Rada města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ
z 59. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 21.11.2017
1031/59/RM/2017 Změna organizační struktury MÚ od 1.1.2018 - správce
I. Rada města zřizuje
funkční místo správce od 1.1.2018.
II. Rada města schvaluje
Přílohu č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Štramberk (organizační strukturu MÚ) od
1.1.2018.
III. Rada města ukládá
Ukládá Ing. Davidu Plandorovi, starostovi města, přepracování a předložení náplně práce pro
pro nově zřízené funkční místo ve smysl diskuse, která v radě města proběhla.
Předpokládaný nástup pracovníka od 01. 02. 2018.
Termín :
05. 12. 2017
Zodpovídá: Ing. David Plandor
Usnesení bylo: Přijato
1032/59/RM/2017 Smlouva o reklamě se společností Kotouč Štramberk, spol. s r. o.
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o provedení reklamy uzavřenou mezi městem Štramberkem, se sídlem Náměstí 9,
742 66 Štramberk, IČ 00298468 a společností KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. s r. o. se
sídlem Libotín 500, 742 66 Štramberk, IČ 47972165 a pověřuje starostu města
Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO

1033/59/RM/2017 Žádost o prodej pozemku p. č. 3027/44 k. ú. Štramberk - Bc. V. S. K.
I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru města prodat pozemek p. č. 3027/44 o výměře 97 m2 v obci a k. ú.
Štramberk.
Usnesení bylo: PŘIJATO

1034/59/RM/2017 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
SMM/9/2017/BVB

I. Rada města ruší
usnesení č. 996/56/RM/2017/II přijaté na 56. schůzi dne 10.10.2017, kterým bylo schváleno
znění Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
SMM/9/2017/BVB mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, Štramberk (strana budoucí
povinná ze služebnosti inž. sítě) a společností Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava (strana budoucí oprávněná
ze služebnosti inž. sítě), když předmětem smlouvy bylo budoucí zatížení částí pozemků p. č.
745/1, p. č. 654/1 a p. č. 714/1 v k. ú. Štramberk stavbou vodovodního řadu.
II. Rada města schvaluje
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SMM/9/2017/BVB
mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana budoucí povinná ze
služebnosti inž. sítě) a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28.
října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava (strana budoucí oprávněná ze služebnosti
inž. sítě), když předmětem smlouvy je budoucí zatížení částí pozemků p. č. 745/1, p. č. 654/1,
p. č. 714/1 a p. č. 632 v k. ú. Štramberk stavbou vodovodního řadu a zároveň pověřuje
starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO

1035/59/RM/2017 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o
právu provést stavbu č. IV-12-8014419/2
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č.
IV-12-8014419/2 mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66
Štramberk (strana Budoucí povinná z věcného břemene) a společností ČEZ Distribuce, a.s.,
IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Dečín IV - Podmokly, zastoupenou Ing. Martinem
Bartečkem, IČ 47195355, Lublaňská 1002/9, Vinohrady, 120 00 Praha 2 (strana Budoucí
oprávněná z věcného břemene), když předmětem smlouvy je budoucí zatížení části pozemku
p. č. 2100/2 v k.ú. Štramberk zařízením distribuční soustavy - zemní kabelové
vedení NN a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem této
smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1036/59/RM/2017 Žádost o převod pozemků p. č. 2100/16, p. č. 2100/31, p. č. 2100/33 a p.
č. 2278/9, vše k.ú. Štramberk, do vlastnictví města Štramberka
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka souhlasit s podáním žádosti o převod pozemků p. č. 2100/16,
p. č. 2100/31, p. č. 2100/33 a p. č. 2278/9, vše v obci a k.ú. Štramberk, do vlastnictví města
Štramberka, a to na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště
Ostrava, odbor Odloučené pracoviště Nový Jičín, Husova 1079/11, 741 01 Nový Jičín.

