Rada města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ
z 81. schůze Rady města Štramberka, která se konala
dne 24.3.2022

1341/81/RM/2022

Seznámení s činností matriky, evidence obyvatel a
ověřování listin

I. Rada města bere na vědomí
zprávu, týkající se činnosti matriky, evidence obyvatel a ověřování listin za rok 2021.
1342/81/RM/2022 Problematika správních poplatků
I. Rada města bere na vědomí
zprávu předloženou finančním oddělením MÚ Štramberk - Problematika správních poplatků
za rok.
1343/81/RM/2022

Kupní smlouva na dodávku nábytku v rámci projektu
"Modernizace učebny přírodopisu pro praktickou výuku".

I. Rada města schvaluje
Kupní smlouvu mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk,
IČ 00298468 a společností MULTIP Moravia s.r.o., Palackého 1135/27, 741 01 Nový Jičín,
IČ 16627971, na dodávku nábytku a nábytkového vybavení v rámci projektu "Modernizace
učebny
přírodopisu
pro
praktickou
výuku",
registrační
číslo
projektu
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016484.
1344/81/RM/2022

Smlouva o dílo na stavební práce v rámci projektu
"Modernizace učebny přírodopisu pro praktickou výuku".

I. Rada města schvaluje
Smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk,
IČ 00298468 a podnikající fyzickou osobou Radim Olejník - OlejnikWerk, Zdeňka Buriana
954/9, 742 21 Kopřivnice, IČ 70315779, na stavební práce zahrnující rekonstrukci prosklení,
zastřešení a zavlažovací systém skleníku ZŠ a MŠ Štramberk v rámci projektu "Modernizace
učebny
přírodopisu
pro
praktickou
výuku",
registrační
číslo
projektu
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016484.
Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace
1345/81/RM/2022 ve stupni pro provedení stavby "Obnova Národního sadu
ve Štramberku"
I. Rada města schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ: 00298468
a společností CAPREA, zahradní a krajinářské úpravy, Ing. Iva Škrovová, se sídlem

Kamenka 41, 742 35 Odry, IČ 18969241, na zpracování projektové dokumentace ve stupni pro
provedení stavby "Obnova Národního sadu ve Štramberku".
1346/81/RM/2022

Smlouva o dílo na zpracování studie proveditelnosti projektu
"Obnova Národního sadu ve Štramberku"

I. Rada města schvaluje
zpracování žádostí o poskytnutí podpory do Integrovaného regionálního operačního programu,
(IROP), SC 2.2 Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené
infrastruktury, a to i v městských oblastech, a omezování všech forem znečištění, výzvy Veřejná
prostranství, na projekt "Obnova Národního sadu ve Štramberku".
II. Rada města schvaluje
Smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468
a společností ProFaktum, s.r.o., se sídlem Hlavní 87/2, 737 01 Český Těšín, IČ 28568087,
na zpracování studie proveditelnosti v rámci přípravy projektu "Obnova Národního sadu
ve Štramberku" předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), SC
2.2 Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury,
a to i v městských oblastech, a omezování všech forem znečištění, výzvy Veřejná prostranství.
1347/81/RM/2022

Smlouva o dílo na zpracování studie proveditelnosti projektu
"Rekonstrukce objektu MŠ Bařiny I"

I. Rada města schvaluje
zpracování žádostí o poskytnutí podpory do Integrovaného regionálního operačního programu,
(IROP), SC 4.1 Zlepšení přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné
přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje infrastruktury, výzvy Mateřské školy, na projekt
"Rekonstrukce objektu MŠ Bařiny I".
II. Rada města schvaluje
Smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468
a společností ProFaktum, s.r.o., se sídlem Hlavní 87/2, 737 01 Český Těšín, IČ 28568087,
na zpracování studie proveditelnosti v rámci přípravy projektu "Rekonstrukce objektu MŠ Bařiny
I" předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), SC 4.1 Zlepšení
přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního
učení pomocí rozvoje infrastruktury, výzvy Mateřské školy.
Smlouva o spolupráci na zpracování studie Optimalizace
1348/81/RM/2022 hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové
složky.
I. Rada města schvaluje
zpracování žádostí o poskytnutí podpory do Výzvy k podávání nabídek v rámci pilotního projektu
podpory intenzifikace tříděného sběru v Moravskoslezském kraji v roce 2022 na zpracování
studie Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky.
II. Rada města schvaluje
Smlouvu o spolupráci mezi společností EKO-KOM, a.s., se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21
Praha 4, IČ 25134701 a městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468,
na zpracování studie Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové
složky v rámci pilotního projektu podpory intenzifikace tříděného sběru v Moravskoslezském kraji
v roce 2022.

