Rada města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ
z 84. schůze Rady města Štramberka, která se konala
dne 10.5.2022

1404/84/RM/2022 Rozpočtové opatření č. 2/2022
I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření č. 2/2022 ve znění návrhu finančního oddělení předloženého prostřednictvím
přílohy č. 1:
Příjmy: 109 085 523,00 Kč
Výdaje: 134 378 523,00 Kč
Třída 8. financování: 25.293.000,00 Kč
1405/84/RM/2022 Finanční příspěvky sportovním klubům na rok 2022
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 46 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 60 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
17.09.2021.
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.
1406/84/RM/2022 Finanční příspěvek Lesní mateřské školce Zahrádka, z.s.
I. Rada města neschvaluje
finanční příspěvek ve výši 28 tis. Kč Lesní mateřské školce Zahrádka, z.s. dle žádosti ze dne
31.03.2022.
1407/84/RM/2022

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, Bartošovice
146, 742 54 Bartošovice, IČ: 47657901.
2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi ZO ČSOP Nový Jičín 70/02, 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 35 tis. Kč na činnost Mysliveckého spolku Závišice-Štramberk
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.
1408/84/RM/2022

Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě č. SMM/4/2022/BVB a č. SMM/5/2022/BVB

I. Rada města schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SMM/4/2022/BVB
mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana budoucí povinná ze služebnosti
inž. sítě) a paní MUDr. T. B. S., bytem 789 85 Mohelnice (strana budoucí oprávněná ze služebnosti
inž. sítě), když předmětem smlouvy je budoucí zatížení části pozemku p. č. 1437 v k. ú. Štramberk
stavbou vodovodní přípojky včetně součástí a příslušenství.
II. Rada města schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SMM/5/2022/BVB
mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana budoucí povinná ze služebnosti
inž. sítě) a paní MUDr. T. B. S., bytem 789 85 Mohelnice (strana budoucí oprávněná ze služebnosti
inž. sítě), když předmětem smlouvy je budoucí zatížení části pozemku p. č. 1437 v k. ú. Štramberk
stavbou přípojky splaškové kanalizace včetně součástí a příslušenství.

1409/84/RM/2022

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě č. SMM/2/2022/BVB

I. Rada města ruší
usnesení č. 1296/78/RM/2022/II přijaté na 78. schůzi dne 17.02.2022, kterým bylo schváleno znění
Smlouvy
o
uzavření
budoucí
smlouvy
o zřízení služebnosti
inženýrské
sítě
č. SMM/2/2022/BVB mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, Štramberk (strana budoucí povinná
ze služebnosti inž. sítě) a manžely panem F. K., 742 21 Kopřivnice a paní P. K.,
742 66 Štramberk (strana budoucí oprávněná ze služebnosti inž. sítě), když předmětem smlouvy
bylo budoucí zatížení části pozemku p. č. 376/1 v k. ú. Štramberk stavbou kanalizační přípojky
v rozsahu vyznačeném ve výkrese z 09/2021.
II. Rada města schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
č. SMM/2/2022/BVB mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana budoucí
povinná ze služebnosti inž. sítě) a manžely panem F. K., 742 21 Kopřivnice a paní P. K.,
742 66 Štramberk (strana budoucí oprávněná ze služebnosti inž. sítě), když předmětem smlouvy
je budoucí zatížení části pozemku p. č. 376/1 v k. ú. Štramberk stavbou kanalizační přípojky
v rozsahu vyznačeném ve výkrese z 01/2022.
1410/84/RM/2022

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohoda o umístění stavby č. IV-12-8021306/2

I. Rada města schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-128021306/2 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 Eltrab Groub s.r.o., IČ 05060761,
Lublaňská 1002/9, Vinohrady, 120 00 Praha 2 (strana Budoucí oprávněná z věcného
břemene), když předmětem smlouvy je budoucí zatížení části pozemku p. č. 1837/7 v k. ú.
Štramberk zařízením distribuční soustavy - zemní kabelové vedení NN.
1411/84/RM/2022

