Rada města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ
z 59. schůze Rady města Štramberka, která se konala
dne 22.4.2021

961/59/RM/2021

Pronájem prostor sloužících podnikání v budově s č. p.
820

I. Rada města schvaluje
1. Pronájem prostoru sloužícího podnikání sestávajícího z 1. místnosti o výměře
42 m2 podlahové plochy (místnost č. 3) a společných prostor, který se nachází v 1. NP
budovy s č. p. 820, jež je součástí pozemku p. č. 389/1, ulice Nádražní, v obci a k. ú.
Štramberk, paní Mgr. Pavlíně Kvasničkové, IČ 67324592, Hornychovice 901, 742 66
Štramberk.
2. Smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání č. SMM/1/2021/NP mezi městem
Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a paní Mgr.
Pavlínou Kvasničkovou, IČ 67324592, Hornychovice 901, 742 66 Štramberk.

962/59/RM/2021

Žádost nájemkyně prostor sloužících podnikání v budově
s č. p. 10

I. Rada města neschvaluje
odpuštění (prominutí) části nájemného a nákladů za služby spojené s nájmem za měsíc
leden, únor a březen 2021 za užívání prostor sloužících podnikání v budově s č. p. 10
ve Štramberku, dle žádosti nájemkyně paní Moniky Tichopádové, IČ 63723476,
Komenského 1132/57, 741 01 Nový Jičín, ze dne 22.03.2021.
963/59/RM/2021 Umístění prodejních stánků před budovou RD č. p. 3
I. Rada města souhlasí
s umístěním 2 prodejních stánků před RD č. p. 3 na části pozemku p. č. 15/1 (zábor
veřejného prostranství - chodníku v rozsahu 7 m2 s tím, že bude zachován průchozí profil
chodníku v šíři 1,5 m), v období do 31.10.2021, dle žádosti M. J., 742 66 Štramberk.
964/59/RM/2021

Dohoda o skončení nájmu části nemovitosti - prostory
plynové kotelny v budově s č. p. 18

I. Rada města schvaluje
Dohodu o skončení nájmu části nemovitosti mezi městem Štramberkem, IČ 00298468,
Náměstí 9, 742 66 Štramberk (pronajímatel) a společností DOTEP-CT, s.r.o., IČ 64613411,
Budovatelů 374/15, 741 01 Nový Jičín (nájemce), když předmětem dohody je skončení
nájmu prostor plynové kotelny v budově s č. p. 18, ulice Náměstí, na pozemku parcela

č. 5, v obci a k. ú. Štramberk.
965/59/RM/2021

Zpráva o činnosti komise školství, sportu a
volnočasových aktivit

I. Rada města bere na vědomí
zprávu o činnosti komise školství, sportu a volnočasových aktivit za rok 2020.
Smlouva o dílo na zpracování studie proveditelnosti
966/59/RM/2021 projektu "Modernizace učebny přírodopisu pro praktickou
výuku".
I. Rada města schvaluje
zpracování žádosti o poskytnutí podpory do výzvy č. 68 Řídícího orgánu Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP) - Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury
pro vzdělávání a celoživotní učení - Integrované projekty CLLD a 24. výzvy MAS Lašsko,
z.s. - IROP - Základní vzdělávání na projekt s názvem "Modernizace učebny přírodopisu
pro praktickou výuku".
II. Rada města schvaluje
Smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a společností mumandi, s.r.o., se sídlem Sokolská 1615/50, 702 00 Moravská
Ostrava, IČ 28591534, na zpracování studie proveditelnosti v rámci přípravy projektu
"Modernizace učebny přírodopisu pro praktickou výuku" předkládaného do výzvy č. 68
Řídícího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) - Zvyšování
kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - Integrované projekty
CLLD a 24. výzvy MAS Lašsko, z.s. - IROP - Základní vzdělávání.
967/59/RM/2021

Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Štramberk za rok 2020 a
účetní závěrka za rok 2020

I. Rada města schvaluje
výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Štramberk
za rok 2020 ve výši 227.250,26 Kč
II. Rada města schvaluje



převedení části hospodářského výsledku do rezervního fondu školy
ve výši 170.437,26 Kč,
převedení části hospodářského výsledku do fondu reprodukce majetku, fond
investic ve výši 56.813,00 Kč

III. Rada města schvaluje
účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Štramberk, IČ 60336293 sestavenou
k 31.12.2020.
IV. Rada města schvaluje
posílení fondu reprodukce majetku ZŠ a MŠ Štramberk z rezervního fondu školy ve výši
100 tis.Kč
V. Rada města souhlasí
s použitím fondu reprodukce majetku ZŠ a MŠ Štramberk k pořízení dlouhodobého
hmotného majetku v celkové výši 301.352,00 Kč - pořízení souboru zahradních herních
prvků pro Mateřskou školu Zauličí v hodnotě 169.824,00 Kč a pořízení přístupového
systému pro Základní školu Štramberk v hodnotě 131.528,00 Kč

968/59/RM/2021

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohoda o umístění stavby č. IV-12-8028024/02

I. Rada města schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV12-8028024/02 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. 141/1 v k. ú. Štramberk zařízením distribuční soustavy - zemní
kabelové vedení NN.
969/59/RM/2021

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrské sítě - SmVaK Ostrava a.s.