Veřejná zakázka na stavební práce "Prodloužení chodníků
1349/81/RM/2022 včetně úpravy dvou autobusových zastávek podél silnice
II/480 ve Štramberku na Bařinách".
I. Rada města bere na vědomí
dokumenty zpracované v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce
pro realizaci projektu "Prodloužení chodníků včetně úpravy dvou autobusových zastávek podél
silnice
II/480
ve
Štramberku
na
Bařinách", registrační
číslo projektu
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016962, zadávanou mimo zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění vyhlášeného výzvou ze dne 28.02.2022:
1. Protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ze dne 15.03.2022
ve znění předloženém prostřednictvím příloh podkladového materiálu.
II. Rada města rozhoduje
na základě návrhu hodnotící komise uvedeném v Protokolu o otevírání obálek, posouzení
a hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky na stavební práce pro realizaci projektu
"Prodloužení chodníků včetně úpravy dvou autobusových zastávek podél silnice II/480
ve Štramberku na Bařinách", registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016962,
předložené uchazečem SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České
Budějovice, IČ 48035599, SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby
Morava, Jahodová 60, 620 00 Brno, Oblast Ostrava, Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového
Jičína.
III. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk,
IČ 00298468 a společností SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České
Budějovice, IČ 48035599, SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby
Morava, Jahodová 60, 620 00 Brno, Oblast Ostrava, Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového
Jičína, na provedení stavby v rámci projektu "Prodloužení chodníků včetně úpravy dvou
autobusových zastávek podél silnice II/480 ve Štramberku na Bařinách", registrační
číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016962.
1350/81/RM/2022

Příkazní smlouva na dotační management na projekt
"Energetické úspory budovy Staré školy ve Štramberku"

I. Rada města schvaluje
Příkazní smlouvu mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468
a společností ProFaktum, s.r.o., se sídlem Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, IČ 28568087,
na administraci a dotační management projektu "Energetické úspory budovy Staré školy
ve Štramberku" registrační číslo 5211200019, který byl doporučen k podpoře z výzvy č. 11/2021
Národního programu Životního prostředí, oblast podpory "Podpora opatření v oblasti energetické
účinnosti a k zajištění energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách" v rámci Národního
programu obnovy.
Kupní smlouva na dodávku učebních pomůcek v rámci
1351/81/RM/2022 projektu "Modernizace učebny přírodopisu pro praktickou
výuku".
I. Rada města schvaluje
Kupní smlouvu mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk,
IČ 00298468 a společností EDUKA CENTRUM s.r.o., Bezručova 1166/14, 785 01 Šternberk,
IČ 28607210, na dodávku učebních pomůcek, ručního nářadí a interaktivního dotykového
panelu v rámci projektu "Modernizace učebny přírodopisu pro praktickou výuku", registrační číslo
projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016484.

1352/81/RM/2022 Smlouva o dílo - celková oprava hlavní brány na hřbitov
I. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk
a Mgr. art. Michalem Ptáčkem, IČ 04987250, sídlem 1. máje 1355, 756 61 Rožnov
pod Radhoštěm na celkovou opravu vstupní brány na místní hřbitov.
1353/81/RM/2022

Souhlas se stavebními úpravami pozemku p.č. 2409 pro nové
připojení pozemku p. č. 2406 k. ú. Štramberk

I. Rada města souhlasí
se stavebními úpravami pozemku p. č. 2409, k. ú. Štramberk, pro nové připojení pozemku
p. č. 2406 - sjezd na místní komunikaci dle koordinačního situačního výkresu
č. C.3 zpracovaného Ing. Janem Stuchlíkem, IČ 76618668 a dle žádosti Hany Hradilové, bytem
Kadláčkova 1028/7, 742 21 Kopřivnice.
1354/81/RM/2022

Umístění prodejního stánku na pozemku p. č. 516/1 k. ú.
Štramberk

I. Rada města nesouhlasí
s umístěním prodejního stánku na ploše veřejného prostranství na pozemku p. č. 516/1
v k. ú. Štramberk (v Národním sadu, naproti ZŠ), v období od 01.04.2022 do 31.10.2022,
dle žádosti paní J. T., 742 66 Štramberk.
1355/81/RM/2022

