Usnesení z 1.jednání Rady města Štramberka, konaného dne 02. 12. 2014.

USNESENÍ
z 1. jednání Rady města Štramberka,
konaného dne 02. 12. 2014.
(Usnesení č.1/1 – 1/8)
__________________________________________________________________________
(Toto usnesení je upraveno podle zák. č.. 101/2000 – zákon o ochraně osobních údajů)

Č. j. ST/3013/2014/51.2

Rada města Štramberka po projednání:

Usnesení č.
1/1/1 Zřizuje podle § 102 odst. 2 písmeno h) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení) v platném znění tyto komise:
a) Komise rozvoje, správy majetku a regenerace
Předseda : Ing. Oldřich Škrabal
b) Komise životního prostředí a služeb
Předseda : Ing. David Plandor
c) Komise cestovního ruchu, podnikání a mediální prezentace
Předseda: Pan Jaroslav Baďura
c) Komise kulturní, školská a volnočasových aktivit
Předseda : Mgr. Ondřej Šimíček
d) Komise sociální, zdravotní, bytová a SPOZ
Předsedkyně : Bc. Věra Hanzlíková

1/1/2 Schvaluje Jednací řád komisí Rady města Štramberka.
1/1/3 Schvaluje Jednací řád Rady města Štramberka.
1/1/4 Pověřuje členy Rady města Štramberka k přijímání prohlášení o uzavření manželství
dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a pověřuje
členy Rady města Štramberka k užívání závěsného odznaku dle § 108, odst. 2 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a to:
Ing. David Plandor, starosta města Štramberka
Ing. Oldřich Škrabal, místostarosta města Štramberka
Bc. Věra Hanzlíková, členka Rady města Štramberka
Mgr. Ondřej Šimíček, člen Rady města Štramberka
Mgr. Milan Hanzelka, člen rady města Štramberka
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1/2 Schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor v užívání města ze
dne 7.10.2003 mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, zastoupeným
starostou města Ing. Davidem Plandorem a společností TrojanoviceNET s.r.o., IČ 28577302,
Trojanovice 35, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, zastoupenou jednatelem společnosti Janem
Morávkem.
Rada města Štramberka zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora
podpisem tohoto dodatku.

1/3 Schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o
právu provést stavbu č. IP-12-8016495/04 mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, Štramberk,
zastoupeným starostou města Ing. Davidem Plandorem, a společností ČEZ Distribuce, a.s.,
Teplická 874/8, 405 02 Dečín IV-Podmokly, zastoupenou společností NOVPRO FM, s.r.o.,
Sadová 609, 738 01 Frýdek-Místek, když předmětem budoucího věcného břemene bude právo
umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na budoucím služebném
pozemku – p. č. 1917 v obci a k.ú. Štramberk.
Rada města Štramberka zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora
podpisem této smlouvy.

1/4 Schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SMM 6/2014 mezi městem
Štramberkem, Náměstí 9, Štramberk, zastoupeným starostou města Ing. Davidem Plandorem
a J. D. Štramberk a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora
podpisem této smlouvy.

1/5 Schvaluje zveřejnění záměru města zrušit předkupní právo, které bylo zřízeno ve
prospěch města Štramberka jako právo věcné k jednotce č. 724/8 (způsob využití – byt)
v budově č.p. 723, 724 a 725 na pozemku parcela č. 1948 v obci a k.ú. Štramberk, k
spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 666/7433 na společných částech budovy č.p. 723,
724 a 725 (způsob využití – bytový dům), v obci a k.ú. Štramberk, postavené na pozemku
parc. č. 1948 v obci a k.ú. Štramberk a k spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 666/7433 na
pozemku parc.č. 1948 o výměře 440 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v obci a k.ú. Štramberk,
na kterém je budova č.p. 723, 724 a 725 postavena, a to uzavřením Smlouvy o zrušení
předkupního práva s vlastníkem jednotky č. 724/8.

1/6/1 Schvaluje podpořit Přehlídku technických profesí s názvem „Řemeslo má zlaté dno“ ,
pořádanou VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice ve dnech 15. a 16. 04. 2015, zajištěním propagace
akce na webových stránkách města a štramberských novinkách.
1/6/2 Neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku na svoz žáků 8. třídy základních škol.

1/7 Schvaluje Základní škole a mateřské škole Štramberk prominutí nájmu Kulturního domu
z 12., 13. a 19. listopadu 2014 v celkové výši 5.000 Kč v rám i představení s názvem „Školní
akademie 2014“ při příležitosti 655. výročí založení města Štramberka.
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1/8 Schvaluje vydání Rezidentních parkovacích karet na rok 2014 (žádosti podané v termínu
od 01. 10. 2014 do 02. 12. 2014), na základě přílohy č. 1 podkladového materiálu dle Nařízení
města č. 1/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích
ve městě Štramberku a Podmínek pro vydávání parkovacích karet v souvislosti s Nařízením
města č. 1/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích
ve městě Štramberku.

Ing. Oldřich Š k r a b a l
místostarosta města

Ing. David P l a n d o r
starosta města
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