I. Rada města schvaluje
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem
Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana budoucí povinná ze služebnosti inž.
sítě) a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října
1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava (strana budoucí oprávněná ze služebnosti inž.
sítě), když předmětem smlouvy je budoucí zatížení části pozemku p. č. 3023/6 v k. ú.
Štramberk stavbou vodovodního řadu DN80.
970/59/RM/2021

Dodatek ke smlouvě o připojení el. energie - čerpací
stanice splaškové kanalizace u koupaliště

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1, ke smlouvě o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční
soustavě mezi městem Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ: 00298468 a
společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupena Ing. Vítem Grabcem - na základě plné moci,
se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02, IČ: 24729035 v rámci stavby
"Odkanalizování lokality Libotín"
971/59/RM/2021

Dodatek č. 10 ke smlouvě o nakládání s komunálním
odpadem č. 01/60/07

I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 10 ke smlouvě o nakládání s komunálním odpadem č. 01/60/07, mezi Městem
Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ: 00298468 a AVE CZ odpadové hospodářství
s.r.o., Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ: 49356089, kdy obsahem dodatku
je navýšení ceny manipulace s SKO o inflaci a na základě nových výpočtů schválených
novým zákonem o odpadech.
972/59/RM/2021

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohoda o umístění stavby č. IV-12-8020209/VB/1

I. Rada města schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV12-8020209/VB/1 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 Josefem
Petřekem, IČ 15453278, Císařská 88, 741 01 Nový Jičín - Loučka (strana Budoucí
oprávněná z věcného břemene), když předmětem smlouvy je budoucí zatížení
částí pozemků p. č. 2518/2, p. č. 2519/4 a p. č. 2547/1 v k. ú. Štramberk zařízením

distribuční soustavy - zemní kabelové vedení NN a jistící skříň.
Přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje k
973/59/RM/2021 dofinancování nákladů na zabezpečení akceschopnosti
jednotky SDH města Štramberk
I. Rada města schvaluje
přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 50.000,- Kč k dofinancování
nákladů na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů města
Štramberk pro rok 2021 v rámci dotačního programu "JSDH_DOT_V1_2021 - Zabezpečení
akceschopnosti JSDH obcí".
II. Rada města schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi Moravskoslezským
krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 a městem Štramberkem,
Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 v rámci dotačního programu
"JSDH_DOT_V1_2021 - Zabezpečení akceschopnosti JSDH obcí" k dofinancování
nákladů na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů města
Štramberk pro rok 2021.
974/59/RM/2021

Zrušení mezinárodního cyklistického závodu žen Gracia
Orlová 2021

I. Rada města bere na vědomí
zrušení 34. ročníku mezinárodního cyklistického závodu žen GRACIA ORLOVÁ 2021,
který se měl konat v termínu 29.04.-02.05.2021.
975/59/RM/2021

Smlouva o dílo na stavební práce "Oprava letního
koupaliště Libotín ve Štramberku".

I. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a společností CENTROPROJEKT GROUP a.s., se sídlem Štefánikova 167, 760
01 Zlín, IČ 01643541, na provedení stavby v rámci projektu "Oprava letního koupaliště
Libotín ve Štramberku".
976/59/RM/2021

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-128019493/2

I. Rada města schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-8019493/2 mezi městem
Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana povinná z věcného
břemene) a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín
IV- Podmokly (strana oprávněná z věcného břemene), když předmětem smlouvy je
zatížení části pozemku p. č. 2100/17, k.ú. Štramberk, zařízením distribuční soustavy.
977/59/RM/2021 Skácení dřevin na pozemku p. č. 754/6 k. ú. Štramberk
I. Rada města souhlasí
se skácením 3 ks dřevin (javor, jasan, buk) rostoucích na pozemku p. č. 754/6, k. ú.
Štramberk.

