Rada města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ
z 16. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 13. 10. 2015
Toto usnesení je upraveno podle zákona č. 101/2000 – zákon o ochraně osobních údajů

319/16/RM/2015 Zpráva o stavu domů v majetku města
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o stavu domů v majetku města.
Usnesení bylo: PŘIJATO
320/16/RM/2015 Zpráva o stavu bytů v majetku města
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o stavu bytů v majetku města
Usnesení bylo: PŘIJATO
321/16/RM/2015 Zpráva o přípravě OTS na zimní údržbu města
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o přípravě OTS na zimní údržbu města.
II. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a panem Liborem Pustějovským, Štramberská 587, 742 58 Příbor, IČ 70030081,
jejímž předmětem je provádění zimní údržby místních komunikací ve Štramberku a pověřuje
podpisem této smlouvy starostu Ing. Davida Plandora.
Usnesení bylo: PŘIJATO

322/16/RM/2015 Nájemník a návrh nájemní smlouvy v bytě v majektu města Štramberka
I. Rada města ruší
Usnesení č. 308/15/RM/2015 ve znění:
Rada města schvaluje nájemníka na pronájem bytu s nájmem ve výši 34,31 Kč / m2 Drážné
569/3 ve Štramberku v obytném domě v majetku města Štramberka, se sídlem Náměstí 9, 742
66 Štramberk paní P. Š. 742 66 Štramberk a pověřuje vedoucí oddělení technické správy a
bytového hospodářství paní Karlu Procházkovou podpisem nájemní smlouvy.
II. Rada města schvaluje
nájemníka na pronájem bytu s nájmem ve výši 34,31 Kč/m2 Drážné 569/3 ve Štramberku v
obytném domě v majetku města Štramberka, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk pana K.
K. 742 66 Štramberk a pověřuje vedoucí oddělení technické správy a bytového hospodářství

paní Karlu Procházkovou podpisem nájemní smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO

323/16/RM/2015 Zpráva o odpadovém hospodářství a poplatky za odpad
I. Rada města bere na vědomí
Zprávu o odpadovém hospodářství ve městě Štramberku.
II. Rada města ukládá
referentce úseku životního prostředí připravit ke schválení v orgánech města obecně závaznou
vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2016 se sazbou poplatku ve výši 480,Kč.
Zodpovídá: Mgr. Radka Krysová
Termín:
30. 11. 2015
III. Rada města schvaluje
přílohu č. 6 ke smlouvě č. 01/60/07 uzavřenou mezi Městem Štramberk, Náměstí 9, 742 66
Štramberk a firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. se sídlem Pražská 1321/38a, 102
00 Praha 10, provozovna Ostravská 291, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
IV. Rada města schvaluje
navýšení četnosti svozů v letních měsících z četnosti 1 x za 14 dní na 1 x týdně ve zbývající
části Bařin.

Usnesení bylo: PŘIJATO
324/16/RM/2015 Plán inventur 2015
I. Rada města schvaluje
Plán inventur na rok 2015.
Usnesení bylo: PŘIJATO
325/16/RM/2015 Dodatek č. 3 a Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo číslo SWR/14/248 uzavřené
dne 07. 02. 2014 ve znění dodatku č. 1 a č. 2 na udělení licence programového vybavení
R@dnice VERA.
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo číslo SWR/14/248 uzavřené dne 07. 02. 2014 ve znění
dodatku č. 1-2 mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a
firmou VERA, spol. s r.o., se sídlem Praha 6 - Vokovice, Lužná 2, IČ 62587978 na udělení
licence programového vybavení R@dnice VERA - rozšíření agend, včetně poskytování
služby Základní technické podpory a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora
podpisem tohoto dodatku.

II. Rada města schvaluje
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo číslo SWR/14/248 uzavřené dne 07. 02. 2014 ve znění
dodatku č. 1-3 mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a
firmou VERA, spol. s r.o., se sídlem Praha 6 - Vokovice, Lužná 2, IČ 62587978 na udělení
licence programového vybavení R@dnice VERA třetí osobě ZŠ a MŠ Štramberk, IČ
60336293, včetně poskytování služby Základní technické podpory a pověřuje starostu města
pana Ing. Davida Plandora podpisem tohoto dodatku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
326/16/RM/2015 Dodatek č. 1 ke Smlouvě číslo P/0214007 o dodávce Personálního a
mzdového systému PERM 3
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě číslo P/0214007 o dodávce Personálního a mzdového systému
PERM 3 mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a firmou
KVASAR, spol. s r.o., se sídlem K Pasekám 3679, 760 01 Zlín, P.O. BOX 141, IČ 00569135
na rozšíření licence Personálního a mzdového systému PERM 3, včetně poskytování služby
Technické podpory a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem tohoto
dodatku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
327/16/RM/2015 Smlouva o zřízení věcného břemene č. IP-12-8016495/03
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-8016495/03 mezi městem Štramberkem, IČ
00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ
24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV- Podmokly a zároveň pověřuje starostu města
Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
328/16/RM/2015 Žádost o odprodej pozemku p.č. 1969/119 k.ú. Štramberk .
I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru města prodat pozemek p.č. 1969/119 o výměře 626 m2 v obci a k.ú.
Štramberk.
Usnesení bylo: PŘIJATO
329/16/RM/2015 Záměr pronájmu části budovy s č.p. 137 - T-Mobile Czech Republic a.s.
I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout prostor ve střešní nástavbě a část fasády střešní
nástavby o výměře 11,50 m2 budovy s č.p. 137, ulice Zauličí, jež je součástí pozemku parc.č.