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské
sítě

I. Rada města schvaluje
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Štramberkem,
Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana budoucí povinná ze služebnosti inž. sítě) a společností
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava (strana budoucí oprávněná ze služebnosti inž. sítě), když předmětem smlouvy
je budoucí zatížení částí pozemků p. č. 3024/1 a p. č 955 v k. ú. Štramberk stavbou
vodovodu realizovaného v rámci stavby "Štramberk, ul. Dolní - rekonstrukce vodovodního řadu".
1356/81/RM/2022

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohoda o umístění stavby č. IV-12-8022892/02

I. Rada města schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-128022892/02 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 společností 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 částí pozemků p. č. 1401 a 1461 v k. ú. Štramberk
zařízením distribuční soustavy - zemní kabelové vedení NN a skříň SP100.
1357/81/RM/2022

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohoda o umístění stavby č. 18350/IV-12-8022397

I. Rada města schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. 18350/IV-12-8022397 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 společností ARPEX
MORAVA s.r.o., IČ 26809559, Teslova 873/2, Přívoz, 702 00 Ostrava (strana Budoucí
oprávněná z věcného břemene), když předmětem smlouvy je budoucí zatížení

částí pozemků p. č. 1118/1, 2807, 2897/1 a 2808 v k. ú. Štramberk zařízením distribuční
soustavy - kabelové vedení NN, jistící skříně a sloupy vedení NN.
1358/81/RM/2022 Souhlas s užitím části pozemku p. č. 2329/1 k. ú. Štramberk
I. Rada města souhlasí
s užitím části pozemku p. č. 2329/1, k. ú. Štramberk, paní N. M., bytem 742 66 Štramberk,
za účelem skladování stavebního materiálu na paletách v rámci realizace stavebních úprav
stavby č. ev. 70 umístěné na pozemku p. č. 2335/2, v termínu do 31.07.2022 a v rozsahu
dle žádosti.
1359/81/RM/2022 Souhlas s užitím části pozemku p. č. 1840/3 k. ú. Štramberk
I. Rada města souhlasí
s užitím části pozemku p. č. 1840/3, k. ú. Štramberk, panem R. M., bytem 742 66 Štramberk,
za účelem skladování stavebního materiálu na paletách v rámci realizace stavebních úprav
RD č.p. 572, v termínu do 31.08.2022 a v rozsahu dle žádosti.
1360/81/RM/2022

Dodávka, montáž AL stříšek a výměna vstupních dveří
na budově pošty

I. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468
a společností NH stavby s.r.o., Palkovice 158, 739 41, IČ: 28980697, na dodávku, montáž AL
stříšek a výměnu vstupních dveří na budově pošty.
1361/81/RM/2022

Dodávka a montáž oken v šatnách tělocvičny a v suterénu
sauny na budově tělocvičny

I. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468
a společností NH stavby s.r.o., Palkovice 158, 739 41, IČ: 28980697, na dodávku a montáž oken
v šatnách tělocvičny a v suterénu sauny na budově tělocvičny.
1362/81/RM/2022 Vydání parkovacích karet na rok 2022
I. Rada města schvaluje
vydání Rezidentních parkovacích karet na rok 2022, 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 2022, 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 2022, 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.

IV. Rada města neschvaluje
vydání Abonentních parkovacích karet na rok 2022, na základě přílohy č. 4 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.
1363/81/RM/2022

Smlouva o poskytování servisních služeb se společnosti
Trade FIDES, a.s.

I. Rada města schvaluje
Smlouvu o poskytování servisních služeb č. SMLPS-2022-000130 mezi Městem Štramberkem,
IČ: 00298468, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk a společností Trade FIDES, a.s.,
se sídlem Dornych 57, 617 00 Brno, jejímž předmětem je poskytování mimozáručního servisu
OZ instalovaného v objektu Muzea Zdeňka Buriana, Náměstí 31, Štramberk.
Přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt
1364/81/RM/2022 "Revitalizace pozemku školní zahrady MŠ Zauličí - III. Etapa
- Dětské hřiště"
I. Rada města schvaluje
přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 400.000,- Kč na realizaci projektu
s názvem "Revitalizace pozemku školní zahrady MŠ Zauličí - III. Etapa - Dětské hřiště" v rámci
dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022".
II. Rada města schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi Moravskoslezským
krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 a městem Štramberkem, Náměstí
9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 v rámci dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje
venkova Moravskoslezského kraje 2022" na realizaci projektu "Revitalizace pozemku školní
zahrady MŠ Zauličí - III. Etapa - Dětské hřiště".
Přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
1365/81/RM/2022 k dofinancování nákladů na zabezpečení akceschopnosti
jednotky SDH města Štramberk
I. Rada města schvaluje
přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 50.000,- Kč k dofinancování nákladů
na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů města Štramberk pro rok
2022 v rámci dotačního programu "Zabezpečení akceschopnosti JSDH obce".
II. Rada města schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi Moravskoslezským
krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 a městem Štramberkem, Náměstí
9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 v rámci dotačního programu "Zabezpečení akceschopnosti
JSDH obce" k dofinancování nákladů na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru
dobrovolných hasičů města Štramberk pro rok 2022.
Přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt
1366/81/RM/2022 Webové stránky, propagace a informační činnost TIC
Štramberk
I. Rada města schvaluje
přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu "Podpora
turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2022" na realizaci projektu
"Webové stránky, propagace a informační činnost TIC Štramberk".