978/59/RM/2021

Evidenční list - nebytového prostoru v domě Společenství
vlastníků Štramberk, Bařiny 767,768,769

I. Rada města schvaluje
evidenční list nebytové jednotky Bařiny 769/1, Štramberk, 742 66 ve vlastnictví města
Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468.
979/59/RM/2021 Vydání parkovacích karet na rok 2021
I. Rada města schvaluje
vydání Rezidentních parkovacích karet na rok 2021, na základě přílohy č. 1 podkladového
materiálu dle Nařízení města č. 1/2018 o stání silničních motorových vozidel na
vymezených místních komunikacích ve městě Štramberku a Podmínek pro vydávání
parkovacích karet v souvislosti s Nařízením města č. 1/2018 o stání silničních motorových
vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Štramberku.
II. Rada města schvaluje
vydání Abonentních parkovacích karet na rok 2021, na základě přílohy č. 2 podkladového
materiálu dle Nařízení města č. 1/2018 o stání silničních motorových vozidel na
vymezených místních komunikacích ve městě Štramberku a Podmínek pro vydávání
parkovacích karet v souvislosti s Nařízením města č. 1/2018 o stání silničních motorových
vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Štramberku.
III. Rada města neschvaluje
vydání Rezidentních parkovacích karet na rok 2021, na základě přílohy č. 3 podkladového
materiálu dle Nařízení města č. 1/2018 o stání silničních motorových vozidel na
vymezených místních komunikacích ve městě Štramberku a Podmínek pro vydávání
parkovacích karet v souvislosti s Nařízením města č. 1/2018 o stání silničních motorových
vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Štramberku.
980/59/RM/2021 Finanční příspěvky sportovním klubům na rok 2021
I. Rada města schvaluje
1. finanční příspěvek ve výši 30 tis. Kč na činnost Fotbalového klubu Štramberk.
2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Štramberkem, Náměstí 9,
742 66 Štramberk, IČ 00298468 a Fotbalovým klubem Štramberk, z.s., Bařiny
1084, 742 66 Štramberk, IČ: 05101255.
II. Rada města schvaluje
1. finanční příspěvek ve výši 41 tis. Kč na činnost spolku Orel jednota Štramberk.
2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Štramberkem, Náměstí 9,
742 66 Štramberk, IČ 00298468 a Orlem jednotou Štramberk, Náměstí 1, 742 66
Štramberk, IČ: 64629333.
III. Rada města schvaluje
1. finanční příspěvek ve výši 40 tis. Kč na činnost spolku TJ Sokol Štramberk.
2. 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.

IV. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit
1. finanční příspěvek ve výši 52 tis. Kč na činnost spolku TJ Kotouč Štramberk, z.s.
2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Štramberkem, Náměstí 9,
742 66 Štramberk, IČ 00298468 a Tělovýchovnou jednotou Kotouč Štramberk, z.s.,
Zauličí 620, 742 66 Štramberk, IČ: 60336561.
V. Rada města schvaluje
1. finanční dar ve výši 2 tis. Kč, na zajištění rychlostní prémie pro prvního muže v
našem městě, při běžeckém závodu "Běh rodným krajem Emila Zátopka", který se
uskuteční dne 18.09.2021.
2. darovací smlouvu podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v
platném znění, uzavřenou mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČ: 00298468 a TJ Rožnov pod Radhoštěm, Sokolovská 497, 756 61
Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 00534439 na zajištění rychlostní prémie pro prvního
muže v našem městě při běžeckém závodu "Běh rodným krajem Emila Zátopka",
který se uskuteční 18.09.2021.
VI. Rada města schvaluje
1. finanční dar ve výši 2 tis. Kč, TJ Sokol Štramberk, na zajištění cen 40.
ročníku Štramberské desítky.
2. darovací smlouvu podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v
platném znění, uzavřenou mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČ: 00298468 a Tělocvičnou jednotou Sokol Štramberk, Zauličí 620, 742
66 Štramberk, IČ: 64629716.
3. bezplatný pronájem prostor tělocvičny TJ Sokol Štramberk během akce 40. ročníku
Štramberské desítky (22.5.2021 od 8:00 do 13:00 hod)
VII. Rada města neschvaluje
1. finanční příspěvek ve výši 5 tis. Kč na sportovní den mládeže s TAJV ve
Štramberku pro TAJV, z.s. Poděbrady.

981/59/RM/2021 Sport ve městě a volný čas mládeže a dětí
I. Rada města bere na vědomí
zprávu vedoucí oddělení kultury, sportu, volného času a cestovního ruchu o sportu a
volnočasových aktivitách mládeže a dětí ve městě.
982/59/RM/2021 Informace o přípravách oslav Dnů města
I. Rada města bere na vědomí
zprávu vedoucí oddělení kultury, sportu, volného času a cestovního ruchu o přípravách
oslav Dnů města.
983/59/RM/2021

Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě - přípojky
splaškové kanalizace pro RD č. p. 195 a RD č. p. 348

