Usnesení ze 14. Rady města Štramberka, konané dne 12. 07. 2011.

USNESENÍ
z 14. jednání Rady města Štramberka, konané dne 12. 07. 2011.
(Usnesení č. 14/295 - 14/316)
Rada města Štramberka po projednání :
Usnesení č.
14/295 Bere na vědomí kontrolu úkolů ke dni 12. 07. 2011.

14/296 Bere na vědomí Zprávu o činnosti komise sociálně zdravotní a bytové a SPOZu.

14/297 Bere na vědomí Zprávu o informacích z oblasti sociálních věcí.

14/298 Bere na vědomí informaci o nezaměstnanosti v regionu a ve městě Štramberku
ke dni 31. 05. 2011.

14/299 Bere na vědomí Zprávu o spolupráci města s podnikateli.

14/300/1 Schvaluje podmínky výběrového řízení č. 4/2011.
14/300/2 Jmenuje komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek výběrového řízení č.
4/2011 - Referent úseku životního prostředí ve složení :
Ing. Socha Jan, starosta
Ing. Škrabal Oldřich, místostarosta
Ing. Hlávková Andrea, vedoucí finančního oddělení
p. Vašek Josef, radní, předseda komise ŽP
Ing. Volná Libuše, MÚ Příbor – vedoucí životního prostředí a lesního hospodářství

14/301/1 Bere na vědomí jednání vedení úřadu na pronájem a servisně materiálové zabezpečení
kopírovacího stroje KONICA MINOLTA BH-C220 , ztotožňuje se se závěry vedení úřadu a
schvaluje výběr nejvhodnější cenové nabídky a to nabídku společnosti P.M. CAROLINE s. r. o.,
Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín.
14/301/2 Schvaluje Nájemní smlouvu a Smlouvu o servisně – materiálovém zabezpečení
kopírovacího stroje KONICA MINOLTA BH-C220 č. NS110510 mezi městem Štramberkem,
Náměstí 9, 742 66 Štramberk a společností P.M. CAROLINE s. r. o., Dolní náměstí 1356, 755 01
Vsetín a pověřuje starostu pana Ing. Jana Sochu podpisem této smlouvy.
14/302 Schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části o výměře 578 m2 pozemku parc. č. 2505/1 v
obci a k. ú. Štramberk.
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14/303/1 Schvaluje pronájem pozemků p.č. 1315/2, orná půda o vým. 51123 m2, část p.č. 1315/3,
orná půda o vým. 21324 m2, p.č. 1331/2, tr. tr. porost o vým. 4765 m2, p.č. 1332/2, orná půda o
vým. 3102 m2, p.č. 1333/2, tr. tr. porost o vým. 3242 m2, p.č. 1364/1, vodní plocha o vým. 648 m2,
p.č. 1370, tr. tr. porost o vým. 154 m2, p.č. 1381/7, orná půda o vým. 32 m2, p.č. 1383/9, ostatní
plocha, ostatní komunikace o vým. 611 m2, p.č. 1390/1, orná půda o vým. 74 m2, p.č. 1407/4, orná
půda o vým. 690 m2, p.č. 1407/5, orná půda o vým. 752 m2, p.č. 1417/4, tr. tr. porost o vým. 413 m2,
p.č. 1417/5,tr. tr. porost o vým. 588 m2, p.č. 1831/2, tr. tr. porost o vým. 477 m2, p.č. 1837/1, tr. tr.
porost o vým. 6534 m2, p.č. 1837/13, tr. tr. porost o vým. 404 m2, p.č. 1839, orná půda o vým. 1412
m2, p.č. 1841/1, tr. tr. porost o vým. 7548 m2, p.č. 1844/2, orná půda o vým. 1321 m2, p.č. 2124, tr.
tr. porost o vým. 9645 m2, část p.č. 2126, orná půda o vým. 3192 m2, p.č. 2269/2, tr. tr. porost o
vým. 897 m2, p.č. 2276/9, orná půda o vým. 903 m2, p.č. 2276/17, orná půda o vým. 842 m2,
p.č.2276/18, orná půda o vým. 246 m2, p.č. 2302/9, orná půda o vým. 1166 m2, p.č. 2304/22, orná
půda o vým. 198 m2, p.č. 2439/35, orná půda o vým. 1200 m2, vše v obci a k.ú. Štramberk, panu
Tomáši Pustkovi, bytem Ženklava 41, 742 67.
14/303/2 Schvaluje nájemní smlouvu č. 6/2011 mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí
9, 742 66 Štramberk a Tomášem Pustkou, IČ 68336489, bytem 742 67 Ženklava 41 a zároveň
pověřuje starostu města Ing. Jana Sochu podpisem této smlouvy.

