Rada města Štramberka

PŘEHLED USNESENÍ
z 14. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 1. 9. 2015
Č. j. MEST/STA/27413/2015/51.2

279/14/RM/2015 Přehled kulturních a společenských akcí na rok 2016
I. Rada města bere na vědomí
Návrh plánu Kulturních a společenských akcí na rok 2016
Usnesení bylo: PŘIJATO
280/14/RM/2015 Přiznání příslušenství pohledávky od společnosti GHC Invest, s.r.o., právní
kanceláři Přibil & Přibilová
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit přiznání příslušenství pohledávky od společnosti
GHC Invest, s.r.o., IČ 60464496, se sídlem Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7, která náleží
Městu Štramberk, IČ 00298468, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk, na základě
rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29.4.2015 č.j. 18Co 406/2014-193, advokátní
kanceláři Přibil & Přibilová a souhlasí s převodem částky ve výši 153 119,59 Kč na účet
advokátní kanceláře Přibil & Přibilová, se sídlem Kadláčkova 894/17, 742 21 Kopřivnice.
Usnesení bylo: PŘIJATO
281/14/RM/2015 Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání č. SMM/8/2015/NP
I. Rada města schvaluje
1. pronájem prostoru sloužícího pro podnikání sestávajícího z části 1 místnosti o výměře
11,68 m2 podlahové plochy, který se nachází v 1. PP budovy s č.p. 10, jež je
součástí nemovitosti pozemku p.č. 14, ulice Náměstí, v obci a k.ú. Štramberk, paní L. S.,
742 21 Kopřivnice.
2. Smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání č. SMM/8/2015/NP mezi městem
Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a paní L. S., 742 21
Kopřivnice a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem
této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
282/14/RM/2015 Podnět podnikatelů ke stavbě přechod pro chodce - ulice Nádražní
I. Rada města bere na vědomí
podnět podnikatelů k realizaci stavby "Přechod a chodníky ve městě Štramberk, zvýšení
pasivní bezpečnosti etapa 2 - přechod pro chodce - ulice Nádražní" ze dne 05. 08. 2015.

Usnesení bylo: PŘIJATO
283/14/RM/2015 Vyúčtování závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti za rok
2014
I. Rada města schvaluje
na základě smlouvy o spolupráci obcí k zajištění dopravní obslužnosti ponechat zůstatek roku
2014 ve výši 419 657,- Kč na zvláštním účtu sdružených prostředků pro snížení částky na
úhradu ztrátovosti v roce 2015.
Usnesení bylo: PŘIJATO
284/14/RM/2015 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Zvýšení pasivní bezpečnosti - etapa
2 - přechod pro chodce - ulice Nádražní, Štramberk"
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a společností JAPSTAV MORAVA s.r.o., se sídlem Lubina 449, 742 21
Kopřivnice, IČ 25824783, na stavební práce "Zvýšení pasivní bezpečnosti - etapa 2 - přechod
pro chodce - ulice Nádražní, Štramberk" - ISPROFOND 5817510110 a pověřuje starostu
města pana Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
285/14/RM/2015 Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce "Oprava výtluků místní
komunikace III. tř. 36c Štramberk - Lichnov".
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 "Oprava výtluků místní komunikace III.
tř. 36c Štramberk - Lichnov".
II. Rada města rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky na stavební práce "Oprava výtluků místní komunikace III. tř.
36c Štramberk - Lichnov" předložené uchazečem SEVERSTAV s.r.o., se sídlem Sedlnice
485, 742 56 Sedlnice, IČ 27817318.
III. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a
společností SEVERSTAV s.r.o., se sídlem Sedlnice 485, 742 56 Sedlnice, IČ 27817318,
na stavební práce "Oprava výtluků místní komunikace III. tř. 36c Štramberk - Lichnov" a
pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO

286/14/RM/2015 Souhlas s užíváním části pozemku p.č. 2096/1 - SWIETELSKY stavební
s.r.o.
I. Rada města souhlasí
s užíváním části o výměře 40 m2 pozemku p.č. 2096/1 k.ú. Štramberk v termínu
do 15.11.2015 společností SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z. Dopravní stavby MORAVA,
oblast Ostrava, Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína, za účelem umístění zařízení
staveniště v rámci stavby "Rekonstrukce mostu ev. č. 480-006 přes Kozí potok (Bařinku) v obci Štramberk"
s tím, že po ukončení užívání předmětné části pozemku bude tato uvedena do původního
stavu.
Usnesení bylo: PŘIJATO

287/14/RM/2015 Žádost o souhlas s umístěním sídla - FK Štramberk.
I. Rada města schvaluje
umístění sídla FK Štramberk na adrese Bařiny 1084, 7742 66 Štramberk.
Usnesení bylo: PŘIJATO

Ing. David P l a n d o r
Starosta města

Ing. Oldřich Š k r a b a l
místostarosta města

