Usnesení z 8. jednání Rady města Štramberka, konané dne 29. 03. 2011.

USNESENÍ
z 8. schůze Rady města Štramberka,
konané dne 29. 03. 2011.
(Usnesení č. 8/140 – 8/172)
Rada města Štramberka po projednání :
Usnesení č.
8/140/1 Schvaluje dodatek č. 2 k Nařízení města č. 1/2008 o stání silničních motorových vozidel
na vymezených místních komunikacích ve města Štramberku.
8/140/2 Schvaluje přílohu č. 3 k Nařízení města č. 1/2008 – Ceník stání silničních motorových
vozidel na místních komunikacích.
8/140/3 Bere na vědomí kontrolu úkolů ke dni 29. 3. 2011.

8/141 Bere na vědomí zprávu o problematice životního prostředí, ovzduší a vodního hospodářství.
8/142 Bere na vědomí zprávu o činnosti komise životního prostřední za období 4/2010 až 3/2011.
8/143 Bere na vědomí zprávu o lesním hospodářství včetně NPP Šipka.
8/144 Bere na vědomí zprávu o odpadovém hospodářství.
8/145 Bere na vědomí problematiku zalesnění pozemku v lokalitě Štramberk – Kozina.

8/146 Bere na vědomí zprávu o činnosti na úseku matriky, evidence obyvatel, vidimace, legalizace,
agendy občanských průkazů a cestovních dokladů za rok 2010.
8/147/1 Schvaluje pronájem části o velikosti 1650 m2 pozemku parc. č. 2505/1, ostatní plocha, v
obci a k. ú. Štramberk, ISMM Project & Training s. r. o., IČ 25365053, Milíčova 1343/16, 702 00
Ostrava 1 - Moravská Ostrava.
8/147/2 Schvaluje nájemní smlouvu č. 1/2011 mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí
9, 742 66 Štramberk a ISMM Project & Training s. r. o., IČ 25365053, Milíčova 1343/16, 702 00
Ostrava 1 - Moravská Ostrava s připomínkami a zároveň pověřuje starostu města Ing. Jana Sochu
podpisem této smlouvy
8/148/1 Schvaluje pronájem pozemků parc. č. 1405, orná půda o výměře 397 m2 a parc. č. 1406,
orná půda o výměře 1078 m2, vše v obci a k. ú. Štramberk, panu Romanu Kavanovi, IČ 68336322,
bytem Pod Bílou horou 959, 742 21 Kopřivnice.
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8/148/2 Schvaluje dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 4/2007 ze dne 30.1.2007 mezi městem
Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a Romanem Kavanem, IČ 68336322,
bytem Pod Bílou horou 959, 742 21 Kopřivnice a zároveň pověřuje starostu města Ing. Jana Sochu
podpisem dodatku.

8/149/1 Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 31.10.2007 uzavřené mezi městem
Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a Robertem Švarcem, Bařiny 746, 742
66 Štramberk, IČ 73127876 a pověřuje starostu města Štramberka Ing. Jana Sochu podpisem tohoto
dodatku.
8/149/2 Schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nemovitostí a věci movitých ze dne 31.10.
2007 uzavřené mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a Robertem
Švarcem, Bařiny 746, 742 66 Štramberk, IČ 73127876 a pověřuje starostu města Štramberka Ing.
Jana Sochu podpisem tohoto dodatku.

8/150/1 Souhlasí s provedením oprav budovy na pozemku p. č. 2094 v obci a k. ú. Štramberk,
spočívajících v opravě a nátěru fasády a výměně dřevěných částí v průčelí budovy, na náklady ZO
CHPH Štramberk. Před samotnou realizací oprav budou tyto projednány s odpovědným
pracovníkem města Štramberka.
8/150/2 Neschvaluje zveřejnění záměru prodeje nemovitostí - budovy zemědělské stavby na
pozemku parc. č. 2094, pozemku parc. č. 2094, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 37 m2 a
pozemku parc. č. 2095, trvalý travní porost o výměře 798 m2, vše v obci a k. ú. Štramberk.

8/151 Souhlasí s rozšířením zahrádky (posezení) o 1 m před Penzionem Jaroňkova pekárna, na
pozemku p. č. 15/1, v obci a k. ú. Štramberk, dle podkladového materiálu.

8/152 Souhlasí s umístěním schránky spol. Mediaservis s. r. o. Ostrava pro roznášku tiskovin na
pozemku p. č. 516/1 v obci a k. ú. Štramberk dle podkladového materiálu.
8/153 Souhlasí s vykopáním strouhy na pozemcích p. č. 2077, 2078 v obci a k. ú. Štramberk dle
podkladového materiálu.

