Rada města Štramberka

PŘEHLED USNESENÍ
ze 49. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 11.7.2017
911/49/RM/2017 Informace z oblasti sociálních věcí
I. Rada města bere na vědomí
informace z oblasti sociálních věcí.
Usnesení bylo: PŘIJATO
912/49/RM/2017 Činnost komise sociálně zdravotní, bytové a SPOZ
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o činnosti komise sociálně zdravotní, bytové a SPOZ.
Usnesení bylo: PŘIJATO
913/49/RM/2017 Veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci projektu "Dodávka a
montáž prvků - Sluneční stezka na Bílou horu - I. etapa".
I. Rada města bere na vědomí
Zápis z jednání komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a vyhodnocení nabídek
k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci projektu "Dodávka a montáž prvků - Sluneční
stezka na Bílou horu - I. etapa".
II. Rada města rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci projektu "Dodávka a montáž prvků - Sluneční
stezka na Bílou horu - I. etapa" předložené uchazečem NOVOS NJ, s.r.o., Libotín 979, 742 66
Štramberk, IČ 26825007.
III. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a
uchazečem NOVOS NJ, s.r.o., Libotín 979, 742 66 Štramberk, IČ 26825007, na realizaci
projektu "Dodávka a montáž prvků - Sluneční stezka na Bílou horu - I. etapa" a pověřuje
starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
914/49/RM/2017 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky plynu
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 2 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 podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO

915/49/RM/2017 Smlouva o nájmu nemovitostí a věcí movitých plynových kotelen a
Smlouva o dodávce tepelné energie.
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 8 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí a věci movitých, uzavřené mezi městem
Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a spol. DOTEP-CT,
s.r.o., se sídlem Budovatelů 374/15, 741 01 Nový Jičín, IČ 64613411 a pověřuje starostu
města pana Ing. Davida Plandora podpisem tohoto dodatku.
II. Rada města schvaluje
Dodatek č. 13 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. 2/2009, uzavřené mezi městem
Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a spol. DOTEP-CT,
s.r.o., se sídlem Budovatelů 374/15, 741 01 Nový Jičín, IČ 64613411 a pověřuje starostu
města pana Ing. Davida Plandora podpisem tohoto dodatku.
III. Rada města schvaluje
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu části nemovitosti č. SMM/5/2015/NP ze dne 25.05.2015,
uzavřené mezi městem Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a
společností DOTEP-CT, s.r.o., se sídlem Budovatelů 374/15, 741 01 Nový Jičín, IČ
64613411 a pověřuje starostu města Ing. Davida Plandora podpisem tohoto dodatku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
916/49/RM/2017 Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SMM/2/2017/VB a č.
SMM/3/2017/VB
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SMM/2/2017/VB mezi městem
Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana povinná ze služebnosti inž.
sítě) a panem J. K.,742 66 Štramberk (strana oprávněná ze služebnosti inž. sítě), když
předmětem smlouvy je zatížení částí pozemků p.č. 2065/23, p.č. 2065/30, p.č. 1970 a p.č.
1894 v k.ú. Štramberk stavbou vodovodní přípojky včetně součástí a příslušenství a zároveň
pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
II. Rada města schvaluje
Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SMM/3/2017/VB mezi městem
Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana povinná ze služebnosti inž.
sítě) a panem J.K., 742 66 Štramberk (strana oprávněná ze služebnosti inž. sítě), když
předmětem smlouvy je zatížení částí pozemků p.č. 2065/1 a p.č. 2065/35 v k.ú. Štramberk
stavbou kanalizační přípojky včetně součástí a příslušenství a zároveň pověřuje starostu města
Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
917/49/RM/2017 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o
právu provést stavbu č. IE-12-8005135/VB/2
I. Rada města schvaluje

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č.
IE-12-8005135/VB/2 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 Josefem Petřekem,
IČ 15453278,Císařská 88, 741 01 Nový Jičín (strana Budoucí oprávněná z věcného
břemene), když předmětem smlouvy je budoucí zatížení částí pozemků p.č. 1840/1, p.č.
1862/1, p.č. 1917, p.č. 1922/3 a p.č. 1964/14 v k.ú. Štramberk zařízením distribuční soustavy
- zemní kabelové vedení NN, 3x jistící skříň v kompaktním plastovém pilíři a zároveň
pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
918/49/RM/2017 Koupě pozemků p.č. 2768/5, p.č. 2766/1, p.č. 2768/3 a p.č. 2768/34, k.ú.
Štramberk, do vlastnictví města Štramberka
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit koupi pozemků p.č. 2768/5 o výměře 113 m2
(zastavěná plocha a nádvoří), p.č. 2766/1 o výměře 37 m2 (zastavěná plocha a nádvoří),
p.č. 2768/3 o výměře 66 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) a p.č. 2768/34 o výměře 36 m2
(ostatní plocha, manipulační plocha), vše v obci a k.ú. Štramberk, z vlastnictví obce
Ženklava, IČ 00600831, č.p. 243, 742 67 Ženklava, do vlastnictví města Štramberka, IČ
00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, za celkovou kupní cenu ve výši 113.400 Kč a za
úhradu nákladů s prodejem souvisejících.
Usnesení bylo: PŘIJATO
919/49/RM/2017 Smlouva o zřízení věcného břemene č. IP-12-8018816/02
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-8018816/02 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 IV- Podmokly (strana
oprávněná z věcného břemene), když předmětem smlouvy je zatížení části pozemku
p.č. 2078 v k.ú. Štramberk zařízením distribuční soustavy a zároveň pověřuje starostu města
Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
920/49/RM/2017 Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu a provozování kanalizací ze dne
01.08.2011
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu a provozování kanalizací ze dne 01.08.2011, uzavřený mezi
městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a společností
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČ 45193665, 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, podle § 2201 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 8 odst. 2 Zákona o Vodovodech a
Kanalizacích, za účelem časového a věcného způsobu stanovení ceny odpadní vody a vody
převzaté a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem tohoto dodatku.

