Usnesení ze 4. jednání Rady města Štramberka, konaného dne 13. 01. 2011.

USNESENÍ
ze 4. schůze Rady města Štramberka, konané
dne 13. 01. 2011.
(Usnesení č. 4/64 – 4/70)
Rada města Štramberka po projednání :
Usnesení č.
4/64/1 Schvaluje Hlavní body programů Rady města Štramberka na rok 2011.
4/64/2 Doporučuje Zastupitelstvu města Štramberka ke schválení Hlavní body programů
Zastupitelstva města Štramberka na rok 2011.

4/65 Schvaluje přijetí věcného daru ve výši 2 tis. Kč pro ZŠ a MŠ ve Štramberku od Mgr.
Miroslava Hafta, se sídlem Břuskova 585/31, 703 00 Ostrava – Výškovice, určeného pro vybavení
školní družiny na ZŠ a MŠ Štramberk.

4/66 Schvaluje žádost o povolení průjezdu motoristického podniku Valašská rallye 2011 – MEZ
Mistrovství ČR v rallye 2011ve smyslu zák. č. 13/97 Sb., § 25, odst. 6, písm. c) – zvláštní užívání
komunikace za účelem uskutečnění sportovního podniku v pátek dne 25. 03. 2011, za splnění
podmínek uložených Radou města Štramberka.

4/67/1 Schvaluje firmu CS21 Nextnet, s. r. o., Cihelní 81, 702 00 Ostrava jako vítěze
poptávkového řízení na dodávku výpočetní a audiovizuální techniky v rámci projektu č.
CZ.1.10/4.1.00/02.00264 „Výstavní síň Zdeněk Burian a jeho svět – rekonstrukce podkroví muzea
Štramberk“.
4/67/2 Schvaluje Kupní smlouvu mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, Štramberk a firmou
CS21 Nextnet, s. r. o., Cihelní 81, 702 00 Ostrava na dodávku a instalaci výpočetní a audiovizuální
techniky v rámci projektu č. CZ.1.10/4.1.00/02.00264 „Výstavní síň Zdeněk Burian a jeho svět –
rekonstrukce podkroví muzea Štramberk“ a pověřuje starostu města pana Ing. Jana Sochu podpisem
této smlouvy.

4/68/1 Neschvaluje výpověď smlouvy o nájmu nemovitostí a věcí movitých v úplném znění všech
dodatků uzavřené dne 31.10.2007 s Robertem Švarcem, IČ 73127876, DIČ CZ7202235260, bytem
Bařiny 746, 742 66 Štramberk, kdy předmětem smlouvy je nájem nemovitostí – domu č.p. 606 na
pozemku parc.č. 2503, pozemků parc.č. 2502, 2505/1, 2505/2, 2505/3, 2504, 2506/1, 2506/2,
2500/1, 2500/2, 2507, 2501, části o vým. 376,48 m2 pozemku parc.č. 2503, dále plaveckého bazénu
na parc.č. 2504, dětského bazénu na parc.č. 2505/1, úpravny vody na parc.č. 2505/1, el. přípojky na
parc.č. 2501 a 2502, oplocení na parc.č. 2505/1, kanalizace vč. vyústního objektu na parc.č. 2505/1
a 2501, objektu sociálního zařízení WC na parc.č. 2500/2, přívodu vody s čerpadlem na parc.č.
2500/2, žumpy na parc.č. 2500/1, vše v obci a k.ú. Štramberk, dále nájem věcí movitých, jejichž
seznam je přílohou č.1 smlouvy, to vše jako „Areál rekreace a relaxace Libotín – Štramberk“, ve
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smyslu ustanovení čl. 8, odst. 8.1, odst. 8.2 a odst. 8.3 této smlouvy a ve smyslu ustanovení § 9
odst. 2 a § 12 zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění.
4/68/2 Ukládá finančnímu oddělení zaslat všem nájemcům nebytových prostor města výzvu k
plnění povinnosti úhrady nájemného a úhrady za služby poskytované v souvislosti s nájmem v
termínu, který se řídí lhůtou splatnosti faktury, s upozorněním, že v případě nesplnění této
povinnosti bude radě města navrženo schválení výpovědi smlouvy v souladu s ustanovením
předmětných článků smlouvy a ustanoveními zákona č. 116/1990 Sb., zákon o nájmu a podnájmu
nebytových prostor, v platném znění.
Termín :
03/2011
Zodpovídá :
Ing. Andrea Hlávková
4/68/3 Ukládá místostarostovi města Štramberka prověřit předmět smlouvy o nájmu nemovitostí a
věci movitých v úplném znění všech dodatků uzavřené dne 31.10.2007 s Robertem Švarcem, IČ
73127876, DIČ CZ7202235260, bytem Bařiny 746, 742 66 Štramberk, v souvislosti se změnou
podmínek, včetně finanční rozvahy.
Termín :
31. 03 2011
Zodpovídá :
Ing. Oldřich Škrabal

4/69 Bere na vědomí informace o 21. Obecním bále s připomínkou.

4/70 Schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ev. č. objednatele K76/09, ev. č. zhotovitele
S577/159/09 ze dne 19.11.2009 mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a firmou
GMP MIX, a. s., Grmelova 2008/13, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, na provedení stavby
v rámci projektu „Výstavní síň Zdeněk Burian a jeho svět – rekonstrukce podkroví muzea
Štramberk“ a pověřuje starostu města pana Ing. Jana Sochu podpisem tohoto dodatku.

Ing. Oldřich Š k r a b a l
místostarosta

Ing. Jan S o c h a
starosta
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