8/154 Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-8004432/VB2 mezi městem
Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468, zastoupeným starostou města
Ing. Janem Sochou a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, zastoupenou zmocněncem Ing. Jiřím Horákem, IČ
73115606, se sídlem Nový Jičín, Poděbradova 4, 741 01, když předmětem věcného břemene je
zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy, konkrétně zemní kabelové vedení NNk,
betonový sloup, na dotčeném pozemku parc. č. 1118/1 v obci a k. ú. Štramberk, v rozsahu
uvedeném v geometrickém plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene č. 2729-140/2010 ze dne
8.11.2010.
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Zároveň Rada města Štramberka pověřuje starostu města Štramberka Ing. Jana Sochu podpisem
této smlouvy o zřízení věcného břemene.

8/155/1 Schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem
Štramberkem, Náměstí 9, Štramberk, zastoupeným starostou města Ing. Janem Sochou a panem
Adamem Ermisem, bytem Závišice 241, 742 21 Závišice, když předmětem věcného břemene je
vedení Ntl. Přípojky plynu, elektrické přípojky NN, vodovodní přípojky a kanalizační přípojky k
rodinnému domu na pozemku parcela č. 1309/2 přes pozemky parcela č. 1271/2 a 1309/96, vše v
obci a k.ú. Štramberk, dle situace, která je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Rada města
Štramberka zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Jana Sochu podpisem této smlouvy.
8/155/2 Schvaluje smlouvu o právu provést stavbu mezi městem Štramberkem, Náměstí 9,
Štramberk, zastoupeným starostou města Ing. Janem Sochou a panem Adamem Ermisem, bytem
Závišice 241, 742 21 Závišice, když předmětem smlouvy je právo provést stavbu sjezdu na
pozemku parcela č. 1309/96, v obci a k. ú. Štramberk, dle situace, která je přílohou a nedílnou
součástí této smlouvy. Rada města Štramberka zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing.
Jana Sochu podpisem této smlouvy.

8/156/1 Nesouhlasí se zřízením věcného břemene (právo jízdy a chůze) na pozemcích parc. č. 1465
a 1467 v obci a k. ú. Štramberk.
8/156/2 souhlasí s užitím zpevněných částí pozemků p.č. 1465 a 1467 jako příjezdová komunikace
k přilehlým nemovitostem.
8/157 Neschvaluje zveřejnění záměru pronájmu části o velikosti 12,5 m2 pozemku parc. č. 1502,
ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 12 489 m2, v obci a k. ú. Štramberk.
8/158/1 Neschvaluje zveřejnění záměru pronájmu části o velikosti 275 m2 pozemku parc. č.
2823/6, trvalý travní porost o celkové výměře 3295 m2, v obci a k. ú. Štramberk.
8/158/2 Neschvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 2823/7, ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 56 m2, v obci a k. ú. Štramberk.

8/159 Neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 227/2, trvalý travní porost o
výměře 669 m2 v obci a k. ú. Štramberk.

8/160 Neschvaluje rozdělení pozemku parc.č. 1837/13, trvalý travní porost, v obci a k.ú.
Štramberk, za účelem přípravy prodeje jeho části o velikosti cca 350 m2 dle podkladového
materiálu.

8/161 Nechává v platnosti usnesení č. 85/703 z 85. schůze konané dne 12.10.2010.
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8/162 Schvaluje komisi určenou k výběru „Správce fotbalových hřišť ve Štramberku na Bařinách“
ve složení :
- Ing. Jan Socha
- Ing. Oldřich Škrabal
- p. Josef Vašek
- p. Karla Procházková
- p. Eduard Kutáč

8/163 Schvaluje bezplatný pronájem Náměstí ve Štramberku v pátek 08. 04. 2011 v době od 18:30
hod. do 22:00 hod. na program konaný v rámci Diecézního setkání mládeže ve Štramberku.

8/164/1 Schvaluje závěry auditu současného stavu odběrů zemního plynu pro přípravu výběrového
řízení na dodavatele zemního plynu formou centrálního zadávání pro město Štramberk zpracované
firmou eCENTRE, a.s., Jankovcova 1518/2, 170 00 Praha 7, na základě uzavřené Mandátní
smlouvy.
8/164/2 Schvaluje Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o
zmocnění centrálního zadavatele mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a
Základní školou a Mateřskou školou Štramberk, Zauličí 485, 742 66 Štramberk v souvislosti
s centralizovaným zadáváním veřejné zakázky na sdružené služby dodávky zemního plynu a
pověřuje starostu města pana Ing. Jana Sochu podpisem této smlouvy.
8/164/3 Schvaluje Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o
zmocnění centrálního zadavatele mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a
společností DOTEP – CT, s.r.o., Budovatelů 374/15, 741 01 Nový Jičín v souvislosti
s centralizovaným zadáváním veřejné zakázky na sdružené služby dodávky zemního plynu a
pověřuje starostu města pana Ing. Jana Sochu podpisem této smlouvy.
8/164/4 Schvaluje Zadávací dokumentaci a výzvu k účasti v elektronické aukci veřejné zakázky
malého rozsahu „Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Štramberk“ realizované
výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ustanovení § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

