Rada města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ
z 66. schůze Rady města Štramberka, která se konala
dne 2.8.2021

1091/66/RM/2021

Smlouva o dílo na stavební práce "Rekonstrukce objektu
Náměstí čp. 18 - Stará škola".

I. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a společností COMMODUM, spol. s r.o., se sídlem Valašská Bystřice č. p.
225, 756 27 Valašská Bystřice, IČ 46577238, na provedení stavby v rámci projektu
"Rekonstrukce objektu Náměstí čp. 18 - Stará škola".
Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku
1092/66/RM/2021 na stavební práce "Obnova místních komunikací ve
Štramberku".
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
"Obnova místních komunikací ve Štramberku".
II. Rada města jmenuje
tříčlennou komisi pro 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 "Obnova místních komunikací ve Štramberku" ve
složení:
Ing. Oldřich Škrabal, tajemník MÚ
Ing. Mojmír Kramoliš, radní města
Jiří Juřena, investor města
Náhradník:
Ing. Andrea Hlávková, starostka města
Výpůjčka částí pozemku p. č. 1130 v k. ú. Štramberk za
účelem zřízení a provozování veřejného místa zpětného
1093/66/RM/2021 odběru odpadních automobilových baterií nebo
akumulátorů a zřízení a provozování veřejného místa
zpětného odběru odpadních pneumatik
I. Rada města schvaluje
1. výpůjčku části nemovitosti pozemku p.č. 1130 o výměře 1 m2, ostatní plocha, jiná
plocha, v obci a k.ú. Štramberk, společnosti GREEN Logistics CZ s.r.o., IČ 09632409,
se sídlem Osadní 799/26, Holešovice, 170 00 Praha 7.
2. Smlouvu o výpůjčce části nemovité věci za účelem zřízení veřejného místa zpětného
odběru odpadních automobilových baterií nebo akumulátorů mezi městem Štramberkem,

IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a společností GREEN Logistics CZ s.r.o.,
IČ 09632409, se sídlem Osadní 799/26, Holešovice, 170 00 Praha 7.
II. Rada města schvaluje
1. výpůjčku části nemovitosti pozemku p.č. 1130 o výměře 9 m2, ostatní plocha, jiná
plocha, v obci a k.ú. Štramberk, společnosti GREEN Logistics CZ s.r.o., IČ 09632409,
se sídlem Osadní 799/26, Holešovice, 170 00 Praha 7.
2. Smlouvu o výpůjčce části nemovité věci za účelem zřízení veřejného místa zpětného
odběru odpadních pneumatik mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742
66 Štramberk a společností GREEN Logistics CZ s.r.o., IČ 09632409, se sídlem Osadní
799/26, Holešovice, 170 00 Praha 7.
Příkazní smlouva na zajištění výkonu technického
1094/66/RM/2021 dozoru investora v rámci realizace stavby s názvem
"Rekonstrukce objektu Náměstí čp. 18 - Stará škola"
I. Rada města rozhoduje
dle článku 7. odst. 10 Vnitroorganizační směrnice číslo 2/2018 o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zajištění
výkonu technického dozoru investora v rámci realizace stavby s názvem "Rekonstrukce
objektu Náměstí čp. 18 - Stará škola". a to uchazeči Kamil Herůdek, se sídlem Sedlnice 549,
742 56 Sedlnice, IČ 12651478.
II. Rada města schvaluje
Příkazní smlouvu mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a
příkazníkem Kamil Herůdek, se sídlem Sedlnice 549, 742 56 Sedlnice, IČ 12651478, na
zajištění výkonu technického dozoru investora v rámci realizace stavby s
názvem "Rekonstrukce objektu Náměstí čp. 18 - Stará škola".
Odstoupení od projektu "Komunitní centrum Štramberk"
1095/66/RM/2021
registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0014684
I. Rada města rozhoduje
o odstoupení od projektu "Komunitní centrum Štramberk" registrační číslo
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0014684, který byl doporučen k podpoře z dotačního
titulu Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 62 - Sociální infrastruktura
- Integrované projekty CLLD, MAS Lašsko výzva č. 17.

Ing. Andrea Hlávková, v.r.
starostka města

Ing. Václav Šimíček, v.r.
místostarosta města

