Rada města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ

z 64. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 30.1.2018
1092/64/RM/2018 Příprava turistické sezony 2018
I. Rada města bere na vědomí
zprávu - Příprava turistické sezony na rok 2018.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1093/64/RM/2018 Přehled kulturních akcí na rok 2018
I. Rada města bere na vědomí
přehled kulturních akcí na rok 2018 ve městě Štramberku.
II. Rada města ukládá
referentu KSVVČ doplnit termíny kulturních akcí za rok 2018.
Termín :
Zodpovídá :

28. 02. 2018
Mgr. Vladan Jílek

III. Rada města ukládá
referentu KSVVČ připravit osnovu kulturních akcí na rok 2019 včetně termínu.
Termín :
Zodpovídá :

30. 09. 2018
Mgr. Vladan Jílek

Usnesení bylo: PŘIJATO
1094/64/RM/2018 Obecní bál 2018 - organizační zajištění
I. Rada města bere na vědomí
organizační zajištění letošního 28. Obecního bálu ve Štramberku, který se bude konat v pátek,
16. 02. 2018 ve všech prostorách kulturního domu na Náměstí ve Štramberku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1095/64/RM/2018 Informace o stavu podaných a nově podávaných žádostí o dotaci
I. Rada města bere na vědomí
Informaci o stavu podaných a nově podávaných žádostí o dotaci dle přílohy podkladového
materiálu.
Usnesení bylo: PŘIJATO

1096/64/RM/2018 Míra inflace 2017
I. Rada města souhlasí
s tím, že město Štramberk bude v roce 2018 zvyšovat u stávajících smluv o nájmu prostor
sloužících podnikání, o nájmu nebytových prostor a o nájmu nemovitostí výši nájemného o
průměrnou roční míru inflace v roce 2017, která činí 2,5 %.
II. Rada města schvaluje
pro stanovení výše nájemného z prostor sloužících podnikání, z nebytových prostor a
nemovitostí v roce 2018 základní roční sazbu za 1 m2 podlahové plochy ve výši 570,-Kč bez
DPH.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1097/64/RM/2018 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-8013583
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-8013583 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. 1847/1, p. č. 1847/4 a p. č. 1853 v k.ú. Štramberk zařízením distribuční
soustavy a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem této
smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1098/64/RM/2018 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN se
společností ČEZ Prodej, s.r.o.
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 Prodej, s.r.o., IČ 27232433,
Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora
podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1099/64/RM/2018 Rezidentní parkovací karty na rok 2018
I. Rada města schvaluje
vydání Rezidentních parkovacích karet na rok 2018 (žádosti podané v termínu od 17.01.2018
do 30.01.2018), na základě přílohy č. 1 podkladového materiálu dle Nařízení města č. 1/2015
o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě
Štramberku a Podmínek pro vydávání parkovacích karet v souvislosti s Nařízením města č.
1/2015 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve
městě Štramberku.
Usnesení bylo: PŘIJATO

1100/64/RM/2018 Veřejná zakázka na realizaci projektu "Vybudování sběrného dvora
ve městě Štramberk".
I. Rada města bere na vědomí
dokumenty zpracované v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce pro realizaci projektu "Vybudování sběrného dvora ve městě Štramberk",
registrační číslo projektu CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003165, zadávanou ve zjednodušeném
podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění vyhlášeného výzvou ze dne 27.11.2017:
1.
2.
3.
4.

Protokol o otevírání obálek s nabídkami - 1. část ze dne 22.01.2018
Protokol o otevírání obálek s nabídkami - 2. část ze dne 22.01.2018,
Zpráva o hodnocení nabídek - 1. část ze dne 29.01.2018
Zpráva o hodnocení nabídek - 2. část ze dne 29.01.2018

ve znění předloženém prostřednictvím příloh podkladového materiálu.
II. Rada města rozhoduje
na základě ustanovení § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění o vyloučení účastníka MORAVIA TREND s.r.o., Oderská 407,
742 13 Studénka, IČ 27831116 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce "Vybudování sběrného dvora ve městě Štramberk", registrační číslo projektu
CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003165, zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení z důvodu
nesplnění podmínek účasti.
III. Rada města rozhoduje
na základě návrhu hodnotící komise uvedeném ve Zprávě o hodnocení nabídek o výběru
nejvhodnější nabídky na stavební práce pro realizaci projektu "Vybudování sběrného dvora ve
městě Štramberk", registrační číslo projektu CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003165", předložené
uchazečem SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, se
sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno, oblast Ostrava, Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového
Jičína, IČ 48035599.
IV. Rada města rozhoduje
na základě návrhu hodnotící komise uvedeném ve Zprávě o hodnocení nabídek o výběru
nejvhodnější nabídky na dodávku odpadových nádob a ostatního vybavení pro realizaci
projektu "Vybudování sběrného dvora ve městě Štramberk", registrační číslo projektu
CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003165", předložené uchazečem MEVA-Ostrava, s.r.o.., se
sídlem Slovenská 1083/1b, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ 64088707.
Usnesení bylo: PŘIJATO

Ing. David Plandor, Ph.D., v. r.
starosta města

Ing. Oldřich Škrabal, v. r.
místostarosta města

