Rada města Štramberka

PŘEHLED USNESENÍ
z 35. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 11.10.2016
639/35/RM/2016 Kronika města Štramberka za rok 2015
I. Rada města bere na vědomí
formu, způsob a věcný obsah zpracování kroniky města Štramberka za rok 2015 kronikářem
panem Josefem Markem.
Usnesení bylo: PŘIJATO
640/35/RM/2016 Odpadové hospodářství, poplatky za odpad
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o odpadovém hospodářství ve městě Štramberku
II. Rada města ukládá
referentce úseku životního prostředí připravit ke schválení v orgánech města obecně závaznou
vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2017 se sazbou 480 Kč.
Zodpovídá :
Mgr. Radka Krysová
Termín :
06. 12. 2016
III. Rada města schvaluje
přílohu č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. OS201320002481 na dodávku 5 nádob na sklo barevné
o objemu 1550 l, uzavřenou mezi Městem Štramberkem, Náměstí 9, Štramberk a firmou
EKOKOM a.s., autorizovaná obalová společnost, Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 1 a
pověřuje starostu města Ing Davida Plandora podpisem tohoto dodatku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
641/35/RM/2016 Zpráva o přípravě OTS na zimní údržbu města
I. Rada města bere na vědomí
Zprávu o přípravě OTS na zimní údržbu města ze dne 03. 10. 2016.
II. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a panem Liborem Pustějovským, Štramberská 587, 742 58 Příbor, IČ 70030081,
jejímž předmětem je provádění zimní údržby místních komunikací ve Štramberku a pověřuje
podpisem této smlouvy starostu Ing. Davida Plandora.
Usnesení bylo: PŘIJATO

642/35/RM/2016 Zpráva o stavu domů v majetku města
I. Rada města bere na vědomí
Zprávu o stavu domů v majetku města ze dne 03. 10. 2016.
Usnesení bylo: PŘIJATO
643/35/RM/2016 Zpráva o stavu bytů v majetku města
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o stavu bytů v majetku města ze dne 03. 10. 2016.
Usnesení bylo: PŘIJATO
644/35/RM/2016 Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-8011359
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-8011359 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
645/35/RM/2016 Výpověď Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání č.
SMM/2/2015/NP .
I. Rada města schvaluje
výpověď Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání č. SMM/2/2015/NP uzavřené dne 04.
03. 2015, ve znění dodatku č. 1, s nájemcem panem P. M. IČ 63052903, 742 66 Štramberk, a
to v souladu s ustanovením § 2309 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Usnesení bylo: PŘIJATO
646/35/RM/2016 Žádost o prodej pozemku p.č. 2331/1.
I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru města prodat pozemek p.č. 2331/1 v obci a k.ú. Štramberk dle žádosti paní
J. N. a pana Ing. J. N., 742 66 Štramberk.
Usnesení bylo: PŘIJATO
647/35/RM/2016 Žádost o prodej části pozemku p.č. 141/1.
I. Rada města neschvaluje
rozdělení pozemku p.č. 141/1 v obci a k.ú. Štramberk, za účelem přípravy prodeje části tohoto
pozemku, dle žádosti pana P. G., 742 21 Závišice 5 a pana P. Š., 708 00 Ostrava Poruba.

Usnesení bylo: PŘIJATO
648/35/RM/2016 Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání v budově s č.p. 136 a části
pozemku p.č. 2826.
I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání sestávající 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 část pozemku p.č. 2826 o výměře 132 m2, vše v obci a k.ú. Štramberk,
za podmínek uvedených v podkladovém materiálu.
Usnesení bylo: PŘIJATO
649/35/RM/2016 Záměr darovat pozemek p.č. 1651/4, k.ú. Štramberk, do vlastnictví
Moravskoslezského kraje
I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města darovat pozemek p.č. 1651/4 o výměře 74 m2 (ostatní plocha,
silnice) v obci a k.ú. Štramberk, do vlastnictví Moravskoslezského kraje.
Usnesení bylo: PŘIJATO
650/35/RM/2016 Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP a Změna
organizační struktury Městského úřadu Štramberk od 1.11.2016
I. Rada města schvaluje
Dohodu č. NJA-VZ-88/2016 o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského
sociálního fondu mezi Úřadem práce České republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7,
IČ 72496991 a městem Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 na
vytvoření jednoho pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací na dobu od
01.11.2016 do 31.10.2017 a pověřuje místostarostu města Ing. Oldřicha Škrabala podpisem
této dohody.
II. Rada města schvaluje
organizační strukturu Městského úřadu Štramberk s účinností od 1.11.2016, která je součástí
vnitroorganizační směrnice č. 3/2011 Organizační řád, dle předloženého schématu.
Usnesení bylo: PŘIJATO
652/35/RM/2016 Smlouva o dílo na obnovu oplocení, vč. pojezdové brány školního hřiště
areálu ZŠ

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 obnovu oplocení, vč. pojezdové brány
školního hřiště areálu ZŠ a to uchazeči Miroslav Kvita - FELIS, se sídlem Novojičínská
959, 742 66 Štramberk, IČ 65526392.
II. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a
společností Miroslav Kvita - FELIS, se sídlem Novojičínská 959, 742 66 Štramberk, IČ
65526392, na obnovu oplocení, vč. pojezdové brány školního hřiště areálu ZŠ a pověřuje
starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
653/35/RM/2016 Rámcová smlouva o exekuční činnosti
I. Rada města schvaluje
rámcovou smlouvu o exekuční činnosti č. 2 uzavřenou mezi městem Štramberk, IČ 00298468,
se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk, zastoupeným starostou města Ing. Davidem
Plandorem, a soudním exekutorem Mgr. Davidem Bolomem, IČ 05276128, se
sídlem Dobrovského 35/1, 741 01 Nový Jičín, a zároveň pověřuje starostu města Ing. Davida
Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
654/35/RM/2016 Dodatek č. 10 ke Smlouvě o dílo číslo SWR/14/248 uzavřené dne 07. 02.
2014 ve znění dodatku č. 1 až č. 9 na udělení licence programového vybavení R@dnice
VERA.
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 10 ke Smlouvě o dílo číslo SWR/14/248 uzavřené dne 07. 02. 2014 ve znění
dodatku č. 1-9 mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a
firmou VERA, spol. s r.o., se sídlem Praha 6 - Vokovice, Lužná 2, IČ 62587978 na udělení
licence programového vybavení R@dnice VERA - udělení licence agendy Registr přestupků
a rozšíření počtu licencí příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Štramberk, včetně poskytování
služby Základní technické podpory a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora
podpisem tohoto dodatku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
655/35/RM/2016 Plán inventur 2016
I. Rada města schvaluje
Plán inventur na rok 2016.
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

