Rada města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ
ze 72. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 19.6.2018
č. j. MEST/STA/4000/2010//51.2

1242/72/RM/2018 Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Štramberk za rok 2017 a účetní
závěrka
I. Rada města schvaluje
výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Štramberk za
rok 2017 ve výši 82.253,88 Kč
II. Rada města schvaluje
převedení části hospodářského výsledku do rezervního fondu školy ve výši 16.450,00 Kč,
převedení části hospodářského výsledku do fondu odměn školy ve výši 65.803,88 Kč.
III. Rada města schvaluje
účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Štramberk, IČ 60336293 sestavenou
k 31.12.2017.
IV. Rada města souhlasí
s čerpáním fondu odměn na krytí vyšších mzdových nákladů souvisejících se zachováním
rozdělení 2. tříd pro školní rok 2018/2019.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1243/72/RM/2018 Veřejná zakázku malého rozsahu na realizaci projektu "Energetické
úspory BD Bařiny č.p. 750, Štramberk".
I. Rada města bere na vědomí
dokumenty zpracované v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce pro
realizaci projektu "Energetické úspory BD Bařiny č.p. 750, Štramberk", registrační číslo
projektu CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0008405 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
vyhlášeného výzvou ze dne 18.05.2018:
Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 04.06.2018,
Protokol o jednání hodnotící komise ze dne 04.06.2018,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 a č. 2 podkladového materiálu.
II. Rada města rozhoduje
na základě návrhu hodnotící komise uvedeném v Protokolu o jednání hodnotící komise ze dne
04.06.2018 o výběru nejvhodnější nabídky na stavební práce pro realizaci projektu
"Energetické úspory BD Bařiny č.p. 750, Štramberk", registrační číslo projektu
CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0008405 předložené uchazečem COMMODUM, spol. s r.o., se
sídlem Valašská Bystřice č. p. 225, 756 27 Valašská Bystřice, IČ 46577238.
III. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ

00298468 a společností COMMODUM, spol. s r.o., se sídlem Valašská Bystřice č. p. 225,
756 27 Valašská Bystřice, IČ 46577238, na provedení stavby v rámci projektu "Energetické
úspory BD Bařiny č.p. 750, Štramberk", registrační číslo projektu
CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0008405 a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora,
Ph.D. podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1244/72/RM/2018 Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě č. SMM/15/2018/BVB, č. SMM/16/2018/BVB a č. SMM/17/2018/BVB
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
SMM/15/2018/BVB mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana
budoucí povinná ze služebnosti inž. sítě) a panem Ing. J. M., bytem 742 45 Fulnek (strana
budoucí oprávněná ze služebnosti inž. sítě), když předmětem smlouvy je budoucí zatížení
částí pozemků p. č. 754/6 a p. č. 1465/1 v k. ú. Štramberk stavbou vodovodní
přípojky včetně součástí a příslušenství a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing.
Davida Plandora, Ph.D., podpisem této smlouvy.
II. Rada města schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
SMM/16/2018/BVB mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana
budoucí povinná ze služebnosti inž. sítě) a panem Ing. J. M., bytem 742 45 Fulnek (strana
budoucí oprávněná ze služebnosti inž. sítě), když předmětem smlouvy je budoucí zatížení
části pozemku p. č. 1465/1 v k. ú. Štramberk stavbou přípojky dešťové kanalizace včetně
součástí a příslušenství a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora,
Ph.D., podpisem této smlouvy.
III. Rada města schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
SMM/17/2018/BVB mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana
budoucí povinná ze služebnosti inž. sítě) a panem Ing. J. M., bytem 742 45 Fulnek (strana
budoucí oprávněná ze služebnosti inž. sítě), když předmětem smlouvy je budoucí zatížení
části pozemku p. č. 1465/1 v k. ú. Štramberk stavbou přípojky splaškové kanalizace včetně
součástí a příslušenství a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora,
Ph.D., podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO

1245/72/RM/2018 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání, části
nemovitosti a věcí movitých č. SMM/1/2016/NP
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání, části nemovitosti a věcí
movitých č. SMM/1/2016/NP ze dne 14.11.2016 uzavřené mezi městem Štramberkem, se
sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 (pronajímatel) a paní Monikou Sikorovou,

