Rada města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ
ze 4. schůze Rady města Štramberka,
která se konala dne 3. 2. 2015
č.j. MEST/ ST/95/2015/ZB/51.1

(Toto usnesení je upraveno podle zák. č.. 101/2000 – zákon o ochraně osobních údajů)

Rada města po projednání :
36/4/RM/2015 Problematika komise k projednávání přestupků
I. Rada města bere na vědomí zprávu o problematice komise k projednávání přestupků za rok
2014.

37/4/RM/2015 Zpráva o bezpečnostní situaci na území působnosti Obv. oddělení Policie ČR
Kopřivnice v roce 2014
I. Rada města bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci na území působnosti Obvodního
oddělení Policie ČR Kopřivnice v roce 2014.

38/4/RM/2015 Zpráva o činnosti Městské policie za rok 2014
I. Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Štramberk za rok 2014.
II. Rada města ukládá starostovi města Štramberka zpracovat koncepci práce MP Štramberka.
Termín: 31. 3. 2015

39/4/RM/2015 Požární problematika - Výroční zpráva JSDH za rok 2014
I. Rada města bere na vědomí výroční zprávu JSDH Štramberk za rok 2014 zpracovanou
velitelem jednotky panem Jiřím Juračákem.

40/4/RM/2015 Informace o organizaci práce a chystaných změnách na MÚ
I. Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o organizaci práce a chystaných změnách
na Městském úřadě ve Štramberku.

41/4/RM/2015 Rezidentní a Abonentní parkovací karty na rok 2015
I. Rada města schvaluje vydání Rezidentních parkovacích karet na rok 2015 (žádosti podané v
termínu od 16. 01. 2015 do 03. 02. 2015), 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.
II. Rada města schvaluje vydání Abonentních parkovacích karet na rok 2015 (žádosti podané
v termínu od 16. 01. 2015 do 03. 02. 2015), na základě přílohy č. 2 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.

42/4/RM/2015 Žádost o proplacení spoluvlastnického podílu na opravě společných prostor domu
Bařiny č.p. 747
I. Rada města schvaluje na základě § 1121 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění
(občanský zákoník) proplacení finanční částky spoluvlastnického podílu ve výši 13 858,50 Kč
na úhradu havarijní opravy vchodových dveří a okna společných prostor bytového domu
Bařiny č.p. 747, dle žádosti ze dne 14.01.2015.

43/4/RM/2015 Spolupráce na organizaci 29. ročníku Mezinárodního cyklistického závodu žen
GRACIA ORLOVÁ 2015
I. Rada města schvaluje finanční příspěvek 15000Kč pořadatelům 29. ročníku Mezinárodního
cyklistického závodu žen GRACIA ORLOVÁ pořádaný ve dnech 30.4 - 3.5. 2015 s dojezdem 1.
etapy do Štramberka dne 30.4.2015 (čtvrtek).

44/4/RM/2015 Smlouva o pronájmu zařízení pro měření rychlosti silničních vozidel
I. Rada města schvaluje Smlouvu o pronájmu zařízení na měření rychlosti silničního provozu silniční rychloměr typu PROLASER III, uzavřenou mezi městem Štramberkem, se sídlem
Náměstí 9, 742 66 Štramberk a společností LK-DOS, s.r.o, se sídlem J. Beneše 417, 551 02
Jaroměř s trváním do 31. 12. 2015 a pověřuje starostu města Ing. Davida Plandora podpisem
této smlouvy.

44/5/RM/2015 Dodatek ke smlouvě o nájmu nemovitostí – Valašské Království s. r. o.
I.Rada města schvaluje Dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu nemovitostí ze dne 31.03.2009 mezi
městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, zastoupeným starostou
města Ing. Davidem Plandorem a společností VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ s.r.o., IČ 25864033, se
sídlem Dolní 494, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, zastoupenou jednatelem Tomášem
Harabišem, když předmětem dodatku je předání části předmětu nájmu v souvislosti s
realizací stavby "Obnova Jaroňkovy útulny na pozemku p. č. 2824 v k. ú. Štramberk" a
pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem tohoto dodatku.
44/6/RM/2015 Dodatky k pojistným smlouvám vozidel v majetku města Štramberka.
I. Rada města schvaluje Dodatek k pojistné smlouvě mezi městem Štramberkem, Náměstí 9,
742 66 Štramberk, IČ 00298468 a Generali Pojišťovnou a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2,
IČ 61859869, na pojištění motorového vozidla Multicar M 26 SPZ 2T62796 a pověřuje
starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem tohoto dodatku.
II. Rada města schvaluje Dodatek k pojistné smlouvě mezi městem Štramberkem, Náměstí 9,
742 66 Štramberk, IČ 00298468 a Generali Pojišťovnou a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2,
IČ 61859869, na pojištění motorového vozidla Škoda FABIA SPZ 7T34888 a pověřuje starostu
města pana Ing. Davida Plandora podpisem tohoto dodatku.
III. Rada města schvaluje Dodatek k pojistné smlouvě mezi městem Štramberkem, Náměstí 9,
742 66 Štramberk, IČ 00298468 a Generali Pojišťovnou a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2,
IČ 61859869, na pojištění motorového vozidla Citroen Berlingo SPZ 4T22303 a pověřuje
starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem tohoto dodatku.

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

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

