Usnesení 11. Rady města Štramberka, konané dne 31. 05. 2011

USNESENÍ
z 11. schůze Rady města Štramberka, konané dne 31. 05. 2011.
(Usnesení č. 11/241 – 11/266)
Rada města Štramberka po projednání :
Usnesení č. :
11/241 Bere na vědomí zprávu o činnosti komise regionálního rozvoje.

11/242/1 Bere na vědomí stav realizace stavebních investičních akcí v rámci dotací včetně
finančních rozpočtů projektů k 31. 5. 2011:
a) „Dokončení kanalizační sítě města Štramberka s napojením na ČOV – 1.etapa, Odkanalizování
lokality Štramberk – Kozina“ v rámci OPŽP
b)„Výstavní síň – Zdeněk Burian a jeho svět – rekonstrukce podkroví muzea Štramberk“ v rámci
ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013
c) „Regenerace sídliště Štramberk – Bařiny“ v rámci ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013
11/242/2 Bere na vědomí stav realizace stavebních investičních akcí pro rok 2011 k 31.5.2011.
11/242/3 Bere na vědomí stav přípravy projektů vybraných pro přípravu PD a realizaci v rámci
dotací k 31. 5. 2011.

11/243 Bere na vědomí zprávu o činnosti stavebního úřadu, silničně správní agendy.

11/244 Doporučuje Zastupitelstvu města Štramberka schválit Celoroční hospodaření města a
Závěrečný účet města za rok 2010, včetně zprávy Odboru kontroly a interního auditu Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje.

11/245/1 Doporučuje Zastupitelstvu města Štramberka schválit Rozpočtové opatření č. 2/2011
s připomínkami.
11/245/2 Doporučuje Zastupitelstvu města Štramberka schválit Plán hospodářské činnosti pro
rok 2011 – změna č. 2.

11/246/1 Doporučuje Zastupitelstvu města Štramberka schválit Obecně závaznou vyhlášku č.
1/2011 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti.
11/246/2 Ukládá tajemníkovi prověřit vymáhání pohledávek o systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území města Štramberka.
Termín :
31. 08. 2011
Zodpovídá :
Ing. Josef Babulík
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11/247 Schvaluje Dodatek č. 1 ke směrnici č. 5/2010 o evidenci a účtování majetku.
11/248 Schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemků p.č. 1315/2 o vým. 51123 m2 , část
p.č. 1315/3 o vým. 21324 m2, p.č. 1331/2 o vým. 4765 m2, p.č. 1332/2 o vým. 3102 m2, p.č. 1333/2
o vým. 3242 m2, p.č. 1364/1 o vým. 648 m2, p.č. 1370 o vým. 154 m2, p.č. 1381/7 o vým. 32 m2,
p.č. 1383/9 o vým. 611 m2, p.č. 1390/1 o vým. 74 m2, p.č. 1407/4 o vým. 690 m2, p.č. 1407/5 o
vým. 752 m2, p.č. 1417/4 o vým. 413 m2, p.č. 1417/5 o vým. 588 m2, p.č. 1455/1 o vým. 2182 m2,
část p.č. 1467 o vým. 8578 m2, p.č. 1831/2 o vým. 477 m2, p.č. 1837/1 o vým. 6534 m2, p.č.
1837/13 o vým. 404 m2, p.č. 1839 o vým. 1412 m2, p.č. 1841/1 o vým. 7548 m2, p.č. 1844/2 o vým.
1321 m2, p.č. 2124 o vým. 9645 m2, část p.č. 2126 o vým. 3192 m2, p.č. 2269/2 o vým. 897 m2, p.č.
2276/9 o vým. 903 m2, p.č. 2276/17 o vým. 842 m2, p.č.2276/18 o vým. 246 m2, p.č. 2302/9 o vým.
1166 m2, p.č. 2304/22 o vým. 198 m2, p.č. 2439/35 o vým. 1200 m2, vše v obci a k.ú. Štramberk.

11/249 Schvaluje nájemní smlouvu č. 5/2011 a smlouvu o užívání pozemku mezi Tělocvičnou
jednotou Sokol Štramberk, 742 66 Štramberk, zastoupenou starostou Mgr. Petrem Šustalou a
městem Štramberkem, Náměstí 9, Štramberk, zastoupeným starostou města Ing. Janem Sochou, na
nájem pozemku p.č. 506, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1565 m2 a na užívání pozemku p.č.
508, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 2527 m2, oba v obci a k.ú. Štramberk
ve výši 5 tis. Kč/rok a zároveň pověřuje starostu města Ing. Jana Sochu podpisem této smlouvy.