IČ 73892513, se sídlem Výstavní 1928/9, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (nájemce), když
předmětem dodatku je úprava plateb za služby spojené s nájmem. Rada města pověřuje
starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora, Ph.D., podpisem tohoto dodatku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1246/72/RM/2018 Komunikace pro zajištění obslužnosti odlehčovací komory kanalizace
na Špici - dohoda o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla
I. Rada města schvaluje
Uzavření dohody o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla č.
2793/D/NJ/2018 mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ: 00298468 a
společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., IČ: 45193665, se sídlem 28.
října 1235, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava v rámci investiční akce "Komunikace pro
zajištění obslužnosti odlehčovací komory kanalizace na Špici" a pověřuje starostu města pana
Ing. Davida Plandora, Ph.D., podpisem této dohody.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1247/72/RM/2018 Žádost o prodej pozemku p. č. 58 k. ú. Štramberk
I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru města prodat pozemek p. č. 58 v obci a k. ú. Štramberk.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1248/72/RM/2018 Žádost o prodej části pozemku p. č. 2424/2 v obci a k. ú. Štramberk
I. Rada města neschvaluje
rozdělení pozemku p. č. 2424/2 v obci a k. ú. Štramberk za účelem přípravy prodeje části
tohoto pozemku dle žádosti pana MVDr. Z. M., 742 66 Štramberk.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1249/72/RM/2018 Žádost o prodej, případně pronájem části pozemku p. č. 2823/1 v obci
a k. ú. Štramberk
I. Rada města neschvaluje
rozdělení pozemku p. č. 2823/1 v obci a k. ú. Štramberk za účelem přípravy prodeje části
tohoto pozemku dle žádosti pana R. H., 742 66 Štrambek.
II. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část o výměře 35 m2 pozemku p. č. 2823/1 v obci a k. ú.
Štramberk dle podkladového materiálu.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1250/72/RM/2018 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky plynu
I. Rada města schvaluje

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky plynu mezi městem Štramberkem,
Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a společností innogy Energie, s.r.o., IČ:
49903209, Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10 - Strašnice a pověřuje starostu města pana
Ing. Davida Plandora, Ph.D. podpisem tohoto dodatku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1251/72/RM/2018 Smlouva na platbu 24 přes platební bránu GP webpay
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o poskytování služby PLATBA 24 přes platební bránu GP webpay mezi městem
Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a Českou spořitelnou, a.s. , se
sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha , IČ 45244782 a pověřuje starostu města pana Ing.
Davida Plandora, PhD. podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1252/72/RM/2018 Dodatek č. 4 k servisní smlouvě č. 2593/2009 programového vybavení
CODEXIS
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 4 k servisní smlouvě č. 2593/2009 programového vybavení CODEXIS uzavřený
mezi společností ATLAS consulting spol. s r.o., se sídlem Výstavní 292/13, 709 16 OstravaMoravská Ostrava, IČ: 46578706 a městem Štramberk, se sídlem Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČ: 00298468 a pověřuje starostu města Ing. Davida Plandora, Ph.D. podpisem
tohoto dodatku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1253/72/RM/2018 Nájemní smlouva č. SMM/3/2018/NS a smlouva o užívání pozemku Tělocvičná jednota Sokol Štramberk
I. Rada města schvaluje
Nájemní smlouvu č. SMM/3/2018/NS a smlouvu o užívání pozemku mezi Tělocvičnou
jednotou Sokol Štramberk, IČ 64629716, se sídlem Zauličí 620, 742 66 Štramberk
(pronajímatel) a městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk
(nájemce), ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového
materiálu a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora,
Ph.D., podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1254/72/RM/2018 Rezignace na mandát člena zastupitelstva a vydání osvědčení pro
náhradníka
I. Rada města vydává
ve smyslu ustanovení § 56 odst. 2. zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a
o změně některých zákonů, v platném znění, panu Josefu Novobilskému, bytem Hraničky
399, 742 66 Štramberk, osvědčení o tom, že se stal ke dni 08. 06. 2018 členem Zastupitelstva
města Štramberka ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 4.

Usnesení bylo: PŘIJATO
1255/72/RM/2018 Smlouva o zrušení věcného břemene
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o zrušení věcného břemene mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9,
742 66 Štramberk (strana povinná z věcného břemene) a Českou republikou - Hasičským
záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, Výškovická 40, Zábřeh, 700 30
Ostrava (strana oprávněná z věcného břemene), když předmětem smlouvy je zrušení věcného
břemene spočívajícího v právu umístit a zabezpečit provoz elektronické poplachové sirény
umístěné na střeše a půdě domu č. p. 137, v právu vstupu do objektu za účelem revizí, kontrol
a oprav stavu sirény, a to k pozemku p. č. 204, jehož součástí je stavba s č. p. 137, obec a k. ú.
Štramberk. Rada města zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora,
Ph.D., podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1256/72/RM/2018 Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce
kotelny v MŠ Bařiny Štramberk"".
I. Rada města bere na vědomí
Zápis z jednání komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a vyhodnocení nabídek
k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce kotelny v MŠ Bařiny
Štramberk".
II. Rada města rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky na stavební práce "Rekonstrukce kotelny v MŠ Bařiny
Štramberk" předložené uchazečem DOTEP-CT, s.r.o., Budovatelů 374/15, 741 01 Nový Jičín,
IČ 64613411.
III. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a uchazečem DOTEP-CT, s.r.o., Budovatelů 374/15, 741 01 Nový Jičín, IČ
64613411, na stavební práce "Rekonstrukce kotelny v MŠ Bařiny Štramberk" a pověřuje
starostu města pana Ing. Davida Plandora, Ph.D. podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1257/72/RM/2018 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje JSDH Štramberk
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 50 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje,
uzavřenou mezi městem Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk a
Moravskoslezským krajem Ostrava, se sídlem 28.října 117, 702 18 Ostrava, na zajištění
akceschopnosti JSDH Štramberk a pověřuje starostu města Ing. Davida Plandora, Ph.D.
podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO

Ing. David Plandor, Ph.D.
starosta města

Ing. Oldřich Škrabal
místostarosta města