Umístění prodejního stánku na pozemku p. č. 516/1 k. ú.
Štramberk

I. Rada města nesouhlasí
s umístěním prodejního stánku o výměře 1 m2 na ploše veřejného prostranství na pozemku
p. č. 516/1 k. ú. Štramberk (naproti ZŠ u brány do Národního sadu, zábor veřejného prostranství
v rozsahu 1 m2) v období od 24.05.2022 do 28.06.2022, dle žádosti paní N. H., 739 24 Krmelín.
1412/84/RM/2022 Nájemní smlouva č. SMM/3/2022/NS
I. Rada města schvaluje
1. Pronájem části o výměře 1.101 m2 pozemku p. č. 2810, obec a k. ú. Štramberk, paní A. S.,
742 21 Kopřivnice.
2. Nájemní smlouvu č. SMM/3/2022/NS mezi městem Štramberkem, IČ 00298468,
Náměstí 9, 742 66 Štramberk a paní A. S., 742 21 Kopřivnice.
1413/84/RM/2022

Dohoda o skončení nájmu pozemku p. č. 2326/2 k. ú.
Štramberk

I. Rada města schvaluje
dohodu o skončení nájmu nemovitosti mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9,
742 66 Štramberk (pronajímatel) a M. Ch., 742 21 Kopřivnice, zastoupenou opatrovníkem E. Ch.,
742 21 Kopřivnice (nájemce), když předmětem dohody je skončení nájmu pozemku p. č. 2326/2,
v obci a k. ú. Štramberk, ke dni 31.05.2022.

1414/84/RM/2022 Smlouva o výpůjčce č. SMM/01/2022/NP-V
I. Rada města schvaluje
1. výpůjčku nebytových prostor - místnost č. 0.06 o výměře 6,78 m2 podlahové plochy, místnost
č. 0.07 o výměře 3,97 m2 podlahové plochy, místnost č. 0.08 o výměře 10,70 m2 podlahové
plochy a místnost č. 0.09 o výměře 32,11 m2 podlahové plochy, které se nacházejí v 1. PP
budovy s č. p. 450 (stavba občanského vybavení), jež je součástí pozemku p. č. 1643, ulice
Nádražní, v obci a k. ú. Štramberk, panu R. S., 742 21 Kopřivnice.
2. smlouvu o výpůjčce č. SMM/01/2022/NP-V mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí
9, 742 66 Štramberk a panem R. S., 742 21 Kopřivnice.
1415/84/RM/2022

Darovací smlouva - Grantový program společnosti RWE Gas
Storage CZ, s.r.o.

I. Rada města schvaluje
darovací smlouvu mezi společností RWE Gas Storage CZ, s.r.o., se sídlem Limuzská 3135/12,
108 00 Praha 10, IČ 27892077 a městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk,
IČ 00298468, jejímž předmětem je finanční dar ve výši 250 000,- Kč na projekt "Rekonstrukce
objektu Náměstí čp. 18 - Stará škola - II. Etapa".
Příkazní smlouva na dotační management projektu
1416/84/RM/2022 "Prodloužení chodníků včetně úpravy dvou autobusových
zastávek podél silnice II/480 ve Štramberku na Bařinách"
I. Rada města schvaluje
Příkazní smlouvu mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk,
IČ 00298468 a společností ProFaktum, s.r.o., se sídlem Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín,
IČ 28568087, na administraci a dotační management projektu "Prodloužení chodníků včetně
úpravy dvou autobusových zastávek podél silnice II/480 ve Štramberku na Bařinách" registrační
číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016926, který byl podpořen z dotačního titulu Integrovaného
regionálního operačního programu, výzva č. 53 - Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD,
MAS Lašsko výzva č. 26.
1417/84/RM/2022 Smlouva o provozu internetových stránek
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o provozu internetových stránek (doména www.stramberk.cz) 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.
1418/84/RM/2022

