Usnesení ze 17. Jednání Rady města Štramberka, konané dne 04. 10. 2011.

USNESENÍ
ze 17. jednání Rady města Štramberka, konané dne 04. 10. 2011.
(Usnesení č. 17/356 – 17/373)
Rada města Štramberka po projednání :
Usnesení č.
17/--- Bere na vědomí informaci o kontrole úkolů ke dni 04. 10. 2011.

17/356/1 Ukládá vedoucí OKSCR zpracovat návrh technického zabezpečení údržby a
organizaci provozu (včetně finančního rozpočtu) nově vybudovaných dětských hřišť v rámci
akce „Regenerace sídliště Štramberk – Bařiny.“
Termín :
do příští rady města
Zodpovídá :
Anna Rašková
17/356/2 Bere na vědomí informaci o sportu a využití volného času dětí a mládeže ve
Štramberku.

17/357 Bere na vědomí zprávu o činnosti komise školské, mládeže, sportu a využití volného
času.

17/358 Schvaluje formu, způsob a věcný obsah zpracování kroniky města Štramberka za rok
2010 kronikářem panem Josefem Markem.

17/359/1 Schvaluje Nařízení města Štramberka č. 1/2011 o rozsahu, způsobu a lhůtách
odstraňování (zmírňování) závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních
úseků silnic a o vymezení místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý
dopravní význam nezajišťuje schůdnost odstraňováním sněhu a náledí s připomínkami.
17/359/2 Schvaluje Nařízení města Štramberka č. 2/2011 o stání silničních motorových
vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Štramberk.

17/360 Schvaluje smlouvu o věcném břemenu (stavba vodovodu včetně ochranného pásma a
příslušenství na části p. č. 3024/1 v k. ú. Štramberk) mezi městem Štramberkem, Náměstí 9,
742 66 Štramberk, zastoupeným starostou Ing. Janem Sochou a Severomoravskými vodovody
a kanalizacemi Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava, zastoupenými prof. Dr. Ing.
Miroslavem Kynclem, místopředsedou představenstva a Ing. Miroslavem Šrámkem, členem
představenstva a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Jana Sochu podpisem této
smlouvy.
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17/361 Schvaluje dohodu o skončení nájmu nemovitosti mezi městem Štramberkem, Náměstí
9, 742 66 Štramberk a Ludmilou Hylskou, Bařiny 719, 742 66 Štramberk a pověřuje starostu
města Štramberka Ing. Jana Sochu podpisem této dohody.
17/362 Schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 15/6, ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 16 m2 v obci a k. ú. Štramberk, který vznikl rozdělením pozemku p. č.
15/1 dle GP č. 2767-52/2011.
17/363/1 Neschvaluje rozdělení pozemku parc. č. 1722, trvalý travní porost o výměře 767
m2, v obci k. ú. Štramberk, za účelem přípravy prodeje části tohoto pozemku dle
podkladového materiálu.
17/363/2 Neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku vzniklého rozdělením pozemku
p. č. 1722.

17/364 Neschvaluje zveřejnění záměru pronájmu části o velikosti 20 m2 pozemku parc. č.
1309/96, orná půda o celkové výměře 361 m2, v obci a k .ú. Štramberk, pro umístění mobilní
plechové garáže.

17/365 Neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 2896, zahrada o výměře
1744 a parc. č. 2809, trvalý travní porost o výměře 2054 m2, v obci a k. ú. Štramberk.

17/366 Nedoporučuje Zastupitelstvu města Štramberka schválit prodej pozemku parcela č.
2627, zahrada o výměře 4128 m2, v obci a k. ú. Štramberk za nabídnutou kupní cenu ve výši
35.100,-Kč panu Ing. Aleši Markovi, Novojičínská 661, 742 66 Štramberk.
17/367 Schvaluje osvobození od místního poplatku ze vstupného dle OZV č. 10/2010 spol.
Svatováclavský hudební festival, o. s., se sídlem Šmeralova 6, 702 00 Ostrava 1., na
Svatováclavský hudební festival , jehož koncert se bude konat 21. 10. 2011 v kostele sv. Jana
Nepomuckého ve Štramberku.

17/368/1 Schvaluje Zadávací podmínky k zakázce malého rozsahu „Výzva k podání
cenových nabídek na dodání aplikace turistického průvodce do mobilu a dodání bluetooth
vysílačů“ s připomínkami.
17/368/2 Schvaluje komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu pro vytvoření aplikace Turistický průvodce do mobilu, včetně distribuce,
formou bluetooth vysílačů podle podkladů připravených Lukášem Filipem, manažerem
turistické destinace Lašská brána Beskyd, se sídlem v Kopřivnici.
Komise tvořena ze členů Lašské brány Beskyd :
p. Anna Rašková, vedoucí oddělení KSCR, MěÚ Štramberk
p. Lukáš Filip, manažer turistické destinace MěÚ Kopřivnice
p. Lenka Filipová, MěÚ Příbor
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17/369/1 Schvaluje vyhodnocení veřejné zakázky na realizaci stavby „Izolace boční stěny na
obytném domě Štramberk, Bařiny 815“.
17/369/2 Schvaluje vítěze veřejné zakázky na realizaci stavby „Izolace boční stěny na
obytném domě Štramberk, Bařiny 815“ a to Stavitelství Daniel Stryk s.r.o., Česká 868/37, 742
21 Kopřivnice, IČ 27822699.
17/369/3 Schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Izolace boční stěny na obytném
domě Štramberk, Bařiny 815“ mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a
společností Stavitelství Daniel Stryk s.r.o., Česká 868/37, 742 21 Kopřivnice, IČ 27822699, a
pověřuje starostu města pana Ing. Jana Sochu podpisem této smlouvy.

17/370 Souhlasí s umístěním inženýrských sítí (splašková a dešťová kanalizace, vodovodní
řad) na pozemcích p. č. 1465, 790/7 a 745/1 v obci a k. ú. Štramberk dle situace zpracované
Z. Kudělkou, IČ 87118149, Kopřivnice 1106, za účelem vydání územního rozhodnutí o
umístění stavby stavebníka Ing. M. Juráka, Štramberk 769.

17/371 Schvaluje Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo ev. č. Objednatele D/SM/35/2010, ev. č.
Zhotovitele S11-037-0038 ze dne 15.9.2010 mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66
Štramberk a firmou SWIETELSKY stavební, s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby
MORAVA, Jahodová ulice 60, 620 00 Brno, Oblast Ostrava, Suvorovova 538, 742 42 Šenov u
Nového Jičína, na provedení stavby v rámci projektu „Regenerace sídliště Štramberk Bařiny“
a pověřuje starostu města pana Ing. Jana Sochu podpisem tohoto dodatku.

17/372 Schvaluje Darovací smlouvu uzavřenou mezi Městem Štramberkem, se sídlem
Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ: 00298468 (obdarovaný) a společnostní ŠMÍRA-PRINT , s.
r. o., se sídle Bořivojova 650/48, 718 00 Ostrava – Kunčičky, IČ: 25368915 (dárce), na
poskytnutí finančního daru ve výši 20 tis. Kč na Svatováclavský hudební festival, konaný dne
21. 10. 2011 ve Farním kostele svatého Jana Nepomuckého ve Štramberku.

17/373 Schvaluje stavební úpravy nebytových prostor ul. Nádražní 820 dle předložené
dokumentace na žádost nájemce Ivety Černé, Javorová 718, 742 21 Kopřivnice .

Ing. Jan S o c h a
starosta města

Ing. Oldřich Š k r a b a l
místostarosta města
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