14/304 Schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 1/2011 mezi městem Štramberkem, Náměstí 9,
742 66 Štramberk a nájemcem ISMM Project & Training s.r.o. , IČ 25365053, Pražákova 218/7,
709 00 Ostrava, Mariánské Hory a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Jana Sochu
podpisem tohoto dodatku.

14/305 Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Štramberkem, se sídlem
Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468, zastoupeným starostou města Ing. Janem Sochou a
Ing. Oldřichem Jaškem a Miladou Jaškovou, oba bytem Štramberská 1138, 742 21 Kopřivnice,
když věcné břemeno spočívá ve vedení přípojky NN ke stavbě pro rodinnou rekreaci umístěné na
parc.č. 1660/10 přes dotčený pozemek parc. č. 1662/1 v obci a k. ú. Štramberk, a to v rozsahu
uvedeném v geometrickém plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene č. 2769-71/2011.
Zároveň Rada města Štramberka pověřuje starostu města Štramberka Ing. Jana Sochu podpisem této
smlouvy o zřízení věcného břemene.

14/306/1 Schvaluje výpověď Martinu Přidalovi, bytem Kozina 840, 742 66 Štramberk, z nájmu
nebytových prostor v domě č. p. 820 na ulici Nádražní ve Štramberku (účel nájmu: provozování
prodejny drogerie a PNS), dle čl. 6 odst. 6.1 a odst. 6.3 platné nájemní smlouvy o nájmu a
podnájmu nebytových prostor města ve smyslu ust. § 10 a § 12 zákona č. 116/1990 Sb. v platném
znění a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Jana Sochu podpisem výpovědi.
14/306/2 Schvaluje zveřejnění záměru pronajmout nebytový prostor v přízemí domu č.p. 820, na
ulici Nádražní ve Štramberku, sestávající se ze 2 místností o celkové výměře 59,24 m2 podlahové
plochy a společných prostor (sociální zařízení, chodby, schodiště- I.NP) rozsahu 16,66 % výměry
jejich podlahové plochy, tj. 13,20 m2.
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14/307 Schvaluje Smlouvu o užití silničního pozemku (tělesa) pro zvláštní užívání č.
NJ/306/a/2011/Na mezi nájemcem městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk
a pronajímatelem Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem
Úprkova 1, 702 23, Ostrava, středisko Nový Jičín, Suvorovova 525, 741 01 Šenov u Nového Jičína
a pověřuje starostu Ing. Jana Sochu k podpisu této smlouvy.

14/308 Schvaluje, stavební úpravy nebytových prostor ul. Nádražní 820 dle předložené
dokumentace na žádost nájemce Ivety Černé, Javorová 718, 742 21 Kopřivnice .

14/309 Souhlasí s vyčistěním a zajištěním studánek na pozemcích parc. č. 2834/2 v k. ú.
Kopřivnice a parc. č. 2981/2 v k. ú. Štramberk dle žádosti a na náklady KLUBU štramberských
rodáků z KOPCE zastoupeného tajemníkem Miroslavem Sopuchem, Nový Jičín.

14/310 Schvaluje uvolnění paní Dagmar Pourové z členství komise SPOZ.

14/311 Schvaluje smlouvu o věcném břemenu (stavba kanalizace včetně ochranného pásma a
příslušenství na části p.č. 141/1 a části p.č. 2855 v k.ú. Štramberk) mezi městem Štramberkem,
Náměstí 9, 742 66 Štramberk, zastoupeným starostou Ing. Janem Sochou a Severomoravskými
vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava, zastoupenými prof. Dr. Ing.
Miroslavem Kynclem, místopředsedou představenstva a Ing. Miroslavem Šrámkem, členem
představenstva a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Jana Sochu podpisem této
smlouvy.
14/312/1 Schvaluje vyhodnocení veřejné zakázky na realizaci stavby „Oprava střechy Městského
úřadu Štramberk, Náměstí č.p. 9“.
14/312/2 Schvaluje vítěze veřejné zakázky na realizaci stavby „Oprava střechy Městského úřadu
Štramberk, Náměstí č.p. 9“ a to Ing. Ladislava Hradila, IČ 10615369, K Nemocnici 769/64, 741 01
Nový Jičín.
14/312/3 Schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Oprava střechy Městského úřadu
Štramberk, Náměstí č. p. 9“ mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a Ing.
Ladislavem Hradilem, IČ 10615369, K Nemocnici 769/64, 741 01 Nový Jičín, a pověřuje starostu
města pana Ing. Jana Sochu podpisem této smlouvy.