Stanovisko města Štramberka k žádosti LB Cemix, s.r.o. POPD 2022

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města souhlasit s Plánem otvírky, přípravy a dobývání (POPD) 2022 v DP
Štramberk I, ve znění návrhu zpracovaného společností GET s.r.o. a předloženého společností
LB Cemix, s.r.o. dne 24.03.2022 prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu s níže
uvedenými podmínkami, které je LB Cemix, s.r.o. povinen splnit:
1. Provádět měření hluku 2x ročně prostřednictvím akreditované laboratoře v denní době při
současném provozu zařízení třídírny, drtírny a lomu a v noční době na Kozině u čp. 575
a Libotíně u čp. 402. Výsledky měření předat nejpozději do 7 dnů od provedení měření
Městu Štramberk.
2. Zbudovat stacionární měřič kvality
ovzduší
certifikovaný akreditovanou
laboratoří
pro monitorování kvality ovzduší na Kozině, a to nejpozději do 31.12.2023.
3. Při provádění trhacích prací v jižní a jihovýchodní části lomu provádět měření seizmických
účinků na nejbližší bytovou zástavbu k místu provádění odstřelu v lokalitě Kozina na dvou

místech. Výsledky měření seizmických účinků předat nejpozději do 7 dnů od provedení
měření Městu Štramberk.
4. Cílovou finanční částku na sanaci a rekultivaci navýšit 1x za 5 let o průměrnou inflaci.
5. Provést revizi funkčnosti provozovaných monitorovacích vrtů a výsledky promítnout
do roční zprávy.
6. Vytvořit grantový program a vložit do něj částku odpovídající násobku 1 Kč za každou
vytěženou tunu, který bude určený na veřejně prospěšné projekty realizované na katastru
města Štramberka a uzavřít v tomto smyslu s Městem Štramberk příslušnou smlouvu,
a to nejpozději do podání POPD na OBÚ.
1419/84/RM/2022

Darovací smlouva - podnikatelé
štramberských uší 30.04.2022

-

na

akci

Slavnosti

I. Rada města schvaluje
darovací smlouvu uzavřenou mezi Městem Štramberkem, IČ 00298468, se sídlem Náměstí 9,
742 66 Štramberk a firmou REKUMAT Wärmeprozesstechnik ČR, spol. s r.o., IČ 61975192,
se sídlem Kopec 117, 742 66 Štramberk, na poskytnutí finančního daru ve výši 5 tis. Kč
na zajištění akce "Dny štramberských uší", která se uskutečnila dne 30.04.2022.
1420/84/RM/2022 Smlouva o bezúplatném převodu majetku - hasiči
I. Rada města schvaluje
smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, se sídlem
Náměstí 9, 742 66 Štramberk a Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje,
IČ 70884561, se sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, na 3 ks ručních radiostanic TPH
700 pro JSDH Štramberk
1421/84/RM/2022 Přehlídka technických profesí 2022 - finanční dar
I. Rada města schvaluje
finanční dar ve výši 3 tis. Kč, na přehlídku technických profesí s názvem: "Řemeslo má zlaté dno",
kterou pořádá dne 5. a 6.10.2022 Vyšší oborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště Kopřivnice, p. o., se sídlem Husova ul. 1302/11, 742 21 Kopřivnice.
II. Rada města schvaluje
Darovací 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 finančního daru ve výši 3 tis. Kč, jako
příspěvek na svoz žáků 9. tříd na Přehlídku technických profesí s názvem "Řemeslo má zlaté dno",
která se bude konat ve dnech 05.10. a 06.10.2022 ve sportovní hale VOŠ, SOŠ a SOU v Kopřivnici.
1422/84/RM/2022 Zpráva o činnosti komise bytové, sociální a SPOZ
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o činnosti komise bytové, sociální a SPOZ.
1423/84/RM/2022 Informace z oblasti sociálních věcí
I. Rada města bere na vědomí
zprávu z oblasti sociálních věcí za rok 2021.
1424/84/RM/2022 Informace o nezaměstnanosti v regionu a ve městě
I. Rada města bere na vědomí
informace o nezaměstnanosti v regionu a ve městě.

