Rada města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ
z 69. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 19.4.2018
1165/69/RM/2018 Kontrola úkolů
I. Rada města bere na vědomí
kontrolu úkolů ke dni 19.4.2018.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1166/69/RM/2018 Zpráva o činnosti komise kulturní, školské a volnočasových aktivit
I. Rada města bere na vědomí
Zprávu o činnosti komise kulturní, školské a volnočasových aktivit.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1167/69/RM/2018 Smlouva o poskytování služeb koupání na koupališti Štramberk Libotín
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o poskytování služeb koupání na koupališti Štramberk - Libotín mezi městem
Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a společností NOVOS NJ s.r.o. Rekreační středisko "U Kateřiny", se sídlem Libotín 979, 742 66 Štramberk, IČ 26825007 a
pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1168/69/RM/2018 Souhlas s užitím pozemku p. č. 2960/1 k. ú. Štramberk - DMR ARÉNA
I. Rada města souhlasí
s užitím pozemku p. č. 2960/1 k. ú. Štramberk v rámci konání akce "Pohár RC offroad trial
Morava" dne 19.05.2018, v době od 08.00 hod. do 16.00 hod., dle žádosti DMR ARÉNA, Kopřivnice.
II. Rada města souhlasí
s použitím znaku města Štramberka na diplomy a propagační materiál v rámci konání akce
"Pohár RC offroad trial Morava" dne 19.05.2018 pořádané klubem DMR - ARÉNA
Kopřivnice.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1169/69/RM/2018 Žádost o prodej části pozemku p. č. 1482/33 k. ú. Štramberk
I. Rada města neschvaluje

rozdělení pozemku p. č. 1482/33 v obci a k.ú. Štramberk za účelem přípravy prodeje části
tohoto pozemku dle žádosti pana R. K., 742 66 Štrambek.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1170/69/RM/2018 Nabídka na darování částí pozemků p. č. 110/1 a p. č. 108, k. ú.
Štramberk, do vlastnictví města Štramberka
I. Rada města schvaluje
přípravné práce a zajištění podkladů pro následné přijetí daru - částí pozemků p. č. 110/1 a p.
č. 108, k. ú. Štramberk, do vlastnictví města Štramberka v rozsahu dle podkladového
materiálu.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1171/69/RM/2018 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o
právu provést stavbu č. IZ-12-8001133-VB2
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č.
IZ-12-8001133-VB2 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 Ing. Jiřím
Horákem, IČ 73115606, Poděbradova 4, 741 01 Nový Jičín (strana Budoucí oprávněná z
věcného břemene), když předmětem smlouvy je budoucí zatížení části pozemku p. č. 311 v k.
ú. Štramberk zařízením distribuční soustavy - zemní kabelové vedení, spojka a zároveň
pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1172/69/RM/2018 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o
umístění stavby č. IP-12-8022077/03
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-128022077/03 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 NOVPRO FM,
s.r.o., IČ 28633504, Sadová 609, 738 01 Frýdek-Místek (strana Budoucí oprávněná z
věcného břemene), když předmětem smlouvy je budoucí zatížení části pozemku p. č. 1862/1 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
1173/69/RM/2018 Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě č. SMM/11/2018/BVB, č. SMM/12/2018/BVB a č. SMM/13/2018/BVB