11/250/1 Ruší svá usnesení č. 7/132/1, 7/132/2, 7/132/3 a 7/132/4 ze 7. schůze Rady města
Štramberka, konané dne 8. 3. 2011.
11/250/2 Doporučuje Zastupitelstvu města Štramberka zrušit své usnesení č 4/52/1 ze 4.
zasedání Zastupitelstva města Štramberka, konaného dne 14. 3. 2011
11/250/3 Doporučuje Zastupitelstvu města Štramberka schválit příspěvky pro jednotlivé
žadatele z Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2011 takto:
3.1 Na obnovu 3 ks bočních dveří , včetně zárubní, vedoucích do kostela
sv. Jana Nepomuckého r. č. 8-3467 Farnímu úřadu, Náměstí č. p. 1, 742 66 Štramberk ve výši 20
000 Kč.
3.2 Na provedení impregnačního nátěru šindelové střechy Trúby s výměnou volných šindelů včetně
provedení impregnačního nátěru celého vyhlídkového ochozu městu Štramberku, Náměstí 9, 742
66 Štramberk ve výši 100 000 Kč.
3.3 Na provedení opravy poškozených a zchátralých částí kamenného opevnění hradu Trúba městu
Štramberku, Náměstí 9, 742 66 Štramberk ve výši 230 000,- Kč

11/251 Schvaluje Pořadatelskou smlouvu na koncert v rámci 8. ročníku Svatováclavského
hudebního festivalu, uzavřenou mezi spol. Svatováclavský hudební festival, o. s., se sídlem
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Šmeralova 6, 702 00 Moravská Ostrava a městem Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742 66
Štramberk, který proběhne dne 21. 10. 2011 v kostele sv. Jana Nepomuckého na Náměstí ve
Štramberku a pověřuj starostu města pana Ing. Jana Sochu podpisem této smlouvy.
11/252 Schvaluje nájemníka na pronájem bytu s nájmem ve výši 15,25 Kč/1 m2 Bařiny 751/24 ve
Štramberku v obytném domě v majetku města Štramberk, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk
paní Bohuslavu Matějkovou, Bařiny 814, Štramberk, 742 66 a pověřuje pracovnici pověřenou
řízením oddělení technické správy a bytového hospodářství paní Karlu Procházkovou podpisem
nájemní smlouvy.
11/253 Schvaluje nájemníka na pronájem bytu s nájmem ve výši 28,59 Kč/1 m2 Bařiny 814/9 ve
Štramberku v obytném domě v majetku města Štramberk, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk
pana Vlastimila Širokého, Bařiny 751, Štramberk, 742 66 a pověřuje pracovnici pověřenou řízením
oddělení technické správy a bytového hospodářství paní Karlu Procházkovou podpisem nájemní
smlouvy.
11/254 Schvaluje nájemníka na pronájem bytu s nájmem ve výši 28,59 Kč/1 m2 Bařiny 818/9 ve
Štramberku v obytném domě v majetku města Štramberk, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk
paní Evu Rymlovou, Bařiny 818, Štramberk, 742 66 a pověřuje pracovnici pověřenou řízením
oddělení technické správy a bytového hospodářství paní Karlu Procházkovou podpisem nájemní
smlouvy.
11/255 Schvaluje nájemníka na pronájem bytu s nájmem ve výši 28,59 Kč/1 m2 Bařiny 814/8 ve
Štramberku v obytném domě v majetku města Štramberk, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk
pana Ľuboše Romaňáka, Bařiny 814, Štramberk, 742 66 a pověřuje pracovnici pověřenou řízením
oddělení technické správy a bytového hospodářství paní Karlu Procházkovou podpisem nájemní
smlouvy.
11/256 Schvaluje nájemníka na pronájem bytu s nájmem ve výši 28,59 Kč/1 m2 Bařiny 750 (DPS )
ve Štramberku v obytném domě v majetku města Štramberk, se sídlem Náměstí 9, 742 66
Štramberk paní Evu Hrstkovou, Bařiny 815 Štramberk, 742 66 a pověřuje pracovnici pověřenou
řízením oddělení technické správy a bytového hospodářství paní Karlu Procházkovou podpisem
nájemní smlouvy.
11/257 Schvaluje nájemníka na pronájem bytu s nájmem ve výši 28,59 Kč/1 m2 Bařiny 815 ve
Štramberku v obytném domě v majetku města Štramberk, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk
pana Robina Hanáka, Náměstí 9, Štramberk, 742 66 a pověřuje pracovnici pověřenou řízením
oddělení technické správy a bytového hospodářství paní Karlu Procházkovou podpisem nájemní
smlouvy.

