Rada města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ
z 63. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 16. 01.2018
1079/63/RM/2018 Informace o záměrech společnosti Kotouč spol. s r. o.
I. Rada města bere na vědomí
informaci o záměrech společnosti KOTOUČ Štramberk, spol. s r.o.
II. Rada města ukládá
vedení města Štramberka ve spolupráci se spol. KOTOUČ Štramberk s.r.o.,
navrhnout dohodu finanční kompenzace za provádění trhacích prací v lomu Štramberk.
Zodpovídá : Ing. David Plandor, Ph.D.
Termín :
15. 03. 2018
Usnesení bylo: PŘIJATO
1080/63/RM/2018 Problematika projednávání přestupků za rok 2017
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o problematice projednávání přestupků za rok 2017.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1081/63/RM/2018 Požární ochrana
I. Rada města bere na vědomí
Zprávu o činnosti JSDH města Štramberka za rok 2017.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1082/63/RM/2018 Informace o organizaci práce a plánovaných změnách na MÚ
I. Rada města bere na vědomí
Zprávu o organizaci práce a plánovaných změnách na MÚ v roce 2018.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1083/63/RM/2018 Rozpočtové opatření č. 1/2018
I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření č. 1/2018 ve znění návrhu finančního oddělení předloženého
prostřednictvím příloh č. 1 a 2:
Příjmy: 68.578.865,00 Kč

Výdaje: 91.904.865,00 Kč
Třída 8. financování: 23.326.000,00 Kč
Usnesení bylo: PŘIJATO
1084/63/RM/2018 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-8012691
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-8012691 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 IVPodmokly (strana oprávněná z věcného břemene), když předmětem smlouvy je zatížení částí
pozemků p. č. 1401 a p. č. 1407/4 v k. ú. Štramberk zařízením distribuční soustavy a zároveň
pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1085/63/RM/2018 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-8013314/1
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-8013314/1 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 IVPodmokly (strana oprávněná z věcného břemene), když předmětem smlouvy je zatížení části
pozemku p. č. 2100/17 v k. ú. Štramberk zařízením distribuční soustavy a zároveň pověřuje
starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1086/63/RM/2018 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o
právu provést stavbu č. IV-12-8014442
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č.
IV-12-8014442 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 Děčín IV - Podmokly, zastoupenou ARPEX
MORAVA, s.r.o., IČ 26809559, Teslova 873/2, Přívoz, 702 00 Ostrava, zplnomocněnec Jiří
Kučera (strana Budoucí oprávněná z věcného břemene), když předmětem smlouvy je budoucí
zatížení částí pozemků p. č. 754/6, p. č. 790/7 a p. č. 1465/1 v k. ú. Štramberk zařízením
distribuční soustavy - zemní kabelové vedení NN a zároveň pověřuje starostu města
Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1087/63/RM/2018 Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské

sítě č. SMM/1/2018/BVB a č. SMM/2/2018/BVB
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
SMM/1/2018/BVB mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana budoucí
povinná ze služebnosti inž. sítě) a panem K. K., 742 66 Štramberk (strana budoucí oprávněná
ze služebnosti inž. sítě), když předmětem smlouvy je budoucí zatížení části pozemku p.
č. 1734/2 v k. ú. Štramberk stavbou přípojky splaškové kanalizace včetně součástí a
příslušenství a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem
této smlouvy.
II. Rada města schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
SMM/2/2018/BVB mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana budoucí
povinná ze služebnosti inž. sítě) a panem K. K., 742 66 Štramberk (strana budoucí oprávněná
ze služebnosti inž. sítě), když předmětem smlouvy je budoucí zatížení částí pozemků p.
č. 1734/2, p. č. 1734/3 a p. č. 1734/1 v k.ú. Štramberk stavbou vodovodní přípojky včetně
součástí a příslušenství a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora
podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1088/63/RM/2018 Veřejná zakázka na realizaci projektu "Snížení energetické
náročnosti veřejných budov města Štramberka".
I. Rada města bere na vědomí
Protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ve znění předloženém
prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu zpracovaný v rámci zadávacího řízení
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pro realizaci projektu "Snížení energetické
náročnosti veřejných budov města Štramberka", registrační číslo projektu
CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001832 dle dokumentu Zadávání veřejných zakázek v OPŽP
2014-2020 vycházejícího z Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové
období 2014 - 2020, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a přiměřeně zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vyhlášeného výzvou ze dne
16.11.2017.
II. Rada města rozhoduje
v souladu s čl. 2.11.8 b) Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020,
vycházejícího z Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období
2014 - 2020, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a přiměřeně zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění o vyloučení účastníka SSK Stavby
Ostrava s.r.o., IČO: 03467562, Na Jánské 725/52, 710 00 z účasti v zadávacím řízení veřejné
zakázky na stavební práce "Snížení energetické náročnosti veřejných budov města
Štramberka", registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001832 zadanou dle
dokumentu Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020 vycházejícího z Metodického
pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 - 2020, vydaného
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a přiměřeně zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění z důvodu nesplnění podmínek účasti.