I. Rada města schvaluje
Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Štramberkem, IČ 00298468,

Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana povinná ze služebnosti inž. sítě č. 1), paní M.H. a
panem Z.H., 742 66 Štramberk (strana povinná ze služebnosti inž. sítě č. 2) a panem T.N.,
742 66 Štramberk (strana oprávněná ze služebnosti inž. sítě), když předmětem smlouvy je
zatížení částí pozemků p. č. 3024/1, p. č. 211/2 a p. č. 211/1 v k. ú. Štramberk
stavbou přípojky splaškové kanalizace včetně součástí a příslušenství pro RD č. p. 195.
II. Rada města schvaluje
Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Štramberkem, IČ 00298468,
Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana povinná ze služebnosti inž. sítě č. 1), paní M.H. a
panem Z.H., 742 66 Štramberk (strana povinná ze služebnosti inž. sítě č. 2) a manžely
panem J.H. a paní M.H., 742 66 Štramberk (strana oprávněná ze služebnosti inž. sítě),
když předmětem smlouvy je zatížení částí pozemků p. č. 3024/1, p. č. 211/2 a p. č.
211/1 v k. ú. Štramberk stavbou přípojky splaškové kanalizace včetně součástí a
příslušenství pro RD č. p. 348.
984/59/RM/2021

Rozdělení příspěvků ŽP - Podpora rozvoje a udržování
fauny - Veřejnoprávní smlouvy

I. Rada města schvaluje
1. finanční příspěvek ve výši 5 tis. Kč na činnost ZO ČSOP Nový Jičín 70/02,
Záchranné stanice a Domu přírody Poodří, Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice,
IČ: 47657901.
2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi ZO ČSOP Nový Jičín 70/02,
Záchranné stanice a Domu přírody Poodří, Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice,
IČ: 47657901 a Městem Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ: 00298468.
II. Rada města schvaluje
1. finanční příspěvek ve výši 30 tis. Kč na činnost Mysliveckého spolku ZávišiceŠtramberk z.s., Zauličí 841, 742 66 Štramberk, IČ: 48808423.
2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi Mysliveckým spolkem ZávišiceŠtramberk z.s., Zauličí 841, 742 66 Štramberk, IČ: 48808423 a Městem Štramberk,
Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ: 00298468.
III. Rada města neschvaluje
1. finanční příspěvek ve výši 20 tis. Kč na terénní a výkopové práce - součást projektu
Nové zázemí pro lesní klub Zahrádka, pro S dětmi a přáteli U potůčku, z.s., Dolní
Bašta 267, 742 66 Štramberk, IČ: 04642155.

985/59/RM/2021 Herní prvek Lodička - MŠ Zauličí
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o dílo mezi Městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ: 00298468 a
Alešem Brücknerem, Horní 1334, 742 21 Kopřivnice, IČ: 74853015, jejímž předmětem je
dodávka a montáž herního prvku lodička, bez provedení dopadových zón pod herním
prvkem.
986/59/RM/2021 Umístění prodejních stojanů před budovou RD č. p. 39
I. Rada města souhlasí
s umístěním 4 prodejních stojanů před RD č. p. 39 na části pozemku p. č. 15/1 (zábor

veřejného prostranství - chodníku v rozsahu 5 m2 s tím, že bude zachován průchozí profil
chodníku v šíři 1,5 m), v období do 31.10.2021, dle žádosti B.Š., 742 66 Štramberk.
987/59/RM/2021 Nájemník v bytě v majetku města
I. Rada města schvaluje
nájemníka na pronájem bytu s nájmem ve výši 34,31 Kč/m2 na Bařiny 750/22 ve
Štramberku v obytném domě v majetku města Štramberka, se sídlem Náměstí 9, 742 66
Štramberk pana M.E., 742 66 Štramberk a pověřuje referenta správy bytů a nebytových
prostor paní Karlu Procházkovou podpisem nájemní smlouvy.
II. Rada města schvaluje
nájemníka na pronájem bytu s nájmem ve výši 34,31 Kč/m2 na Drážné 539/3 ve
Štramberku v obytném domě v majetku města Štramberka, se sídlem Náměstí 9, 742 66
Štramberk paní J.W., 742 66 Štramberk a pověřuje referenta správy bytů a nebytových
prostor paní Karlu Procházkovou podpisem nájemní smlouvy.
Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě na vodoměry instalované
na vodovodní řády, které jsou předmětem Smlouvy o
988/59/RM/2021
provozování vodohospodářské infrastruktury města
Štramberk - pro část Libotín, Kozina, Bařiny a Kanada.
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk,
IČ 00298468 a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se
sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 45193665, jejíž předmětem
je prodej 8 ks vodoměrů na studenou vodu instalovaných v jednotlivých nemovitostech
napojených na vodovodní řády ve městě Štramberk, které jsou předmětem Koncesní
smlouvy do majetku města.

Ing. Andrea Hlávková
starostka města

Ing. Václav Šimíček
místostarosta města