Usnesení bylo: PŘIJATO
921/49/RM/2017 Studie řešení Národního sadu ve Štramberku
I. Rada města bere na vědomí
studii řešení Národního sadu ve Štramberku zpracovanou Ing. Ivou Škrovovou, CAPREA zahradní a krajinářské úpravy, Kamenka 41, 742 35 Odry.
Usnesení bylo: PŘIJATO
922/49/RM/2017 Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na
realizaci projektu "Stavební úpravy č. p. 137 - etapa 1 - snížení energetické náročnosti
budovy".
I. Rada města schvaluje
zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu 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 v rámci projektu registrační číslo projektu
CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001868 "Stavební úpravy č. p. 137 - etapa 1 - snížení energetické
náročnosti budovy".
II. Rada města jmenuje
pětičlennou komisi pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek
v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu na realizaci projektu "Stavební úpravy č. p.
137 - etapa 1 - snížení energetické náročnosti budovy", registrační číslo projektu
CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001868 ve složení:
Ing. David Plandor, starosta města
Ing. Oldřich Škrabal, místostarosta města
Jiří Juřena, investor města
Ing. Mojmír Kramoliš, zastupitel města
Ing. Pavel Podolský, radní města
Náhradník:
Michal Dostál, radní města
Usnesení bylo: PŘIJATO
923/49/RM/2017 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

924/49/RM/2017 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě č. SMM/6/2017/BVB
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
SMM/6/2017/BVB mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana budoucí
povinná ze služebnosti inž. sítě) a panem M. H., 742 66 Štramberk, manžely R.J. a J. J. ,
742 66 Štramberk, paní G. K., 742 66 Štramberk, panem Ing. A.N. , 742 66 Štramberk, panem
R. S., 742 72 Mořkov, manžely J. S., 702 00 Ostrava a E. S., 742 66 Štramberk a manžely
J.V. a A.V., 742 66 Štramberk (strana budoucí oprávněná ze služebnosti inž. sítě), když
předmětem smlouvy je budoucí zatížení částí pozemků p.č. 454 a p.č. 3024/1, oba k.ú.
Štramberk, stavbou kanalizační přípojky včetně součástí a příslušenství a zároveň pověřuje
starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
925/49/RM/2017 Smlouva o výpůjčce
I. Rada města schvaluje
smlouvu o výpujčce 19 plastových desek s fotografiemi a 2 plastové desky s textem k úmluvě
CITES, včetně přepravního obalu, mezi Městem Štramberk, Náměstí 9, Štramberk a Českou
republikou - Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00
Praha
Usnesení bylo: PŘIJATO
926/49/RM/2017 Dodatek č. 1 smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 1 Smlouvy číslo 00298468/01/ZOZ/2014/V1 o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení mezi Městem Štramberk, Náměstí 9, Štramberk a firmou ASEKOL a.s. se
sídlem Československého exilu 2062/8, Praha 4, 143 00 Praha, IČO 27373231 zastoupená
Michalem Mazalem a pověřuje starostu Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
927/49/RM/2017 Kupní smlouva na dodávku bazénového vysavače
I. Rada města schvaluje
Kupní smlouvu mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a společností Bazeni CZ, s.r.o., se sídlem Krmelínská 220/6, 720 00 OstravaHrabová, IČ 26875608, na dodávku bazénového vysavače pro čištění dna koupaliště
Štramberk - Libotín a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem této
smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO

928/49/RM/2017 Smlouva o výpůjčce č. SMM/01/2017
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o výpůjčce č. SMM/01/2017 mezi Tělocvičnou jednotou Sokol Štramberk, Zauličí
620, 742 66 Štramberk, IČ 64629716 a městem Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468, když předmětem vypůjčky je část o výměře 113 m2 nemovitosti pozemku parcela
č. 506 v obci a k.ú. Štramberk a pověřuje místostarostu města Ing. Oldřicha Škrabala
podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
929/49/RM/2017 Smlouva o právu provést stavbu
I. Rada města schvaluje
smlouvu o právu provést stavbu mezi panem M. C., 742 66 Štramberk (vlastníkem pozemku)
a městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 (stavebníkem)
na realizaci projektu "Stavební úpravy č. p. 137 - etapa 1 - snížení energetické náročnosti
budovy" a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO

Ing. David Plandor
starosta města

Ing. Oldřich Škrabal
místostarosta města