I. Rada města schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
SMM/11/2018/BVB mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana
budoucí povinná ze služebnosti inž. sítě) a panem Ing. Petrem Merendou, bytem Horní 112/1,
742 21 Kopřivnice a paní Mgr. H.M., 742 21 Kopřivnice (strana budoucí oprávněná ze
služebnosti inž. sítě), když předmětem smlouvy je budoucí zatížení části pozemku p.
č. 754/6 v k. ú. Štramberk stavbou vodovodní přípojky 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/12/2018/BVB mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana
budoucí povinná ze služebnosti inž. sítě) a panem Ing. Petrem Merendou, bytem Horní
112/1, 742 21 Kopřivnice a paní Mgr. H. M., 742 21 Kopřivnice (strana budoucí oprávněná ze
služebnosti inž. sítě), když předmětem smlouvy je budoucí zatížení částí pozemků p. č. 754/6
a p. č. 790/71 v k. ú. Štramberk stavbou přípojky dešťové kanalizace včetně součástí a
příslušenství a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem
této smlouvy.
III. Rada města schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
SMM/13/2018/BVB mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana
budoucí povinná ze služebnosti inž. sítě) a panem Ing. Petrem Merendou, bytem Horní
112/1, 742 21 Kopřivnice a paní Mgr. H. M., 742 21 Kopřivnice (strana budoucí oprávněná ze
služebnosti inž. sítě), když předmětem smlouvy je budoucí zatížení části pozemku p.
č. 754/9 v k. ú. Štramberk stavbou přípojky splaškové kanalizace včetně součástí a
příslušenství a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem
této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1174/69/RM/2018 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. 2018_01/Mi
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu
o právu provést stavbu č. 2018_01/Mi mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9,
742 66 Štramberk (strana Budoucí povinná z věcného břemene) a společností MIRAMO
s.r.o., IČ 43960987, č. p. 69, 742 55 Albrechtičky (strana Budoucí oprávněná z věcného
břemene), když předmětem smlouvy je budoucí zatížení částí pozemků p. č. 1651/10, 1649/2,
1649/34, 1651/11, 1651/12, 416/4, 1964/1, 1894, 2065/36, 2065/33, 2065/28, 2065/27,
2065/32, 2065/35 a 2062/1 v k. ú. Štramberk telekomunikačním vedením SEK-OK, rozšíření,
Štramberk a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem této
smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1175/69/RM/2018 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-8018376/01

I. Rada města schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-8018376/01 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. 745/1, p č. 779 a p. č. 917, vše v k.ú. Štramberk, zařízením distribuční
soustavy a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem této
smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1176/69/RM/2018 Umístění mobilního posezení před provozovnou v budově č. p. 12 DaM Cukrárna
I. Rada města souhlasí
s umístěním venkovního mobilního posezení - předzahrádky - před provozovnou "DaM
Cukrárna" v RD č. p. 12, na části pozemku p. č. 15/1 (v rozsahu chodníku) do 30.09.2018.
Zábor veřejného prostranství bude v rozsahu 8 m2.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1177/69/RM/2018 Umístění prodejního stánku na pozemku p.č. 516/1 k.ú. Štramberk
I. Rada města souhlasí
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) v období od 22.05.2018 do
28.06.2018.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1178/69/RM/2018 Zkrácení výpovědní doby
I. Rada města souhlasí
se zkrácením výpovědní doby u výpovědi smlouvy o nájmu a podnájmu nebytových prostor
města ze dne 01.03.2005 ve znění dodatku č. 1 ze dne 03.02.2009, dodatku č. 2 ze dne
03.07.2009 a dodatku č. 3 ze dne 09.09.2010, podané nájemcem společností MACHAČ MALOKAPACITNÍ JATKA s.r.o., IČ 26844036, U školky 696, 742 72 Mořkov, a to na 3
měsíce, tj. do 30.06.2018.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1179/69/RM/2018 Veřejná zakázka malého rozsahu na výměnu vstupních dveří
bytových jednotek Bařiny 814 - 819 a 750 ve Štramberku
I. Rada města bere na vědomí
zápis z jednání komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a vyhodnocení nabídek
k veřejné zakázce malého rozsahu na opravu a údržbu "Výměna vstupních dveří bytových
jednotek Bařiny 814 - 819 a 750 ve Štramberku".

II. Rada města rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky na opravu a údržbu "Výměna vstupních dveří bytových
jednotek Bařiny 814 - 819 a 750 ve Štramberku" předložené uchazečem NH stavby s.r.o.,
Pálkovicre 158, IČ: 28980697.
III. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a
uchazečem NH stavby s.r.o., Pálkovice 158, IČ: 28980697, na opravu a údržbu "Výměna
vstupních dveří bytových jednotek Bařiny 814 - 819 a 750 ve Štramberku" a pověřuje starostu
města pana Ing. Davida Plandora Ph.D. podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1180/69/RM/2018 Veřejná zakázka na stavební práce "Snížení energetické náročnosti
veřejných budov města Štramberka".
I. Rada města bere na vědomí
dokumenty zpracované v rámci 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, zadávané ve zjednodušeném
podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění vyhlášeného výzvou ze dne 29.01.2018:
Protokol o otevírání obálek
Zpráva o hodnocení nabídek
Protokol o posouzení nabídek
ve znění předloženém prostřednictvím příloh podkladového materiálu.
II. Rada města rozhoduje
na základě ustanovení § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění o vyloučení účastníka SSK Stavby Ostrava s.r.o., Na Jánské 725/52,
710 00 Ostrava, IČ 03467562 z účasti v zadávacím řízení 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, zadávané ve
zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění.
III. Rada města rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky 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, předložené uchazečem KP REVITAL s.r.o., se sídlem
Pod Lesíkem 556/23, Stará Bělá, 724 00 Ostrava, IČ 02632195.
IV. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a společností KP REVITAL s.r.o., se sídlem Pod Lesíkem 556/23, Stará Bělá,
724 00 Ostrava, IČ 02632195, na provedení stavby v rámci projektu "Snížení energetické
náročnosti veřejných budov města Štramberka", registrační číslo projektu
CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001832 a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora

podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1181/69/RM/2018 Kupní smlouva
I. Rada města schvaluje
Kupní smlouvu, uzavřenou mezi městem Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČ 00298468 a panem R. B., 783 91 Uničov, na nákup celoplátové gotické zbroje
ve výši 12 tis. Kč.
Rada města pověřuje starostu města Ing. Davida Plandora, Ph.D. podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1182/69/RM/2018 Finanční příspěvky spolkům za rok 2018
I. Rada města schvaluje
návrh na rozdělení finančních příspěvků pro spolky a sdružení, působící na území města
Štramberka pro rok 2018 dle přílohy podkladového materiálu.
II. Rada města schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČ 00298468 a Divadelním spolkem Kotouč Štramberk, Nádražní 450, 742 66
Štramberk, IČ 66741238 a pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora, Ph.D.
podpisem této veřejnoprávní smlouvy.
III. Rada města schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČ 00298468 a Divadelním souborem "Divadlo Pod věží", Zauličí 181, 742 66
Štramberk, IČ 66741238 a pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora, Ph.D.
podpisem této veřejnoprávní smlouvy.
IV. Rada města schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČ 00298468 a Dechovým orchestrem Štramberk, z. s., se sídlem Náměstí 11, 742
66 Štramberk, IČ 66183472 a pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora,
Ph.D. podpisem této veřejnoprávní smlouvy.
V. Rada města schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČ 00298468 a Českým červeným křížem, místní skupina Štramberk, Nádražní
651, 742 66 Štramberk a pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora, Ph.D.
podpisem této veřejnoprávní smlouvy.
VI. Rada města schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČ 00298468 a Junák - český skaut, středisko Štramberk, z.s., Nádražní 450, 742
66 Štramberk, IČ 47657600 a pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora,
Ph.D. podpisem této veřejnoprávní smlouvy.

VII. Rada města schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČ 00298468 a Junák - český skaut, středisko Kopřivnice, z.s., Komenského 1520,
742 21 Kopřivnice, IČ 60336439 a pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora,
Ph.D. podpisem této veřejnoprávní smlouvy.
VIII. Rada města schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČ 00298468 a Orel jednota Štramberk, Náměstí 1, 742 66 Štramberk,
IČ 64629333 a pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora, Ph.D. podpisem
této veřejnoprávní smlouvy.
IX. Rada města schvaluje
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 a pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora, Ph.D.
podpisem této veřejnoprávní smlouvy.
X. Rada města schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČ 00298468 a Klubem českých turistů - odborem Štramberk, K Očnímu 951, 742
66 Štramberk, IČ 62330039 a pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora,
Ph.D. podpisem této veřejnoprávní smlouvy.
XI. Rada města schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČ 00298468 a Mysliveckým spolkem Závišice - Štramberk, z.s., Závišice 339,
742 21 Závišice, IČ 48808423 a pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora,
Ph.D. podpisem této veřejnoprávní smlouvy.
XII. Rada města schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČ 00298468 a Záchrannou stanicí Bartošovice, Bartošovice 146, 742 54
Bartošovice, IČ 47657901 a pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora, Ph.D.
podpisem této veřejnoprávní smlouvy.
XIII. Rada města schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČ 00298468 a Skupinou historického šermu Allegros Štramberk, Zauličí 265, 742
66 Štramberk IČ 47657901 a pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora, Ph.D.
podpisem této veřejnoprávní smlouvy.
XIV. Rada města schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČ 00298468 a Mariášovým klubem Štramberk, Závišicka 878, 742 66 Štramberk
a pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora, Ph.D. podpisem této
veřejnoprávní smlouvy.
XV. Rada města schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66