1425/84/RM/2022

Návrh licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních
děl v rámci kulturních akcí města Štramberka

I. Rada města schvaluje
Licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl VP 2022 66610 uzavřenou mezi městem
Štramberkem, IČ: 00298468, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk a OSA - Ochranným svazem
autorským pro práva k dílům hudebním, z. s., IČ 63839997, se sídlem Čs. armády 786/20,
160 56 Praha 6.
1426/84/RM/2022

Žádost o souhlas k povolení natáčení města Štramberka
dronem

I. Rada města souhlasí
s natáčením a pořízením fotografií města Štramberka dronem v rozmezí 1 dne v měsíci
květen nebo červen 2022 paní D. K., bytem 539 44 Proseč u Skutče.
1427/84/RM/2022

Žádost o povolení průjezdu historických vozidel v rámci rally
Moravian Wallachia Classic

I. Rada města souhlasí
s průjezdem historických vozidel v rámci rally Moravian Wallachia Classic katastrem města
Štramberka dne 24. června 2022 dle předložené žádosti organizátora INUA, s.r.o., Na Příkopě
797, 755 01 Vsetín ze dne 02.05.2022.
1428/84/RM/2022 Vydání parkovacích karet na rok 2022
I. Rada města schvaluje
vydání Rezidentních parkovacích karet na rok 2022, 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 neschvaluje
vydání Rezidentních parkovacích karet na rok 2022, 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.
1429/84/RM/2022 PD - přechod pro chodce Kozina - uzavření SOD
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ: 00298468
a společností UDI MORAVA, s.r.o, zastoupené Ing. Bedřichem Nečasem, Havlíčkovo
nábřeží 38, 702 00 Ostrava, IČ: 25893076, na zpracování projektové dokumentace "Přechod
pro chodce na Kozině", ve znění předloženém prostřednictvím přílohy podkladového materiálu.
1430/84/RM/2022

Veřejná zakázka na na dodávku
Štramberk - dodávka herní prvek".

"Komunitní

centrum

I. Rada města bere na vědomí
dokumenty zpracované v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávku pro realizaci
projektu "Komunitní centrum Štramberk - dodávka herního prvku", registrační číslo projektu
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0016914, zadávanou mimo zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění vyhlášeného výzvou ze dne 22.04.2022:

1. Protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ze dne 09.05.2022
ve znění předloženém prostřednictvím příloh podkladového materiálu.
II. Rada města rozhoduje
na základě návrhu hodnotící komise uvedeném v Protokolu o otevírání obálek, posouzení
a hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky na dodávku pro realizaci projektu "Komunitní
centrum
Štramberk
dodávka
herního
prvku", registrační
číslo projektu
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0016914, předložené uchazečem Aleš Brückner, Horní 1334, 742 21
Kopřivnice, IČ 74853015.
III. Rada města schvaluje
Kupní smlouvu mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a Alešem
Brücknerem, Horní 1334, 742 21 Kopřivnice, IČ 74853015, na dodávku herního prvku v rámci
projektu
"Komunitní
centrum
Štramberk", registrační
číslo projektu
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0016914.
1431/84/RM/2022 Plán péče NPP Šipka na období 2023-2032
I. Rada města souhlasí
s předloženým Návrhem plánu péče o NPP Šipka na období 2023-2032 Agenturou ochrany přírody
a krajiny ČR s připomínkou v čl. 2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy
lidské činnosti v minulosti a současnosti:
1. odst. b) lesní hospodářství doplnit vytvoření průhledu na město Štramberk od jeskyně
Šipka.
2. odst. d) myslivost nesouhlasíme s odstraněním krmného zařízení (včetně
lizů) v západní polovině území NPP Šipka.
Majetkoprávní vypořádání pozemků komunikace Plaňava 1432/84/RM/2022 směna pozemků p. č. 654/8 a p. č. 654/9 za pozemek p. č.
654/7, vše k. ú. Štramberk
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit směnu pozemků p. č. 654/8 o výměře 27 m2, ostatní plocha
a p. č. 654/9 o výměře 71 m2, ostatní plocha, oba k.ú. Štramberk, ve vlastnictví města Štramberka,
za pozemek p. č. 654/7 o výměře 1 m2, ostatní plocha, k.ú. Štramberk, který je ve společném jmění
manželů pana O. G. a paní I. G., oba bytem 742 66 Štramberk, s finančním vyrovnáním ve výši
rozdílu obvyklých cen směňovaných pozemků, tj. doplatek 43.930 Kč ze strany vlastníků pozemku
p. č. 654/7 ve prospěch města, náklady spojené se směnou pozemků hradí vlastníci pozemku
p. č. 654/7.
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