14/313/1 Schvaluje vyhodnocení veřejné zakázky na „Rekonstrukce střešních oken v obytném
domě Štramberk, Bařiny 818-819“.
14/313/2 Schvaluje vítěze veřejné zakázky na „Rekonstrukce střešních oken v obytném domě
Štramberk, Bařiny 818-819“ a to společnost NOSTA, s. r. o.; IČ 47671416, Svatopluka Čecha
2088/13, 741 11 Nový Jičín.

3/4

Návrh usnesení 14. RM 12_07_2011

Usnesení ze 14. Rady města Štramberka, konané dne 12. 07. 2011.

14/313/3 Schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce střešních oken v obytném
domě Štramberk, Bařiny 818-819“ mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a
společností NOSTA, s.r.o.; IČ 47671416, Svatopluka Čecha 2088/13, 741 11 Nový Jičín, a
pověřuje starostu města pana Ing. Jana Sochu podpisem této smlouvy.

14/314/1 Schvaluje pronájem nebytových prostor sestávajících z 1 místnosti (č.m.3) o výměře 42
m2 podlahové plochy a společných prostor (sociální zařízení, chodby, schodiště) v rozsahu 16,66 %
výměry jejich podlahové plochy, tj. 13,20 m2, celková plocha činí 55,20 m2, v 1. NP objektu č.p.
820 na ulici Nádražní ve Štramberku, paní Ivetě Černé, IČ 65523164, bytem Javorová 718, 742 21
Kopřivnice, na dobu neurčitou za účelem provozování skladu a zároveň pověřuje místostarostu
města Štramberka Ing. Oldřicha Škrabala podpisem nájemní smlouvy o nájmu a podnájmu těchto
nebytových prostor.
14/314/2 Schvaluje pronájem nebytových prostor sestávajících z 1 místnosti (č.m.4) o výměře 42
m2 podlahové plochy a společných prostor (sociální zařízení, chodby, schodiště) v rozsahu 16,66 %
výměry jejich podlahové plochy, tj. 13,20 m2, celková plocha činí 55,20 m2, v 1. NP objektu č.p.
820 na ulici Nádražní ve Štramberku, paní Ivetě Černé, IČ 65523164, bytem Javorová 718, 742 21
Kopřivnice, na dobu neurčitou za účelem provozování skladu a zároveň pověřuje místostarostu
města Štramberka Ing. Oldřicha Škrabala podpisem nájemní smlouvy o nájmu a podnájmu těchto
nebytových prostor.
14/314/3 Schvaluje pronájem nebytových prostor sestávajících z 1 místnosti (č.m.5) o výměře
37,92 m2 m2 podlahové plochy a společných prostor (sociální zařízení, chodby, schodiště) v
rozsahu 16,66 % výměry jejich podlahové plochy, tj. 13,20 m2, celková plocha činí 51,12 m2, v 1.
NP objektu č.p. 820 na ulici Nádražní ve Štramberku, paní Ivetě Černé, IČ 65523164, bytem
Javorová 718, 742 21 Kopřivnice, na dobu neurčitou za účelem provozování kanceláře a zároveň
pověřuje místostarostu města Štramberka Ing. Oldřicha Škrabala podpisem nájemní smlouvy o
nájmu a podnájmu těchto nebytových prostor.

14/315 Schvaluje Smlouvu o poskytování zvýhodněných podmínek č. 2011-11233205778,
uzavřenou mezi firmou Vodafone Czech Republic a.s. , IČ: 25788001, Vinohradská 167, 100 00
Praha 10, zastoupenou Davidem Pourem a městem Štramberkem, IČ: 00298468, Náměstí 9, 742 66
Štramberk, a zároveň pověřuje místostarostu ing. Oldřicha Škrabala podpisem této smlouvy.
14/316 Schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 08017131uzavřenou se Státním fondem životního
prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 a městem Štramberkem, Náměstí 9,
742 66 Štramberk, o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky v
rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Dokončení kanalizační sítě města
Štramberka s napojením na ČOV – 1. etapa Odkanalizování lokalita Štramberk – Kozina „ a
pověřuje starostu města Ing. Jana Sochu podpisem tohoto dodatku.

Ing. Oldřich Š k r a b a l
místostarosta města

Ing. Jan D a v i d
člen rady města
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