Rad a města Štramber k a

P Ř E H L E D

U S N E S E N Í

z 5 . sc hů z e Ra dy m ě s ta Š t r a mb e r k a,
k t e r á se ko na l a dn e 2 4. 02 . 2 015
Č. j. MEST/STA/477/2015/ZB/51.2

(Toto usnesení je upraveno podle zák. č.. 101/2000 – zákon o ochraně osobních údajů)

47/5/RM/2015 Příprava turistické sezóny, Hodnocení účasti města na veletrzích CR, Informace o
vydávaných tiskovinách
I. Rada města bere na vědomí
Zprávu o přípravě turistické sezóny 2015, hodnocení účasti města na veletrzích CR a informace o
vydávaných tiskovinách.

48/5/RM/2015 Zpráva o podaných žádostech o dotaci v rámci vyhlášených dotačních titulů k 15. 02.
2015
I. Rada města bere na vědomí
Zprávu o podaných žádostech o dotaci v rámci vyhlášených dotačních titulů k 15. 02. 2015.

49/5/RM/2015 Zpráva o veřejném projednání parkovacího systému dne 9. 02. 2015
I. Rada města bere na vědomí zprávu o veřejném projednání parkovacího systému města
Štramberka dne 9. 02. 2015.

50/5/RM/2015 Smlouvy o předávání informací o odpadech
I. Rada města schvaluje smlouvu o předávání informací o odpadech mezi městem
Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468, zastoupeným Ing. Davidem
Plandorem, starostou města a firmou EXPOL TRADE s.r.o., IČ: 25390554, se sídlem Jiráskova
457, 738 01 Frýdek-Místek zastoupenou panem Martinem Okeničkou a pověřuje starostu
města pana Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
II. Rada města schvaluje smlouvu o předávání informací o odpadech mezi městem
Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468, zastoupeným Ing. Davidem
Plandorem, starostou města a firmou PARTR s.r.o., IČ: 60728515 se sídlem Všemina 234, 763
15 Slušovice a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
III. Rada města schvaluje smlouvu o předávání informací o odpadech mezi městem
Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468, zastoupeným Ing. Davidem
Plandorem, starostou města a firmou METALFAKTOR s.r.o., IČ: 26853825 se sídlem Zengrova
660/33 , 703 00 Ostrava – Vítkovice a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora
podpisem této smlouvy.

51/5/RM/2015 Žádost o uzavření Smlouvy o pachtu zemědělského podniku
I. Rada města nesouhlasí s uzavřením Smlouvy o pachtu zemědělského podniku dle žádosti
R. K. 742 21 Kopřivnice.
52/5/RM/2015 Žádost o prodej části pozemku p.č. 2823/1
I. Rada města neschvaluje rozdělení pozemku p.č. 2823/1 v obci a k.ú. Štramberk, za účelem
přípravy prodeje části tohoto pozemku, dle žádosti pana R. F. 742 66 Štramberk.

53/5/RM/2015 Žádost o odprodej 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 pana Ing. J. N., 742 66 Štramberk.

54/5/RM/2015 Žádost o odprodej části pozemku p.č. 2962/15 a části pozemku p.č. 241
I. Rada města neschvaluje rozdělení pozemku p.č. 2962/15 a pozemku p.č. 241 v obci a k.ú.
Štramberk, za účelem přípravy prodeje částí těchto pozemků dle žádosti pana J. B., 742 21
Kopřivnice.

55/5/RM/2015 Žádost o odprodej pozemku p.č. 2359/2
I. Rada města schvaluje zveřejnění záměru města prodat pozemek p.č. 2359/2 o výměře 85
m2 v obci a k.ú. Štramberk.

56/5/RM/2015 Žádost o odprodej části pozemku p.č. 427 - díl "a"
I. Rada města schvaluje zveřejnění záměru města prodat část pozemku p.č. 427 označenou
díl "a" o výměře 0,14 m2, v obci a k.ú. Štramberk, dle GP pro změnu hranic pozemků č. 293962/2014.

57/5/RM/2015 Žádost o souhlas s užíváním pozemků p.č. 2894/1, p.č. 2896, p.č. 2807 a p.č.2809
I. Rada města souhlasí s užíváním pozemků p.č. 2894/1, p.č. 2896, p.č. 2807 a p.č. 2809,
v obci a k.ú. Štramberk, v termínu do 31. 08. 2015 panem Ing. L. P., 742 66 Štramberk, za
účelem stažení, uložení a následného zpracování dřevní hmoty vytěžené z pozemku p.č.
2894/6 s tím, že po ukončení užívání pozemků budou tyto uvedeny do původního stavu.

58/5/RM/2015 Smlouva o zřízení věcného břemene - RWE GasNet,s.r.o.
I. Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 9900077501/1/2015 mezi
městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, zastoupeným starostou
města Ing. Davidem Plandorem, společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, Klíšská 940,
401 17 Ústí nad Labem v zastoupení společností RWE Distribuční služby, s.r.o., 27935311,

Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, zastoupena Ing. Stanislavem Tokařem, vedoucím
připojování a rozvoje PZ - Morava sever a Jaromírem Volným, technikem připojování a
rozvoje PZ - Morava sever a paní J. S. 742 66 Štramberk a zároveň pověřuje starostu města
Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.

