Rada města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ
z 1. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 27. 11. 2018
1/1/RM/2018 Zřízení komisí Rady města Štramberka
I. Rada města zřizuje
podle § 102 odst. 2 písmeno h) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích (obecní zřízení) v platném
znění tyto komise:
a) Komise rozvoje, investic a dopravy
b) Komise správy majetku, regenerace a životního prostředí
c) Komise cestovního ruchu, kultury, propagace a služeb
d) Komise školství, sportu a volnočasových aktivit
e) Komise sociální, bytová a SPOZ
Usnesení bylo: PŘIJATO
2/1/RM/2018 Jednací řád komisí Rady města Štramberka
I. Rada města schvaluje
Jednací řád komisí Rady města Štramberka.
Usnesení bylo: PŘIJATO
3/1/RM/2018 Jednací řád Rady města Štramberka
I. Rada města schvaluje
Jednací řád Rady města Štramberka
Usnesení bylo: PŘIJATO
4/1/RM/2018 Pověření k přijímání prohlášení o uzavření manželství
I. Rada města pověřuje
dle ust. § 11a odst. 1, písm. c) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k přijímání prohlášení
snoubenců o uzavření manželství členy Zastupitelstva města Štramberka Ing. Andreu
Hlávkovou, Mgr. Petra Buzka, Ing. Vojtěcha Monsporta, Ing. Mojmíra Kramoliše, Bc. Věru
Hanzlíkovou.
II. Rada města stanovuje
podle § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, že členové Zastupitelstva města Štramberka Ing. Andrea Hlávková, Mgr. Petr
Buzek, Ing. Vojtěch Monsport, Ing. Mojmír Kramoliš a Bc. Věra Hanzlíková, mohou užívat
odznak se státním znakem České republiky při přijímání prohlášení snoubenců o uzavření
manželství, konání občanských obřadů u příležitosti vítání občánků a jubilejních svatbách.

Usnesení bylo: PŘIJATO
5/1/RM/2018 Záměr prodeje pozemků v lokalitě Pískovna, k.ú. Štramberk, obálkovou
metodou
I. Rada města schvaluje
posouzení nabídek na kupní cenu pozemku parcela č. 1133/15 o výměře 621 m2, ostatní
plocha, jiná plocha, v obci a k.ú. Štramberk a stanovení pořadí jednotlivých nabídek
předložené komisí pro posouzení nabídek.
II. Rada města schvaluje
posouzení nabídek na kupní cenu pozemků parcela č. 1133/16 o výměře 740 m2, ostatní
plocha, jiná plocha a parcela č. 1134/38 o výměře 31 m2, orná půda, oba v obci a k.ú.
Štramberk a stanovení pořadí jednotlivých nabídek předložené komisí pro posouzení nabídek.
III. Rada města schvaluje
posouzení nabídek na kupní cenu pozemků parcela č. 1133/17 o výměře 679 m2, ostatní
plocha, jiná plocha a parcela č. 1134/39 o výměře 87 m2, orná půda, oba v obci a k.ú.
Štramberk a stanovení pořadí jednotlivých nabídek předložené komisí pro posouzení nabídek.
Usnesení bylo: PŘIJATO

6/1/RM/2018 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-8022077/02
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-8022077/02 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. 1862/1, k.ú. Štramberk, zařízením distribuční soustavy a zároveň pověřuje
starostku města Štramberka Ing. Andreu Hlávkovou podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
7/1/RM/2018 Plán inventur 2018
I. Rada města schvaluje
Plán inventur na rok 2018.
Usnesení bylo: PŘIJATO
8/1/RM/2018 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN se společností
ČEZ ESCO, a.s.
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN mezi městem Štramberkem,
Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a společností ČEZ ESCO, a.s., Duhová 1444/2,

140 00 Praha, IČ 03592880 a pověřuje starostku města paní Ing. Andreu Hlávkovou podpisem
této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO

Ing. Andrea Hlávková
starostka města

Ing. Václav Šimíček
místostarosta města

