Rada města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ
z 4. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 15.1.2019
32/4/RM/2019 Hlavní body jednání RM a ZM pro rok 2019
I. Rada města schvaluje
Hlavní body jednání Rady města Štramberka pro rok 2019.
II. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit Hlavní body zasedání Zastupitelstva města
Štramberka pro rok 2019.
Usnesení bylo: PŘIJATO
33/4/RM/2019 Problematika projednávání přestupků za rok 2018
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o problematice projednávání přestupků za rok 2018.
Usnesení bylo: PŘIJATO
34/4/RM/2019 Výroční zpráva JSDH Štramberk - rok 2018
I. Rada města bere na vědomí
Výroční zprávu jednotky SDH Štramberk za rok 2018.
Usnesení bylo: PŘIJATO
35/4/RM/2019 Obsazení komisí rady města
I. Rada města schvaluje
předsedou:
1) komise rozvoje, investic a dopravy - Ing. Mojmíra Kramoliše,
2) komise správy majetku, regenerace a životního prostředí - Ing. Vojtěcha Monsporta,
3) komise cestovního ruchu, kultury, propagace a služeb - Ing. Andreu Hlávkovou,

4) komise školství, sportu a volnočasových aktivit - Mgr. Petra Buzka,
5) komise sociální, bytové a SPOZ - Ing. Andreu Hlávkovou.
II. Rada města schvaluje
obsazení komisí Rady města Štramberka dle příloh.
Usnesení bylo: PŘIJATO
36/4/RM/2019 Záměr změnit Smlouvu o nájmu nemovitostí a věcí movitých č. 2/2013
I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města změnit Smlouvu o nájmu nemovitostí a věcí movitých č. 2/2013
uzavřenou dne 28.05.2013 na pronájem budovy s č. p. 606, jež je součástí pozemku p. č.
2503 a v ní nacházejících se nebytových prostor (prostory sloužící podnikání - restaurace na
koupališti Libotín) o celkové výměře 216,06 m2 podlahové plochy, dále na
pronájem pozemku p. č. 2503 o výměře 505 m2, pozemku p. č. 2505/4 o výměře 414 m2,
pozemku p. č. 2548/27 o výměře 262 m2, části o výměře 405 m2 pozemku p. č. 2505/1, stavby
ČOV a věcí movitých, vše v obci a k. ú. Štramberk, a to uzavřením dodatku č. 1 k této
smlouvě. Změnou předmětné smlouvy by mělo dojít k úpravě doby nájmu z doby určité na
dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní dobou.
Usnesení bylo: PŘIJATO
37/4/RM/2019 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o
umístění stavby č. IP-12-8023675/01
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-128023675/01 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. 3040/6 v k. ú.
Štramberk zařízením distribuční soustavy - zemní kabelové el. vedení.
Usnesení bylo: PŘIJATO
38/4/RM/2019 Vybudování zpevněné plochy pro kontejnery na ul. Nádražní - dohoda o
činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla
I. Rada města schvaluje

uzavření dohody o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla č.
2953/D/NJ/2018 mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ: 00298468 a
společností SMVAK, a.s., IČ: 45193665, se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709
00 Ostrava a pověřuje starostku města paní Ing. Andreu Hlávkovou podpisem této dohody
II. Rada města pověřuje
starostku, Ing. Andreu Hlávkovou k schvalování a uzavírání dohod o činnostech a umístění
staveb v ochranném pásmu vodního díla, uzavíraných se společností SMVAK, s.a., IČ:
45193665, se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
Usnesení bylo: PŘIJATO
39/4/RM/2019 Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací ve
vlastnictví města pro období 2019-2028 v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích, v rozsahu a podle pravidel stanovených v příloze č. 18 prováděcí vyhlášky č.
428/2001 Sb., v platném znění.
Usnesení bylo: PŘIJATO
40/4/RM/2019 Žádost o souhlas s návrhem kalkulace ceny stočného pro rok 2019 na
základě nájemní smlouvy se společností SmVaK
I. Rada města schvaluje
kalkulaci ceny pro stočné pro rok 2019 dle Smlouvy o nájmu a provozování kanalizací, ze dne
01.08.2011, uzavřenou podle § 663 a násl. Zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů a ustanovení § 8 odst. 11, Zákona o vodovodech a kanalizacích č.
274/2001 Sb., na akci "Dokončení kanalizační sítě města Štramberka s napojením na ČOV 1.etapa Odkanalizování lokality Štramberk - Kozina" provozovateli Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/196, Mariánské Hory, 709 00
Ostrava IČ 45193665 dle žádosti ze dne 20.12.2018.
Usnesení bylo: PŘIJATO
41/4/RM/2019 Smlouva o vytvoření internetových stránek
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o vytvoření internetových stránek uzavřenou mezi městem Štramberk, IČ 00298468
se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk a firmou Galileo Corporation s.r.o., IČ 25448714 se

sídlem Březenecká 4808, 430 04 Chomutov v hodnotě 88 900 Kč bez DPH a pověřuje
starostku města Ing. Andreu Hlávkovou podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO

42/4/RM/2019 Smlouva o dílo - skleněná zástěna MZB
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o dílo na umístění skleněné zástěny v prostorách muzea uzavřenou mezi městem
Štramberk, IČ 00298468 se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk a firmou Vladimír
Novobilský, IČ 46157999, DIČ CZ6909055252 se sídlem Libotín 979, 742 66 Štramberk v
hodnotě 107 553 bez DPH a pověřuje starostku města Ing. Andreu Hlávkovou podpisem této
smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
43/4/RM/2019 XXII. Štramberská divadelní přehlídka amatérských divadelních
souborů - finanční příspěvek
I. Rada města schvaluje
finanční příspěvek ve výši 25 tis. Kč, na XXII. štramberskou přehlídku amatérských
divadelních souborů - 2019, 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 "XXII. štramberskou divadelní přehlídku amatérských divadelních souborů
- 2019", která se bude konat ve dnech 08.03. - 26.04.2019. Rada města pověřuje starostku
města Ing. Andreu Hlávkovou podpisem této veřejnoprávní smlouvy.

Usnesení bylo: PŘIJATO
44/4/RM/2019 GRACIA ORLOVÁ 2019 - finanční příspěvek
I. Rada města schvaluje
finanční příspěvek ve výši 15 tis. Kč pořadatelům 33. ročníku Mezinárodního cyklistického
závodu žen GRACIA ORLOVÁ 2019, pořadaného ve dnech 02.05.2019 - 05.05.2019, s

dojezdem 1. etapy dne 02.05.2019 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 P. K., na finanční
účelovou dotaci ve výši 15 tis. Kč, jako organizační a finanční zabezpečení dojezdu 1.etapy
33. ročníku Mezinárodního cyklistického závodu žen GRACIA ORLOVÁ 2019, který
proběhne na území města Štramberka dne 02.05.2019.
Současně rada města pověřuje starostku města Ing. Andrea Hlávkovou podpisem této
veřejnoprávní smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
45/4/RM/2019 Přehlídka technických profesí 2019 - finanční příspěvek
I. Rada města schvaluje
finanční příspěvek ve výši 2 tis. Kč, na přehlídku technických profesí s názvem : "Řemeslo
má zlaté dno", kterou pořádá Vyšší oborná škola, Střední odborá škola a Střední odborné
učiliště Kopřivnice, p. o. , se sídlem Husova ul. 1302/11, 742 21 Kopřivnice.
II. Rada města schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi městem Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742 66
Štramberk a Vyšší odbornou školou, Střední odbornou školou a Středním odborným
učilištěm, se sídlem Husova ul. 1302/11, 742 21 Kopřivnice, na poskytnutí finanční částky ve
výši 2 tis. Kč, jako příspěvek na Přehlídku technických profesí s názvem "Řemeslo má zlaté
dne", která se bude konat ve dnech 03.04. a 04.04.2019, ve sportovní hale VOŠ, SOŠ a SOU v
Kopřivnici.
Rada města pověřuje starostku města Ing. Andreu Hlávkovou podpisem této veřejnoprávní
smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO

46/4/RM/2019 Míra inflace 2018
I. Rada města souhlasí
s tím, že město Štramberk bude v roce 2019 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 2018, která činí 2,1 %.
II. Rada města schvaluje
pro stanovení výše nájemného z prostor sloužících podnikání, z nebytových prostor a
nemovitostí v roce 2019 základní roční sazbu za 1 m2 podlahové plochy ve výši 582 Kč bez
DPH.
Usnesení bylo: PŘIJATO
47/4/RM/2019 PD - Vrchní cesta - technické opatření proti skalnímu řícení
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ:
00298468 a Ing. Alexandrem Kačorou, se sídlem Pod Nouzovem 970/7, Praha 9, Kbely, 197
00, IČ: 86974289, na zpracování projektové dokumentace "PD - Vrchní cesta - technické
opatření proti skalnímu řícení" a pověřuje starostku města paní Ing. Andreu Hlávkovou, jejím
podpisem
Usnesení bylo: PŘIJATO

48/4/RM/2019 Dodatky č. 2 a 3 ke smlouvě o poskytování služeb elektr.komunikací
I. Rada města schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací
č. 1000398 ze dne 25.10.2010 mezi firmou NETTLE.CZ s.r.o., IČ 03271081, se sídlem
Trojanovice 756, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm a městem Štramberk, IČ 00298468, se
sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk a pověřuje starostku města Ing. Andreu Hlávkovou
podpisem tohoto dodatku.
II. Rada města schvaluje
dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací
č. 1000398 ze dne 25.10.2010 mezi firmou NETTLE.CZ s.r.o., IČ 03271081, se sídlem
Trojanovice 756, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm a městem Štramberk, IČ 00298468, se
sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk a pověřuje starostku města Ing. Andreu Hlávkovou
podpisem tohoto dodatku.
Usnesení bylo: PŘIJATO

49/4/RM/2019 Podání žádosti o dotaci na projekt "Obnova místní komunikace v lokalitě

Drážné" v rámci MMR ČR
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci
Ministerstva pro místní rozvoj ČR z podprogramu Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli
pro dotační titul Podpora obnovy místních komunikací na projekt "Obnova místní
komunikace v lokalitě Drážné".
Usnesení bylo: PŘIJATO

Ing. Andrea Hlávková
starostka města

Ing. Václav Šimíček
místostarosta města