Štramberk, IČ 00298468 a Římskokatolickou farností Štramberk, Náměstí 1, 742 66
Štramberk IČ 47998067a pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora, Ph.D.
podpisem této veřejnoprávní smlouvy.
XVI. Rada města schvaluje
veřejnoprávní jednorázovou smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Štramberkem,
Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a Taneční skupinou Štramberk, Pod Palárnou
891, 742 66 Štramberk IČ 47657901 a pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida
Plandora, Ph.D. podpisem této veřejnoprávní smlouvy.
XVII. Rada města schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČ 00298468 a Atletickým klubem Emila Zátopka Kopřivnice, kpt. Nálepky
1073/10, 742 21 Kopřivnice, IČ 22873279 a pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida
Plandora, Ph.D. podpisem této veřejnoprávní smlouvy.
XVIII. Rada města schvaluje
veřejnoprávn smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČ 00298468 a Taneční skupinou Štramberk, Pod Palárnou 891, 742 66
Štramberk IČ 47657901 a pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora, Ph.D.
podpisem této veřejnoprávní smlouvy.
XIX. Rada města schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČ 00298468 a Tělovýchovnou jednotou Kotouč Štramberk, Zauličí 620, 742 66
Štramberk, IČ 60336561 a pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora, Ph.D.
podpisem této veřejnoprávní smlouvy.
XX. Rada města schvaluje
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 a pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora, Ph.D.
podpisem této veřejnoprávní smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1183/69/RM/2018 Darovací smlouva - "Běh rodným krajem Emila Zátopka".
I. Rada města schvaluje
Darovací smlouvu podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném
znění, uzavřenou mezi Městem Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk a TJ
Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem Sokolská ul. 497, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, na
poskytnutí finančního daru ve výši 2 tis. Kč na organizační zajištění 16. ročníku Běhu rodným
krajem Emila Zátopka, který se poběží dne 22. 09. 2018.
Rada města pověřuje starostu města Ing. Davida Plandora, Ph.D. podpisem této darovací
smlouvy.

Usnesení bylo: PŘIJATO
1184/69/RM/2018 Abonentní a Rezidentní parkovací karty na rok 2018
I. Rada města schvaluje
vydání Rezidentních parkovacích karet na rok 2018 (žádosti podané v termínu od 28.03.2018
do 19.04.2018), 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 schvaluje
vydání Abonentních parkovacích karet na rok 2018 (žádosti podané v termínu od 28.03.2018
do 19.04.2018), 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.
III. Rada města neschvaluje
vydání Rezidentních parkovacích karet na rok 2018, na základě přílohy č. 3 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.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1185/69/RM/2018 PD - nasvětlení hradu Trúba
I. Rada města rozhoduje
dle článku 10 Vnitroorganizační směrnice číslo 6/2007 o zadávání zakázek malého rozsahu o
přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace
"Nasvětlení hradu Trúba", a to společnosti Artlite Studio, spol. s r.o., zastoupeno Ing.
Lubomírem Mudroňem, se sídlem Pražská 142/102, 500 04, Hradec Králové, IČ: 27540022.
II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ:
00298468 a společností Artlite Studio, spol. s r.o., zastoupeno Ing. Lubomírem Mudroňem, se
sídlem Pražská 142/102, IČ:27540022, na zpracování projektové dokumentace "Nasvětlení
hradu Trúba" a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora, Ph.D., jejím podpisem.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1186/69/RM/2018 Oprava komunikace na pozemcích par. č. 141/1 a 141/2 v k. ú.
Štramberk
I. Rada města schvaluje

