 1 až č. 12 na udělení licence programového vybavení
R@dnice VERA.
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 13 ke Smlouvě o dílo číslo SWR/14/248 uzavřené dne 07. 02. 2014 ve znění
dodatku č. 1-12 mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a společností VERA, spol. s r.o., se sídlem Praha 6 - Vokovice, Lužná 2, IČ
62587978 na udělení licence programového vybavení R@dnice VERA - udělení licence
agendy Dotační programy, včetně poskytování služby Základní technické podpory a pověřuje
starostu města pana Ing. Davida Plandora, Ph.D. podpisem tohoto dodatku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1270/74/RM/2018 Smlouva o dílo na stavební práce "Štramberk, ul. Plaňava odvodnění komunikací"
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 stavební práce "Štramberk, ul. Plaňava odvodnění komunikací" a to uchazeči Pavel Bajer, s.r.o., se sídlem Dolní 642, 742 66
Štramberk, IČ 05727138.
II. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a společností Pavel Bajer, s.r.o., se sídlem Dolní 642, 742 66 Štramberk, IČ
05727138, na stavební práce "Štramberk, ul. Plaňava - odvodnění komunikací" a pověřuje
starostu města pana Ing. Davida Plandora, Ph.D. podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1271/74/RM/2018 Vybudování zpevněné plochy pro kontejnery na Libotíně
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 stavební práce "Vybudování zpevněné
plochy pro kontejnery na Libotíně" a to uchazeči Michalu Dostálovi, se sídlem Dolní
217, 742 66 Štramberk, IČ: 05539081
II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ:
00298468 a Michalem Dostálem, se sídlem Dolní 217, 742 66 Štramberk, IČ: 05539081,
na stavební práce "Vybudování zpevněné plochy pro kontejnery na Libotíně" a pověřuje
starostu města pana Ing. Davida Plandora, Ph.D. podpisem této smlouvy
Usnesení bylo: PŘIJATO

1272/74/RM/2018 Zrušení předkupního práva - bytová jednotka č. 726/1
I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města zrušit předkupní právo, které bylo zřízeno ve prospěch města
Štramberka jako právo věcné k jednotce č. 726/1 (způsob využití - byt) v budově č.p. 726,
727, 728 na pozemku parcela č. 1949 v obci a k.ú. Štramberk, k spoluvlastnickému podílu o
velikosti id. 6300/77941 na společných částech budovy č.p. 726, 727, 728 (způsob využití bytový dům), v obci a k. ú. Štramberk, postavené na pozemku parcela č. 1949 v obci a k. ú.
Štramberk a k spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 6300/77941 na pozemku parcela č.
1949 o výměře 447 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v obci a k. ú. Štramberk, na kterém je
budova č.p. 726, 727, 728 postavena, a to uzavřením Smlouvy o zrušení předkupního práva
s vlastníkem jednotky č. 726/1.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1273/74/RM/2018 Smlouva o výpůjčce č. SMM/02/2018
I. Rada města schvaluje
smlouvu o výpůjčce č. SMM/02/2018 mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66
Štramberk (půjčitel) a panem J.D., 742 66 Štramberk (vypůjčitel), když předmětem smlouvy
je výpůjčka pozemku p. č. 2927 v k. ú. Štramberk za účelem likvidace travního porostu
spásáním ovcemi a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora,
Ph.D., podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1274/74/RM/2018 Pronájem prostor v budově s č. p. 1084 - restaurace v areálu
fotbalového hřiště na Bařinách
I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání sestávající z 13 místností o
celkové výměře 63,10 m2 podlahové plochy, které se nacházejí v budově s č. p. 1084 (stavba
občanského vybavení), jež je součástí pozemku p. č. 1837/5, ulice Bařiny, v obci a k.ú.
Štramberk, za podmínek uvedených v podkladovém materiálu.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1275/74/RM/2018 Souhlas s umístěním sídla společnosti - Skupina scénického šermu
ALLEGROS
I. Rada města souhlasí
s umístěním sídla společnosti Skupina scénického šermu ALLEGROS na adrese Drážné č. p.
569, 742 66 Štramberk.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1276/74/RM/2018 Smlouva o zpracování osobních údajů a jejích ochraně
I. Rada města schvaluje

Smlouvu o zpracování osobních údajů a jejích ochraně, uzavřenou mezi městem
Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk a a. s. ENBRA, se sídlem Durďákova
1786/5, 613 00 Brno, Černé pole, IČ 44015844 a pověřuje starostu města Ing. Davida
Plandora, Ph.D. podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1277/74/RM/2018 Nájemník v bytě v majetku města
I. Rada města schvaluje
nájemníka na pronájem bytu s nájmem ve výši 34,31 Kč/1m 2 na Bařinách 816/4 ve
Štramberku v obytném domě v majetku města Štramberka, se sídlem Náměstí 9, 742 66
Štramberk paní S. Š., 742 66 Štramberk a pověřuje vedoucí oddělení technické správy a
bytového hospodářství paní Karlu Procházkovou podpisem nájemní smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO

Ing. David Plandor, Ph.D.
starosta města

Ing. Oldřich Škrabal
místostarosta města