III. Rada města ruší
veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou dle dokumentu Zadávání veřejných zakázek v
OPŽP 2014-2020 vycházejícího z Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro
programové období 2014 - 2020, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a přiměřeně
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění v otevřené výzvě
v rámci projektu registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001832 "Snížení
energetické náročnosti veřejných budov města Štramberka" zahájenou dne 16.11.2017.
IV. Rada města schvaluje
zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou
zakázku na stavební práce, zadávanou formou zjednodušeného podlimitního řízení, v souladu
se zákonem č. 134/2016 Sb. a Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním
programu Životního prostředí v rámci projektu registrační číslo projektu
CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001832 "Snížení energetické náročnosti veřejných budov města
Štramberka".
V. Rada města jmenuje
tříčlennou komisi pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek
v souvislosti s veřejnou zakázkou na realizaci projektu "Snížení energetické náročnosti
veřejných budov města Štramberka", registrační číslo projektu
CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001832 ve složení:
Mgr. Ing. Ladislav Kavřík, advokát
Ing. Oldřich Škrabal, místostarosta města
Jiří Juřena, investor města
Usnesení bylo: PŘIJATO
1089/63/RM/2018 Přehlídka technických profesí 2018 - finanční podpora.
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 odborná 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 65
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 25. 04. a 26. 04. 2018, ve sportovní hale VOŠ, SOŠ a SOU
v Kopřivnici.
Rada města pověřuje starostu města Ing. Davida Plandora, Ph.D. podpisem této veřejnoprávní
smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO

1090/63/RM/2018 Rezidentní parkovací karty na rok 2018
I. Rada města schvaluje
vydání Rezidentních parkovacích karet na rok 2018 (žádosti podané v termínu od 06.12.2017
do 16.01.2018), na základě přílohy č. 1 podkladového materiálu dle Nařízení města č. 1/2015
o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě
Štramberku a Podmínek pro vydávání parkovacích karet v souvislosti s Nařízením města č.
1/2015 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve
městě Štramberku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1091/63/RM/2018 Nájemník v bytě v majetku města
I. Rada města schvaluje
nájemníka na pronájem bytu s nájmem ve výši 18,25 Kč/1m 2 na Bařinách 751/2 ve
Štramberku v obytném domě v majetku města Štramberka, se sídlem Náměstí 9, 742 66
Štramberk pana R. B., 742 66 Štramberk a pověřuje vedoucí oddělení technické správy a
bytového hospodářství paní Karlu Procházkovou podpisem nájemní smlouvy.
II. Rada města schvaluje
nájemníka na pronájem bytu s nájmem ve výši 34,31 Kč/1m 2 na Bařinách 815/2 ve
Štramberku v obytném domě v majetku města Štramberka, se sídlem Náměstí 9, 742 66
Štramberk pana D. K., 742 66 Štramberk a pověřuje vedoucí oddělení technické správy a
bytového hospodářství paní Karlu Procházkovou podpisem nájemní smlouvy.
III. Rada města schvaluje
nájemníka na pronájem bytu s nájmem ve výši 34,31 Kč/1m 2 na Drážné 539/5 ve
Štramberku v obytném domě v majetku města Štramberka, se sídlem Náměstí 9, 742 66
Štramberk pana P. Č., 742 66 Štramberk a pověřuje vedoucí oddělení technické správy a
bytového hospodářství paní Karlu Procházkovou podpisem nájemní smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO

Ing. David Plandor, Ph.D.
starosta města

Ing. Oldřich Škrabal
místostarosta města