11/258/1 Schvaluje Zadávací dokumentaci a výzvu k podání nabídky na zakázku malého rozsahu
„Oprava hradební zdi v areálu hradu Trúba“.
11/258/2 Jmenuje komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého
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rozsahu „Oprava hradební zdi v areálu hradu Trúba“ ve složení :
- Ing. Jan Socha, starosta
- Ing. Oldřich Škrabal, místostarosta
- Michal Pokorný, investor města
11/259 Schvaluje Smlouvu o dílo č. 2011/0001-OTS BH, o provozování fotbalových hřišť ve
Štramberku Bařiny , uzavřenou mezi Josefem Kratochvílem, IČ 61628093 se sídlem Kozina 550,
742 66 Štramberk a městem Štramberkem se sídlem Náměstí 9, 742 66 zastoupené starostou města
Ing. Janem Sochou a zároveň pověřuje starostu města podpisem této smlouvy

11/260 Schvaluje vítěze výběrového řízení č. 3/2011 – na obsazení pracovního místa – vedoucí
OTS a BH paní Karlu Procházkovou.

11/261/1 Schvaluje vyhodnocení veřejné zakázky na „Vypracování dopravní studie města
Štramberka“.
11/261/2 Schvaluje vítěze veřejné zakázky na „Vypracování dopravní studie města Štramberka“,
a to společnost UDIMO, spol. s r. o., IČ 44740069, Sokolovská tř. 8, 702 00 Ostrava – Moravská
Ostrava.
141/261/3 Schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování dokumentace „ Dopravní studie města
Štramberka“, mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a společností UDIMO, s r.
o., IČ 44740069, Sokolovská tř. 8, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava a pověřuje starostu města
pana Ing. Jana Sochu podpisem této smlouvy.

11/262 Doporučuje Zastupitelstvu města Štramberka doporučit Sdružení povodí Sedlnice, se
sídlem Ženklava 243, 743 67 Ženklava, uzavřít smlouvu s firmou Envipartner, s. r. o. Brno, se
sídlem Pšeník 376/11, 639 00 Brno – Štýřice, na podání žádosti projektu „Protipovodňová
opatření pro obce mikroregionu Povodní Sedlnice“.

11/263/1 Schvaluje vyhodnocení veřejné zakázky na „Správu a servis výpočetní techniky“.
11/263/2 Schvaluje vítěze veřejné zakázky na „Správu a servis výpočetní techniky“, a to
společnost CS21 Nextnet, s. r. o., IČ 61977306, Cihelní 81, 702 00 Ostrava.
11/263/3 Schvaluje Smlouvu o poskytování servisních služeb a technické podpory pro informační
technologie mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a společností CS21 Nextnet,
s. r. o., IČ 61977306, Cihelní 81, 702 00 Ostrava a pověřuje starostu města pana Ing. Jana Sochu
podpisem této smlouvy.
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11/264 Schvaluje zřízení pracovního místa průvodce v Muzeu ve Štramberku.

11/265/1 Staženo z programu :
Schvaluje rozdělení pozemku p. č. 141/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v obci a k. ú.
Štramberk, za účelem přípravy směny části tohoto pozemku v rámci majetkového vyrovnání dle
podkladového materiálu.
11/265/2 Staženo z programu :
Schvaluje zveřejnění záměru směny pozemku vzniklého rozdělením pozemku p. č. 141/1,
pozemku p. č. 2981/2, trvalý travní porost o výměře 302 m2, pozemku p. č. 2977, orná půda o
výměře 1583 m2 a pozemku p.č. 2978, trvalý travní porost o výměře 2540 m2, vše v obci a k. ú.
Štramberk, v rámci majetkového vyrovnání dle podkladového materiálu.
11/265/3 Staženo z programu :
Ukládá odd. TS města zajistit zpevnění komunikace na pozemcích p. č. 2982 a p. č. 2984/2
(vzniklé dle GP č. 2746-21/2011) kamenným posypem.

11/266 Schvaluje Smlouvu č. 11/165/ŘS/80 o provedení reklamy, uzavřenou mezi městem
Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk a spol. KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. s r.
o., se sídlem Štramberk 500, pošta 742 67 Ženklava a pověřuje starostu města pana Ing. Jana Sochu
podpisem této smlouvy.

Ing. Jan S o c h a
starosta města

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