Rada města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ
z 38. schůze Rady města Štramberka, která se konala
dne 16.7.2020, v mimořádném termínu
670/38/RM/2020 Pronájem části pozemku p. č. 2288 k. ú. Štramberk
I. Rada města nesouhlasí
s pronájmem části o výměře cca 580 m2 pozemku p. č. 2288 v obci a k.ú. Štramberk dle
žádosti L. P., 742 58 Příbor, z důvodů uvedených v podkladovém materiálu.

671/38/RM/2020 Záměr pronajmout prostory sloužící podnikání v budově s č. p. 10
I. Rada města ruší
záměr města pronajmout prostory sloužící podnikání sestávající ze 4 místností o celkové
výměře 93,91 m2 podlahové plochy a společných prostor, které se nacházejí v budově s č. p.
10 (stavba občanského vybavení), ulice Náměstí, v obci a k.ú. Štramberk, za podmínek
schválených usnesením rady města č. 481/28/RM/2020/II ze dne 13.02.2020.
II. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání sestávající ze 4 místností o
celkové výměře 93,91 m2 podlahové plochy, společných prostor v rozsahu 100 % výměry
jejich podlahové plochy, tj. 16,51 m2 podlahové plochy a společných prostor v rozsahu 50 %
výměry jejich podlahové plochy, tj. 47,16 m2 podlahové plochy, které se nacházejí v budově s
č. p. 10 (stavba občanského vybavení), ulice Náměstí, v obci a k. ú. Štramberk, za podmínek
uvedených v podkladovém materiálu.

672/38/RM/2020 Úprava vstupu ZŠ Štramberk
I. Rada města rozhoduje
o výběru zhotovitele na realizaci stavby "Úprava vstupu ZŠ Štramberk", na základě cenové
nabídky předložené uchazečem LOMANETA, s.r.o., Kouty 26, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ:
25351737
II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ:
00298468 a společností LOMANETA, s.r.o., Kouty 26, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ:

25351737, na realizaci stavby "Úprava vstupu ZŠ Štramberk"

VŘ malého rozsahu "Rekonstrukce štětované komunikace na ul.
Bělohorská"
I. Rada města bere na vědomí
673/38/RM/2020

zápis z jednání komise pro vyhodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu
na stavební práce "Rekonstrukce štětované komunikace na ul. Bělohorská"
II. Rada města rozhoduje
o výběru nejvýhodnější nabídky na stavební práce "Rekonstrukce štětované komunikace na
ul. Bělohorská" předložené uchazečem UNISTAD, spol. s r.o., se sídlem Komenského 8, 742
01 Suchdol n. O., IČ: 43961045
III. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ:
00298468 a společností UNISTAD, spol. s r.o., se sídlem Komenského 8, 742 01 Suchdol n.
O., IČ: 43961045, na stavební práce "Rekonstrukce štětované komunikace na ul. Bělohorská"

674/38/RM/2020 Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl
I. Rada města schvaluje
licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl VP_2020_114667 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.

675/38/RM/2020 Smlouva o dílo
I. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66, IČ 00298468 a firmou Daniel
Goršanov, Polní 1288/1, Kopřivnice, 742 21, IČ 73009083 na výměnu střešní krytiny u domu
v majetku města - Dům seniorů.

Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo na realizaci projektu
676/38/RM/2020 "Oprava chodníků v lokalitě Drážné - úprava dopravního režimu" a
"Štramberk - obnova místní komunikace v lokalitě Drážné".
I. Rada města schvaluje
Dohodu o vypořádání závazků ke smlouvě o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742
66 Štramberk, IČ 00298468 a společností COLAS CZ, a.s., se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00
Praha 9, IČ 26177005, na provedení stavby v rámci projektu "Oprava chodníků v lokalitě

Drážné - úprava dopravního režimu" a "Štramberk - obnova místní komunikace v lokalitě
Drážné".

677/38/RM/2020 Vydání parkovací karty
I. Rada města schvaluje
vydání Rezidentní parkovací karty na rok 2020, na základě přílohy 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.
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