59/5/RM/2015 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce,
a.s.
I. Rada města schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene,
osobní služebnost a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-8010716, Štramberk,
Venský, mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk,
zastoupeným starostou města Ing. Davidem Plandorem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ
24729035, Teplická 874/8, 405 02 Dečín IV-Podmokly, zastoupenou společností ARPEX
MORAVA s.r.o., Teslova 783/2, 702 00 Ostrava - Přívoz, kdy předmětem smlouvy je budoucí
zatížení části pozemku p.č. 8 a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida
Plandora podpisem této smlouvy.

60/5/RM/2015 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SMM/1/2015/VB
I. Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SMM/1/2015/VB
mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, zastoupeným
starostou města Ing. Davidem Plandorem a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi
Ostrava a.s., IČ 45193665, 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00
Ostrava, zastoupenými prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem, místopředsedou představenstva a
Ing. Miroslavem Šrámkem, členem představenstva a zároveň pověřuje starostu města
Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.

61/5/RM/2015 Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-8009698
I. Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-8009698 mezi městem
Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, zastoupeným starostou města
Ing. Davidem Plandorem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405
02 Děčín IV- Podmokly, zastoupenou spol. ARPEX MORAVA, s.r.o., IČ 26809559, Teslova 873,
702 00 Ostrava Přívoz, v zast. zplnomocněncem Ing. Terezií Kopkovou a zároveň pověřuje
starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.

62/5/RM/2015 Pronájem prostor sloužících podnikání v budově č.p. 10
I. Rada města schvaluje pronájem prostor sloužících podnikání, sestávajících z 1 místnosti o
celkové výměře 21,53 m2 podlahové plochy a společných prostor v rozsahu 50 % výměry
jejich podlahové plochy - 10,44 m2, které se nacházejí v budově s č.p. 10 (stavba občanského
vybavení) umístěné na pozemku parc. č. 14, ulice Náměstí, v obci a k.ú. Štramberk, paní L. S,
742 21 Kopřivnice.
II. Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání č. SMM/1/2015/NP
mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, zastoupeným
starostou města Ing. Davidem Plandorem a paní L. S., 742 21 Kopřivnice a zároveň pověřuje

starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.

III. Rada města souhlasí s provedením stavebních úprav prostor sloužících podnikání, které
se nacházejí v budově s č.p. 10 (stavba občanského vybavení) umístěné na pozemku parc. č.
14, ulice Náměstí, v obci a k.ú. Štramberk. Stavební úpravy budou spočívat v opravě
výkladců (výroba a osazení dvou výkladců - provedení viz stávající dveře do Pizzerie Piccolo),
probourání parapetu do výšky stávajícího soklu, probourání otvoru š. 1000 mm z
prostor pizzerie do předmětného prostoru v nosné stěně včetně provedení schodiště,
výmalba prostoru, zajištění stávajících dveří z prostoru do společných prostor (chodby).

63/5/RM/2015 Pronájem prostor v budově č.p. 450
I. Rada města schvaluje dohodu o skončení nájmu části nemovitosti mezi městem
Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, zastoupeným starostou
Ing. Davidem Plandorem a Divadelním spolkem KOTOUČ Štramberk, IČ 66741238, Nádražní
450, 742 66 Štramberk, zastoupeným předsedkyní spolku Mgr. Pavlou Jurkovou, když
předmětem dohody je skončení nájmu místností č. 0.01., č. 0.02 a č. 0.03 v 1. PP budovy č.p.
450, ke dni 28.02.2015. Rada města zároveň pověřuje starostu města Štramberka
Ing. Davida Plandora podpisem této dohody.
II. Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout část nemovitosti budovy s č.
p. 450, která je součástí pozemku parc. č. 1643, ulice Nádražní, v obci a k. ú. Štramberk, a to
místnost č. 2.01 o výměře 24,40 m2 podlahové plochy v 2. NP, místnost skladu o výměře
2,82 m2 podlahové plochy v 2. NP, část společných prostor v 1. NP (schodiště - místnost č.
1.14) o výměře 4,7 m2 podlahové plochy a část společných prostor v 2. NP (sociální zařízení,
chodby - místnost č. 2.07, místnost č. 2.10) o výměře 5,2 m2 podlahové plochy, Divadelnímu
spolku KOTOUČ Štramberk, na dobu neurčitou. Účel nájmu: uskladnění divadelních kostýmů.
III. Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout část nemovitosti budovy s č.
p. 450, která je součástí pozemku parc. č. 1643, ulice Nádražní, v obci a k. ú. Štramberk, a to
místnost č. 0.02 o výměře 13,30 m2 podlahové plochy v 1. PP, místnost č. 0.03 o výměře
13,43 m2 podlahové plochy v 1. PP a část společných prostor v 1. PP (schodiště, chodba místnost č. 0.10) o výměře 12,6 m2 podlahové plochy, Domu dětí a mládeže Kopřivnice, Kpt.
Jaroše1077, na dobu neurčitou. Účel nájmu: zájmová činnost.