II. Rada města schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi Moravskoslezským
krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 a městem Štramberkem, Náměstí
9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 v rámci dotačního programu "Podpora turistických
informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2022" na realizaci projektu "Webové
stránky, propagace a informační činnost TIC Štramberk".
1367/81/RM/2022 Výsledky inventarizace za rok 2021
I. Rada města bere na vědomí
výsledky inventarizace města za rok 2021
1368/81/RM/2022

Záměr výpůjčky částí pozemků p. č. 1497 a p. č. 1118/1
k. ú. Štramberk

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města poskytnout část o výměře 2,1 m2 pozemku parc. č. 1497 a část
o výměře 2,1 m2 pozemku parc. č. 1118/1, v obci a k.ú. Štramberk, do výpůjčky na dobu
neurčitou, a to právnické osobě za účelem umístění, provozu, servisu a případné obměny
automatu sloužícího k vydávání zásilek a poskytování dalších služeb, dle podkladového
materiálu.
1369/81/RM/2022 Koncepce rozvoje školy
I. Rada města bere na vědomí
koncepci rozvoje školy zpracovanou Mgr. Marií Kelnarovou, novou ředitelkou ZŠ a MŠ Štramberk
1370/81/RM/2022

Přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt
"Pořízení senzorů na dálkové odečty spotřeby energie"

I. Rada města schvaluje
přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 100.000,- Kč na realizaci projektu
s názvem "Pořízení senzorů na dálkové odečty spotřeby energie" v rámci dotačního programu
"Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022".
II. Rada města schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi Moravskoslezským
krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 a městem Štramberkem,
Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 v rámci dotačního programu "Podpora obnovy
a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022" na realizaci projektu "Pořízení senzorů na
dálkové odečty spotřeby energie".
1371/81/RM/2022

Umístění mobilního posezení před provozovnou v budově
č. p. 37 - Hotel a restaurace Šipka

I. Rada města souhlasí
s umístěním venkovního mobilního posezení (3 stoly a 6 židlí) před provozovnou "Hotel
a restaurace Šipka" v budově č. p. 37, na části pozemku parc. č. 15/1 (zábor veřejného
prostranství - chodníku v rozsahu do 5 m2 s tím, že bude zachován průchozí profil chodníku v šíři
min.1,5 m), v období vždy od 01.04. do 31.10., dle žádosti Travel with Passion s.r.o.,
IČ 08293325, Náměstí 37, 742 66 Štramberk.
1372/81/RM/2022 Skácení dřevin na pozemku p. č. 2505/1 k. ú. Štramberk
I. Rada města souhlasí
se skácením 3 ks dřevin (2x třešeň, 1x dub) rostoucích na pozemku p. č. 2505/1 k.ú. Štramberk.

1373/81/RM/2022

Kupní smlouva na dodávku sklápěcí nástavby na podvozku
vozu IVECO

I. Rada města schvaluje
Kupní smlouvu mezi Městem Štramberk, IČ: 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk
a společností KOV Karoserie Velim s.r.o., IČ: 04634977, Sokolská 615, 281 01 Velim na koupi
sklápěcí nástavby na podvozku vozu IVECO
Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě na vodoměry instalované
na vodovodní řády, které jsou předmětem Smlouvy
1374/81/RM/2022
o provozování
vodohospodářské
infrastruktury
města
Štramberk - pro část Libotín, Kozina, Bařiny a Kanada.
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk,
IČ 00298468 a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28.
října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 45193665, jejíž předmětem je prodej 9 ks
vodoměrů na studenou vodu instalovaných v jednotlivých nemovitostech napojených
na vodovodní řády ve městě Štramberk, které jsou předmětem Koncesní smlouvy do majetku
města.

Ing. Andrea Hlávková, v.r.
starostka města

Ing. Tomáš Halamík, MBA, v.r.
1. místostarosta města