204 v obci a k.ú. Štramberk, společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., IČ 64949681, se
sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, na dobu určitou 10 let za účelem výstavby,
provozování, údržby, úprav nebo výměn, modernizace a rozvoje telekomunikačních sítí,
včetně veškerých koncových a obslužných zařízení, umožňujících umístění a provozování
technologie potřebné pro zajištění provozu veřejných komunikačních sítí a poskytování
služeb elektronických komunikací podnikateli zajišťujícími veřejnou komunikační síť podle
ZEK.
Usnesení bylo: PŘIJATO
330/16/RM/2015 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavební práce "Izolace boční stěny bytové domy Bařiny č. p. 816-817 a č. p. 818".
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a společností UNISTAD spol. s r.o., se sídlem Komenského 8, 742 01 Suchdol nad
Odrou, IČ 43961045, na stavební práce "Izolace boční stěny - bytové domy Bařiny č. p. 816817 a č. p. 818" a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem tohoto
dodatku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
331/16/RM/2015 Žádost o souhlas s umístěním sídla - SDH Štramberk
I. Rada města schvaluje
umístění sídla SDH Štramberk na adrese Zauličí 137, 742 66 Štramberk.
II. Rada města schvaluje
umístění sídla Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Okrsek Kopřivnice na adrese Zauličí
137, 742 66 Štramberk.
Usnesení bylo: PŘIJATO
332/16/RM/2015 Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP a Změna
organizační struktury Městského úřadu Štramberk od 1.11.2015
I. Rada města ruší
s účinností od 1.11.2015 šest pracovních míst - uklízeč veřejného prostranství v rámci veřejně
prospěšných prací (pracovní místa byla zřízena na dobu určitou na 6 měsíců, dle smlouvy
s ÚP, tj. od 1.4.2015 do 31.10.2015).
II. Rada města schvaluje
Dohodu č. NJA-VZ-1/2015 o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského
sociálního fondu mezi Úřadem práce České republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7,
IČ 72496991 a městem Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 na vytvoření
osmi pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací na dobu od 01.11.2015 do
31.10.2016 a pověřuje místostarostu města Ing. Oldřicha Škrabala podpisem této dohody.

III. Rada města schvaluje
organizační strukturu Městského úřadu Štramberk s účinností od 1. 11. 2015, která je součástí
vnitroorganizační směrnice č. 3/2011 Organizační řád, dle předloženého schématu.
Usnesení bylo: PŘIJATO
333/16/RM/2015 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Ms kraje
I. Rada města schvaluje
přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro JSDH Štramberk
ve výši 9 800,-- Kč.
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, uzavřenou mezi městem
Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk a Moravskoslezským krajem Ostrava,
se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, na poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro JSDH
Štramberk, ve výši 9 800,-- Kč.
Rada města současně pověřuje starostu města Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.

Usnesení bylo: PŘIJATO
334/16/RM/2015 Smlouva o dílo č. NJ/411/2015/Ba
I. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova1, 702
23 Ostrava, středisko Nový Jičín, Suvorovova 525, Šenov u Nového Jičína, 741 11 Nový Jičín
zastoupenou vedoucím střediska Ing. Zbyňkem Kubalou, jejímž předmětem je údržba
chodníku na mostu přes potok Bařinky v obci Štramberk a pověřuje podpisem této
smlouvy starostu Ing. Davida Plandora.
Usnesení bylo: PŘIJATO
335/16/RM/2015 Žádost o souhlas s umístěním sídla - SHDO města Štramberka.
I. Rada města schvaluje
umístění sídla SHDO města Štramberka na adrese Náměstí 11, 742 66 Štramberk.
Usnesení bylo: PŘIJATO
336/16/RM/2015 Žádost o podporu cvičení záchranného týmu ČČK
I. Rada města schvaluje

Darovací smlouvu podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném
znění, uzavřenou mezi městem Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk a OS
ČČK Ostrava, Červeného kříže 4, 70200 Ostrava na poskytnutí finančního daru ve výši 3 tis.
Kč na organizační zajištění cvičení Záchranného týmu OS ČČK Ostrava, které proběhne ve
dnech 16.-18.10.2015 ve Štramberku. Rada města pověřuje starostu města Ing. Davida
Plandora podpisem této darovací smlouvy.
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

