Rada města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ
z 42. schůze Rady města Štramberka, která se konala
dne 8.9.2020
712/42/RM/2020 Rozpočtové opatření č. 4/2020, rozbor hospodaření města k 31.8.2020
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 4/2020 ve znění návrhu předloženého
finančním oddělením prostřednictvím přílohy č. 1:
Příjmy: 94.607.040,00 Kč
Výdaje: 119.952.040,00 Kč
Třída 8 financování: 25.345.000,00 Kč
II. Rada města bere na vědomí
hospodaření města k 31.08.2020

713/42/RM/2020 Stav zadluženosti města, pohledávek a závazků k 31.7.2020
I. Rada města bere na vědomí
předloženou zprávu o stavu zadluženosti města, pohledávek a závazků k 31.7.2020.

714/42/RM/2020 Příprava 13. zasedání Zastupitelstva města Štramberka
I. Rada města schvaluje
program 13. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, konaného dne 16.09.2020 v 16:00
hod. v sále Kulturního domu na Náměstí ve Štramberku.

715/42/RM/2020 Zpráva o stavu kulturních památek ve městě
I. Rada města bere na vědomí
Zprávu o stavu kulturních památek ve městě.

716/42/RM/2020 Smlouva o kontokorentním úvěru č. 1765166349/20
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit smlouvu o kontokorentním úvěru č. 1765166349/20.

Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání - místnost č. 4 a
společné prostory v budově s č. p. 820
I. Rada města schvaluje
717/42/RM/2020

zveřejnění záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání (místnost č. 4 o výměře 42
m2 podlahové plochy a společné prostory v rozsahu 16,66 % výměry jejich podlahové
plochy), které se nacházejí v 1. NP budovy s č. p. 820 (stavba občanského vybavení), jež je
součástí pozemku p. č. 389/1, ulice Nádražní, v obci a k. ú. Štramberk, dle podkladového
materiálu.

Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě č. SMM/20/2020/BVB a č. SMM/21/2020/BVB
I. Rada města schvaluje
718/42/RM/2020

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
SMM/20/2020/BVB mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana
budoucí povinná ze služebnosti inž. sítě) a paní K. K., 742 66 Štramberk (strana
budoucí oprávněná ze služebnosti inž. sítě), když předmětem smlouvy je budoucí zatížení
části pozemku p. č. 3024/1 v k. ú. Štramberk stavbou vodovodní přípojky včetně součástí a
příslušenství.
II. Rada města schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
SMM/21/2020/BVB mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana
budoucí povinná ze služebnosti inž. sítě) a paní K. K., 742 66 Štramberk (strana
budoucí oprávněná ze služebnosti inž. sítě), když předmětem smlouvy je budoucí zatížení
části pozemku p. č. 3034/1 v k. ú. Štramberk stavbou přípojky splaškové kanalizace včetně
součástí a příslušenství.

719/42/RM/2020 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SMM/1/2020/VB
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SMM/1/2020/VB mezi městem
Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana povinná ze služebnosti inž.
sítě) a manžely panem J. M., 742 66 Štramberk a paní L. M., 742 66 Štramberk (strana
oprávněná ze služebnosti inž. sítě), když předmětem smlouvy je zatížení části pozemku p. č.
1734/2 v k. ú. Štramberk stavbou přípojky splaškové kanalizace včetně součástí a
příslušenství.

Smlouva o dílo na opravu střešní krytiny domu v majetku města Sokolovna
I. Rada města schvaluje
720/42/RM/2020

smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66, IČ 00298468 a firmou Daniel
Goršanov, Polní 1288/1, Kopřivnice, 742 21, IČ 73009083 na opravu střešní krytiny u domu v
majetku města - Sokolovna, Zauličí č.p. 620, 742 66 Štramberk.

Souhlas s instalaci klimatizačního zařízení na bytový dům v majetku
města
I. Rada města souhlasí
721/42/RM/2020

s instalaci klimatizačního systému v bytě na Bařinách č.p. 815/6 v majetku města na náklady
nájemníka pana B. K., 742 66 Štramberk za podmínek specifikovaných v příloze
podkladového materiálu.

Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě na dodávky "Odborné učebny ZŠ
722/42/RM/2020 Štramberk - konektivita školy a pořízení vybavení počítačové
učebny".
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a společností CS21 Nextnet, s.r.o., Žerotínova 1051/19, 702 00 Ostrava, IČ
61977306, na dodávky v rámci projektu "Odborné učebny ZŠ Štramberk - konektivita školy a
pořízení vybavení počítačové učebny", registrační číslo projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003835.

Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení
určeného k dodávce elektrické energie
I. Rada města bere na vědomí
723/42/RM/2020

skutečnost, že před realizací stavby "Prodloužení chodníků včetně úpravy dvou autobusových
zastávek podél silnice II/480 ve Štramberku na Bařinách" musí dojít k přeložení části
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, kabelu NN v délce 28 m
II. Rada města schvaluje
Smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie uzavřenou mezi provozovatelem sítě společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ
24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly a žadatelem městem Štramberkem,
IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk o povinnosti uzavření konečné smlouvy o
realizaci distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie ve smyslu stanoviska
provozovatele ze dne 3. 8. 2020 na stavbu "Bařiny, Štramberk, 742 66, Město Štramberk"

Zakázka malého rozsahu na akci "Zrušení chodníku a vybudování
asfaltového pruhu na ulici Zauličí ve Štramberku"
I. Rada města bere na vědomí
724/42/RM/2020

cenovou nabídku firmy Japstav Morava s.r.o., Lubina 449, 742 21 Kopřivnice, IČ: 25824783
na akci "Zrušení chodníku a vybudování asfaltového pruhu na ulici Zauličí ve
Štramberku" ze dne 30. 4. 2020
II. Rada města schvaluje
Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městem Štramberk, Náměstí č. 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 zastoupeným starostkou města Ing. Andreou Hlávkovou a společností Japstav
Morava s.r.o. Lubina 449, 742 21 Kopřivnice, IČ: 25824783, zastoupenou jednatelem
společnosti Zdeňkem Jenišem, na realizaci stavby "Zrušení chodníku a vybudování
asfaltového pruhu na ulici Zauličí ve Štramberku", na základě cenové nabídky ze dne 30. 4.
2020

725/42/RM/2020 Stav rozpracovanosti investičních akcí ke dni 8. 9. 2020
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka vzít na vědomí předloženou zprávu o stavu rozpracovanosti
investičních akcí ve městě Štramberku ke dni 8. 9. 2020

726/42/RM/2020 Nájemník v bytě v majetku města
I. Rada města schvaluje
nájemníka na pronájem bytu s nájmem ve výši 45,69 Kč/m2 na Bařiny 818/12 ve Štramberku
v obytném domě v majetku města Štramberka, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk pana
A. B., 742 66 Štramberk a pověřuje referenta správy bytů a nebytových prostor paní Karlu
Procházkovou podpisem nájemní smlouvy.
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