Usnesení bylo: PŘIJATO

1037/59/RM/2017 Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě na služby - zpracování zadávací
dokumentace k veřejné zakázce, organizaci výběrového a zadávacího řízení na
dodavatele v rámci projektů "Odkanalizování lokality Libotín" a "Zásobování vodou
lokality Libotín"
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě 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 služby - zpracování zadávací dokumentace k veřejné
zakázce, organizaci výběrového a zadávacího řízení na dodavatele v rámci projektů
"Odkanalizování lokality Libotín" a "Zásobování vodou lokality Libotín" a pověřuje starostu
města pana Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO

1038/59/RM/2017 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku a montáž prvků - Sluneční
stezka na Bílou horu - I. etapa.
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a společností NOVOS NJ, s.r.o., Libotín 979, 742 66 Štramberk, IČ 26825007,
na realizaci projektu "Dodávka a montáž prvků - Sluneční stezka na Bílou horu - I. etapa" a
pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem tohoto dodatku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1039/59/RM/2017 Smlouva o zabezpečení přeložky vodního díla vyvolané investiční
výstavbou č. 1036/PR/NJ/2017 - SmVaK
I. Rada města schvaluje
Smlouvu č. 1036/PR/NJ/2017 o zabezpečení přeložky vodního díla vyvolané investiční
výstavbou mezi Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava, a. s., ul. 28. října
1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 45193665, zastoupeným Ing. Anatolem
Pšeničkou, generálním ředitelem na základě pověření uděleného představenstvem společnosti
dne 21.04.2015 a městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 v rámci
stavby "Přeložka kanalizačního sběrače B mezi Š196-Š200 v ul. Závišická ve Štramberku" a
pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO

1040/59/RM/2017 Nájemní smlouva č. SMM/5/2017/NS a smlouva o užívání pozemku -

Tělocvičná jednota Sokol Štramberk
I. Rada města neschvaluje
Nájemní smlouvu č. SMM/5/2017/NS a smlouvu o užívání pozemku mezi Tělocvičnou
jednotou Sokol Štramberk, IČ 64629716, se sídlem Zauličí 620, 742 66 Štramberk
(pronajímatel) a městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk
(nájemce).
Usnesení bylo: PŘIJATO

1041/59/RM/2017 Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu a provozování kanalizací ze dne
01.08.2011
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu a provozování kanalizací ze dne 01.08.2011, uzavřený mezi
městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a společností
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČ 45193665, 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, podle § 2201 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 8 odst. 2 Zákona o Vodovodech a
Kanalizacích, za účelem umožnění aktualizace Platebního mechanismu v souladu s novými
právními předpisy a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem tohoto
dodatku.
Usnesení bylo: PŘIJATO

1042/59/RM/2017 Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební
práce "Odkanalizování lokality Libotín a Zásobování vodou lokality Libotín".
I. Rada města schvaluje
zadávací dokumentaci na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění v rámci projektu
"Odkanalizování lokality Libotín a Zásobování vodou lokality Libotín".
II. Rada města jmenuje
pětičlennou komisi pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek
v souvislosti s podlimitní veřejnou zakázkou na stavební práce zadávanou dle zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění v rámci projektu
"Odkanalizování lokality Libotín a Zásobování vodou lokality Libotín" ve složení:
Ing. David Plandor, starosta města
Ing. Oldřich Škrabal, místostarosta města
Jiří Juřena, investor města
Ing. Mojmír Kramoliš, zastupitel města
Ing. Pavel Podolský, radní města
Náhradník:
Michal Dostál, radní města

Usnesení bylo: Přijato

1043/59/RM/2017 Nájemník v bytě v majetku města
I. Rada města schvaluje
nájemníka na pronájem bytu s nájmem ve výši 18,25 Kč/1m 2 na Bařinách 751/4 ve
Štramberku v obytném domě v majetku města Štramberka, se sídlem Náměstí 9, 742 66
Štramberk paní G. S., bytem 7472 21 Kopřivnice a pověřuje vedoucí oddělení technické
správy a bytového hospodářství paní Karlu Procházkovou podpisem nájemní smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO

1044/59/RM/2017 Příprava 15. zasedání Zastupitelstva města Štramberka
v mimořádném termínu
I. Rada města schvaluje
datum, místo, čas a program 15. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, konaného dne
06.12.2017 v 16h v sále Kulturního domu na Náměstí ve Štramberku v mimořádném termínu.
Usnesení bylo: Přijato

Ing. David Plandor
starosta města

Ing. Oldřich Škrabal
místostarosta města