Provedení stavební úpravy komunikace umístěné na pozemcích par. č. 141/1 a 141/2 v k. ú.
Štramberk.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1187/69/RM/2018 Veřejná zakázka "Demolice objektu volejbalových šaten"
I. Rada města ruší
usnesení č. 1130/66/RM/2018/II přijaté na 66. jednání dne 06.03.2018, kterým rozhodla o
výběru nejvýhodnější nabídky na stavební práce "Demolice objektu volejbalových šaten"
předložené uchazečem SDR - stavby demolice recyklace, s.r.o. IČ: 286647416, se sídlem
Bělehradská 568, 120 00 Praha 2.
II. Rada města ruší
usnesení č. 1130/66/RM/2018/III přijaté na 66. jednání dne 06.03.2018, kterým schválila
Smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ: 00298468 a
společností SDR - stavby demolice recyklace, s.r.o., IČ: 286647416, se sídlem Bělehradská
568, 120 00 Praha 2, na stavební práce "Demolice objektu volejbalových šaten" a pověřila
starostu města pana Ing. Davida Plandora, Ph.D., podpisem této smlouvy.
III. Rada města rozhoduje
o vyloučení účastníka SDR - stavby, demolice, recyklace, s.r.o., se sídlem Bělehradská
568/92, 120 00, Praha 2 , IČ: 28647416 z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce "Demolice objektu volejbalových šaten", z důvodu neposkytnutí
součinnosti k podpisu smlouvy.
IV. Rada města rozhoduje
o výběru nejvýhodnější nabídky na stavební práce "Demolice objektu volejbalových šaten"
předložené uchazečem AWT Rekultivace, a.s., IČ: 47676175, se sídlem Dělnická 41/884,
Havířov - Prostřední Suchá, PSČ: 735 64.
V. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ:
00298468 a společností AWT Rekultivace, a.s., IČ: 47676175, se sídlem Dělnická 41/884,
Havířov - Prostřední Suchá, PSČ: 735 64, na stavební práce "Demolice objektu volejbalových
šaten" a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora, Ph.D., podpisem této smlouvy
Usnesení bylo: PŘIJATO
1188/69/RM/2018 "Muzeum Zdeňka Buriana - elektrinstalace a vytápění" - uzavření
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 16. 2. 2018 uzavřené mezi městem Štramberkem,
Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ: 00298468 a p. Martinem Kottem, se sídlem Beskydská 574,
Nový Jičín, 741 01, IČ: 71002251, na provedení stavby "Muzeum Zdeňka Buriana elektroinstalace a vytápění" a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora,
Ph.D., podpisem tohoto dodatku.

Usnesení bylo: PŘIJATO
1189/69/RM/2018 Pronájem vývěsní skříňky v majetku města
I. Rada města schvaluje
Smlouvu na pronájem vývěsní skříňky ve Štramberku na ulici Nádražní a Bařiny mezi
městem Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk a Místním sdružením Změna
pro Štramberk a pověřuje vedoucí oddělení technické správy a bytového hospodářství paní
Karlu Procházkovou podpisem nájemní smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1190/69/RM/2018 Pronájem prostor v budově s č. p. 450
I. Rada města schvaluje
dohodu o skončení nájmu části nemovitosti mezi městem Štramberkem, IČ 00298468,
Náměstí 9, 742 66 Štramberk, zastoupeným starostou Ing. Davidem Plandorem,
Ph.D. a Domem dětí a mládeže Kopřivnice, Kpt. Jaroše 1077, příspěvková organizace,
zastoupeným ředitelkou Mgr. Evou Müllerovou, když předmětem dohody je skončení nájmu
místností č. 0.02 a č. 0.03 a společných prostor v 1. PP budovy č.p. 450, ke dni 30.04.2018.
Rada města zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora,
Ph.D. podpisem této dohody.
II. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část nemovitosti budovy s č. p. 450, která je součástí
pozemku parc. č. 1643, ulice Nádražní, v obci a k. ú. Štramberk, a to místnost č. 0.02 o
výměře 13,30 m2 podlahové plochy v 1. PP, místnost č. 0.03 o výměře 13,43 m2 podlahové
plochy v 1. PP, část společných prostor v 1. NP (zádveří, schodiště - místnost č. 1.14) o
výměře 7,13 m2 podlahové plochy a část společných prostor v 1. PP (schodiště, chodba místnost č. 0.10) o výměře 12,60 m2 podlahové plochy, hudební skupině K.I.S., na dobu
neurčitou. Účel nájmu: místnosti č. 0.02 a č. 0.03 - zkušebna, části společných prostor v 1. NP
a 1. PP - přístup do místností č. 0.02 a č. 0.03.
Usnesení bylo: PŘIJATO

Ing. David Plandor, Ph.D.
starosta města

Ing. Oldřich Škrabal
místostarosta města