8/165/1 Schvaluje závěry auditu současného stavu odběrů elektrické energie pro přípravu
výběrového řízení na dodavatele elektrické energie formou centrálního zadávání pro město
Štramberk zpracované firmou eCENTRE, a. s., Jankovcova 1518/2, 170 00 Praha 7, na základě
uzavřené Mandátní smlouvy.
8/165/2 Schvaluje Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o
zmocnění centrálního zadavatele mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a
Základní školou a Mateřskou školou Štramberk, Zauličí 485, 742 66 Štramberk v souvislosti
s centralizovaným zadáváním veřejné zakázky na sdružené služby dodávky elektrické energie a
pověřuje starostu města pana Ing. Jana Sochu podpisem této smlouvy.
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8/165/3 Schvaluje Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o
zmocnění centrálního zadavatele mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a
společností DOTEP – CT, s. r. o., Budovatelů 374/15, 741 01 Nový Jičín v souvislosti
s centralizovaným zadáváním veřejné zakázky na sdružené služby dodávky elektrické energie a
pověřuje starostu města pana Ing. Jana Sochu podpisem této smlouvy.
8/165/4 Schvaluje Zadávací dokumentaci a výzvu k účasti v elektronické aukci veřejné zakázky
malého rozsahu „Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Štramberk“ realizované
výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ustanovení § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

8/166 schvaluje Smlouvu o dílo, uzavřenou mezi městem Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742
66 Štramberk a spol. DIGIS, s .r o., se sídlem Gen. Sochora 6176/6A, 708 00 Ostrava – Poruba, na
aktualizaci map, vložení ÚP obce Ženklava a ortofotomapy do prohlížeče GIS a zákaznickou
podporu.
Zároveň pověřuje starostu města Ing. Jana Sochu podpisem této smlouvy.

8/167 Schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování právní pomoci, uzavřený mezi městem
Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk a JUDr. Taťánou Přibilovou, advokátkou,
Advokátní kancelář Přibil a Přibilová, se sídlem Kadláčková 894, 742 21 Kopřivnice, na změnu
uzavření smlouvy na dobu určitou, tj. do 24. 03. 2015.
Zároveň pověřuje starostu města Ing. Jana Sochu podpisem tohoto dodatku.

8/168/1 Bere na vědomí žádost Ing. Jiřího Šebka o uvolnění z komise regionálního rozvoje
8/168/2 Schvaluje paní Ing. Lenku Burešovou jako člena komise regionálního rozvoje
8/169 Jmenuje komisi pro otevírání obálek, vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu „oprava hradební zdi v areálu hradu Trúba“ dle výzvy k podání nabídek ze dne 24.3.2011 v
tomto složení:
- Ing. Jan Socha, starosta
- Ing. Oldřich Škrabal, místostarosta
- p. Michal Pokorný, investor

8/170 Jmenuje komisi pro otevírání obálek, vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu „provedení impregnačního nátěru šindelové střechy Trúby s výměnou vadných šindelů
včetně provedení impregnačního nátěru celého dřevěného vyhlídkového ochozu“ dle výzvy k
podání nabídek ze dne 24.3.2011 v tomto složení:
- Ing. Jan Socha, starosta,
- Ing. Oldřich Škrabal, místostarosta,
- p. Michal Pokorný, investor
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8/171 Staženo z programu.
Schvaluje Dodatek č. 2 smlouvy o úvěru s účasti prostředků Regionálního rozvojového fondu č.
2009-1175-GU, uzavřený mezi městem Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk a
Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou se sídlem Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1, na
financování projektu „ Dokončení kanalizační sítě města Štramberka s napojením na ČOV – I. etapa
– odkanalizování lokality Štramberk Kozina“.

8/172/1 Schvaluje Smlouvu uzavřenou mezi městem Štramberkem se sídlem Náměstí 9, 742 66
Štramberk a Moravskoslezským krajem Ostrava, se sídlem 28. října, 702 18 Ostrava, na poskytnutí
účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 100 tis. Kč, jako finanční
podporu na zabezpečení plošného pokrytí území Ms kraje jednotkami požární ochrany sborů
dobrovolných hasičů.
8/172/2 Schvaluje Smlouvu uzavřenou mezi městem Štramberkem se sídlem Náměstí 9, 742 66
Štramberk a Moravskoslezským krajem Ostrava, se sídlem 28. října, 702 18 Ostrava, na poskytnutí
účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 50 tis. Kč, jako finanční
podporu na zabezpečení plošného pokrytí území Ms kraje jednotkami požární ochrany sborů
dobrovolných hasičů.

Ing. Oldřich Š k r a b a l
místostarosta

Ing. Jan S o c h a
starosta
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