R a d a m ě st a Št r am be r k a

PŘEHLED USNESENÍ
z 3 6 . s c h ů ze R a d y m ě s t a Š t r a m b er k a, k t e r á s e k o n a l a d n e 1 . 1 1. 2 0 1 6

656/36/RM/2016 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby "Zpracování studie - Obnova
Národního sadu ve Štramberku".

I. Rada města bere na vědomí
Zápis z jednání komise pro otevírání obálek k veřejné zakázce malého rozsahu
na služby "Zpracování studie - Obnova Národního sadu ve Štramberku".
II. Rada města bere na vědomí
Zápis z jednání komise pro posouzení kvalifikace a vyhodnocení nabídek k veřejné zakázce
malého rozsahu na služby "Zpracování studie - Obnova Národního sadu ve Štramberku".
III. Rada města rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky na služby "Zpracování studie - Obnova Národního sadu ve
Štramberku" předložené uchazečem CAPREA, zahradní a krajinářské úpravy, Ing. Iva
Škrovová, se sídlem Kamenka 41, 742 35 Odry, IČ 18969241.
IV. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a
společností CAPREA, zahradní a krajinářské úpravy, Ing. Iva Škrovová, se sídlem Kamenka
41, 742 35 Odry, IČ 18969241, na služby "Zpracování studie - Obnova Národního sadu ve
Štramberku" a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
657/36/RM/2016 Hodnocení činnosti KD, knihovny, MIC a muzea ZB, Propagace města a
příprava veletrhů CR, webové stránky města
I. Rada města bere na vědomí
Hodnocení turistické sezóny, Hodnocení činnosti KD, knihovny, MIC a muzea Zd. Buriana,
Propagace města a příprava veletrhů CR a webové stránky města, Přehled kulturních akcí na
rok 2017 - město, Přehled kulturních akcí - Trúba.
Usnesení bylo: PŘIJATO
658/36/RM/2016 Kontrola plnění úkolů
I. Rada města bere na vědomí
kontrolu úkolů ke dni 01.11.2016
Usnesení bylo: PŘIJATO

659/36/RM/2016 Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-8011500/3
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-8011500/3 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
660/36/RM/2016 Darovací smlouva č. NJ/197/j/2016/Ja
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit darovací smlouvu č. NJ/197/j/2016/Ja mezi městem
Štramberkem se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a Moravskoslezským
krajem se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupeným Správou silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23
Ostrava, IČ 00095711.
Usnesení bylo: PŘIJATO
661/36/RM/2016 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavební práce "Výměna topidel u
bytových domů Bařiny č. p. 816-819".
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a společností PELA CZ a.s., K Nemocnici 2133/104, 741 01 Nový Jičín, IČ
25822454, na stavební práce "Výměna topidel u bytových domů Bařiny č. p. 816-819" a
pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem tohoto dodatku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
662/36/RM/2016 Smlouva o dílo č. NJ/372/2016/Ba
I. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo č. NJ/372/2016/Ba uzavřenou mezi Městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČ 00298468 a Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace,
Úprkova 1, 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 Bařinka v obci Štramberk a pověřuje
podpisem této smlouvy starostu Ing. Davida Plandora.
Usnesení bylo: PŘIJATO
663/36/RM/2016 Smlouva o dílo na aktualizaci a vedení správy digitálního povodňového
plánu města Štramberka
I. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a společností ENVIPARTNER, s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno - Štýřice, IČ

28358589, jejímž předmětem je aktualizace a vedení správy digitálního povodňového plánu
města Štramberka dle podmínek dotačního titulu a pověřuje podpisem této smlouvy starostu
města pana Ing. Davida Plandora.
Usnesení bylo: PŘIJATO
664/36/RM/2016 Abonentní parkovací karty na rok 2016
I. Rada města schvaluje
vydání Abonentní parkovací karty na rok 2016 (žádosti podané v termínu od 28. 09. 2016 do
01. 11. 2016), na základě přílohy č. 1 podkladového materiálu dle Nařízení města č. 1/2015 o
stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě
Štramberku a Podmínek pro vydávání parkovacích karet v souvislosti s Nařízením města č.
1/2015 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve
městě Štramberku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
665/36/RM/2016 Veřejnoprávní smlouva o provedení stavby "Stavba kanceláří s bytem
správce, myčky a řadové garáže"
I. Rada města schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby "Stavba kanceláří s bytem správce, myčky a
řadové garáže" uzavřenou mezi Městským úřadem Štramberk, Stavební úřad Městského
úřadu Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení
§ 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) v platném znění, zastoupený referentkou Blankou Váňovou, jako
oprávněnou úřední osobou k podepisování písemného vyhotovení správního rozhodnutí dle §
15 odst. 2 správního řádu a společností FOTO MORAVA s.r.o., Machová 147/1, 742 21
Kopřivnice, IČ 61947954 zastoupené na základě plné moci M. P. 742 75 Lichnov a zároveň
pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy za
předpokladu vypořádání podmínek (dle důvodové zprávy), uložených Radou města
Štramberka.
Usnesení bylo: PŘIJATO
666/36/RM/2016 Příkazní smlouva na administraci veřejné zakázky na projekt "Snížení
energetické náročnosti veřejných budov města Štramberka"
I. Rada města schvaluje
Příkazní smlouvu mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a
společností Steska, Kavřík, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Vídeňská 7, 639 00 Brno, IČ
03045315, na administraci veřejné zakázky na zhotovitele stavby v rámci projektu "Snížení
energetické náročnosti veřejných budov města Štramberka" registrační číslo
CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001832, který byl doporučen k podpoře z dotačního titulu
Operační program životního prostředí a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora
podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO

667/36/RM/2016 Příkazní smlouva na dotační management na projekt "Snížení energetické
náročnosti veřejných budov města Štramberka"
I. Rada města rozhoduje
dle článku 10 Vnitroorganizační směrnice číslo 6/2007 o zadávání zakázek malého rozsahu o
přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dotační management na projekt "Snížení
energetické náročnosti veřejných budov města Štramberka" a to uchazeči RENARDS dotační,
s.r.o., se sídlem Vídeňská 228/7, 639 00 Brno, IČ 28337361.
II. Rada města schvaluje
Příkazní smlouvu mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a
společností RENARDS dotační, s.r.o., se sídlem Vídeňská 228/7, 639 00 Brno, IČ 28337361,
na dotační management na projekt "Snížení energetické náročnosti veřejných budov města
Štramberka" registrační číslo CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001832, který byl doporučen k
podpoře z dotačního titulu Operační program životního prostředí a pověřuje starostu města
pana Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
III. Rada města schvaluje
Příkazní smlouvu mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a
společností RENARDS dotační, s.r.o., se sídlem Vídeňská 228/7, 639 00 Brno, IČ 28337361,
na administraci v době udržitelnosti na projekt "Snížení energetické náročnosti veřejných
budov města Štramberka" registrační číslo CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001832, který byl
doporučen k podpoře z dotačního titulu Operační program životního prostředí a pověřuje
starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
668/36/RM/2016 Příkazní smlouva na administraci veřejné zakázky na projekt "Stavební
úpravy č. p. 137 - etapa 1 - snížení energetické náročnosti budovy"
I. Rada města schvaluje
Příkazní smlouvu mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a
společností Unitender, s.r.o., se sídlem Jurečkova 16/1812, 702 00 Ostrava, Moravská
Ostrava, IČ 25394495, na administraci veřejné zakázky na zhotovitele stavby v rámci
projektu "Stavební úpravy č. p. 137 - etapa 1 - snížení energetické náročnosti budovy"
registrační číslo CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001868, který byl doporučen k podpoře z
dotačního titulu Operační program životního prostředí a pověřuje starostu města pana
Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
669/36/RM/2016 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje - JSDH
I. Rada města schvaluje
přijetí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Ostrava pro JSDH Štramberk ve
výši 31 880,-- Kč.
II. 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 00 Ostrava, na jednorázové poskytnutí účelové dotace ve výši 31
880,-- Kč pro JSDH Štramberk a pověřuje starostu města Ing. Davida Plandora podpisem této
smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
670/36/RM/2016 Nájemník v bytě v majetku města
I. Rada města schvaluje
nájemníka na pronájem bytu s nájmem ve výši 34,31 Kč/1m 2 Bařiny 816/3 ve Štramberku v
obytném domě v majetku města Štramberka, se sídlem Náměsí 9, 742 66 Štramberk paní Evu
Žákovou, Závišická 928, 742 66 Štramberk a pověřuje vedoucí oddělení technické správy a
bytového hospodářství paní Karlu Procházkovou podpisem nájemní smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
671/36/RM/2016 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby "Zpracování studie
proveditelnosti dle podmínek 47. výzvy IROP - Infrastruktura základních škol".
I. Rada města schvaluje
podání žádosti o poskytnutí podpory z Integrovaného regionálního operačního
programu, Prioritní osa PO 2 - Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele
regionů, Specifický cíl 2.4 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a
celoživotní učení, Výzva č. 47 - Infrastruktura základních škol (SVL).
II. Rada města bere na vědomí
Zápis z jednání komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a vyhodnocení nabídek
k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Zpracování studie proveditelnosti dle podmínek
47. výzvy IROP - Infrastruktura základních škol (SVL)".
III. Rada města rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky na služby "Zpracování studie proveditelnosti dle podmínek 47.
výzvy IROP - Infrastruktura základních škol (SVL)" předložené uchazečem ProFaktum, s.r.o.,
se sídlem Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, IČ 28568087.
IV. Rada města schvaluje
Smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a
společností ProFaktum, s.r.o., se sídlem Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, IČ 28568087,
na služby "Zpracování studie proveditelnosti dle podmínek 47. výzvy IROP - Infrastruktura
základních škol (SVL)" a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem této
smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
672/36/RM/2016 Pronájem prostor sloužících podnikání v budově s č.p. 136, části pozemku
p.č. 2826 a věcí movitých - chata Dr. Hrstky

I. Rada města schvaluje
1. pronájem prostor sloužících podnikání sestávajících z 31 místností o celkové výměře
259,25 m2 podlahové plochy, které se nacházejí v budově s č.p. 136 (stavba občanského
vybavení - chata Dr. Hrstky), která je součástí pozemku p.č. 2825 (zastavěná plocha a
nádvoří) a části pozemku p.č. 2826 o výměře 132 m2, včetně věcí movitých, vše v obci a
k.ú. Štramberk, paní Monice Sikorové, se sídlem Výstavní 1928/9, 702 00 Ostrava, IČ
73892513.
2. Smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání, části nemovitosti a věcí movitých č.
SMM/1/2016/NP mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk,
zastoupeným starostou města Ing. Davidem Plandorem a paní Monikou Sikorovou, se
sídlem Výstavní 1928/9, 702 00 Ostrava, IČ 73892513 a zároveň pověřuje starostu města
Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem této 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