64/5/RM/2015 Pronájem prostor sloužících podnikání v budově č.p. 620
I. Rada města schvaluje pronájem prostor sloužících podnikání, sestávajících z 15 místnosti o
celkové výměře 241,47 m2 podlahové plochy, které se nacházejí v 1. PP budovy s č.p. 620
(stavba občanského vybavení) umístěné na pozemku parc. č. 506, ulice Zauličí, v obci a k.ú.
Štramberk, panu P. M., 742 66 Štramberk.
II. Rada města neschvaluje prominutí složení peněžní jistoty dle žádosti pana P. M., 742 66
Štramberk.
III. Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání č. SMM/2/2015/NP
mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, zastoupeným
starostou města Ing. Davidem Plandorem a panem P. M., 742 66 Štramberk a zároveň
pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.

65/5/RM/2015 Záměr pronájmu - chata dr. Hrstky
I. Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout nemovitosti - pozemek parc.
č. 2825 o výměře 241 m2 (zastavená plocha a nádvoří), v obci a k.ú. Štramberk, jehož
součástí je stavba budova s č. p. 136 (stavba občanského vybavení), ulice Jaroňkova a část
pozemku parc. č. 2826 o výměře 132 m2 (ostatní plocha, neplodná půda), v obci a k.ú.
Štramberk, dle podkladového materiálu.

66/5/RM/2015 Provozování pouťových atrakcí na štramberské pouti
I. Rada města schvaluje paní Z. F., 739 25 Sviadnov, jako oprávněnou osobu pro zajištění
pouťových atrakcí na štramberské pouti pro období 2015 - 2018 (lokalita Náměstí) a pana J.
P., 747 33 Oldřišov, jako oprávněnou osobu pro zajištění pouťových atrakcí na štramberské
pouti pro období 2015 - 2018 (lokalita u ZŠ Zauličí).
II. Rada města schvaluje nájemní smlouvu č. SMM/1/2015/NS mezi městem Štramberkem a
panem J. P. 747 33 Oldřišov, na nájem částí pozemků p.č. 516/1, 521, 547 a 3034/1 (v
rozsahu veřejného prostranství u ZŠ) v k.ú. Štramberk za účelem umístění pouťových atrakcí
a zároveň pověřuje starostu města Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
III. Rada města schvaluje nájemní smlouvu č. SMM/2/2015/NS mezi městem Štramberkem a
paní Z. F., 739 25 Sviadnov, na nájem části pozemku p.č. 15/1 (plocha náměstí) v k.ú.
Štramberk za účelem umístění pouťových atrakcí a zároveň pověřuje starostu města Ing.
Davida Plandora podpisem této smlouvy.

67/5/RM/2015 Žádost o prodloužení Smlouvy o nájmu nemovitostí a věcí movitých č. 2/2010
I. Rada města nesouhlasí s prodloužením Smlouvy o nájmu nemovitostí a věcí movitých č.
2/2010 uzavřené dne 31. 03. 2010 mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66
Štramberk, jako pronajímatelem a společností ŠMÍRA-PRINT, s.r.o., IČ 25368915, Bořivojova
650/48, 718 00 Ostrava - Kunčičky, jako nájemcem, dle žádosti nájemce ze dne 11.02.2015.

68/5/RM/2015 Rezidentní a Abonentní parkovací karty na rok 2015
I. Rada města schvaluje vydání Rezidentních parkovacích karet na rok 2015 (žádosti podané
v termínu od 04. 02. 2015 do 24. 02. 2015), na základě přílohy č. 1 podkladového materiálu
dle Nařízení města č. 1/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních
komunikacích ve městě Štramberku a Podmínek pro vydávání parkovacích karet v souvislosti
s Nařízením města č. 1/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních
komunikacích ve městě Štramberku.
II. Rada města schvaluje vydání Abonentních parkovacích karet na rok 2015 (žádosti podané
v termínu od 04. 02. 2015 do 24. 02. 2015), na základě přílohy č. 2 podkladového materiálu
dle Nařízení města č. 1/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních
komunikacích ve městě Štramberku a Podmínek pro vydávání parkovacích karet v souvislosti
s Nařízením města č. 1/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních
komunikacích ve městě Štramberku.

69/5/RM/2015 Kupní smlouva na dodávku florbalových mantinelů pro tělocvičnu ve Štramberku
I. Rada města schvaluje vyhodnocení poptávkového řízení na dodávku florbalových
mantinelů pro tělocvičnu Zauličí 620, 742 66 Štramberk.
II. Rada města schvaluje vítěze poptávkového řízení na dodávku florbalových mantinelů pro
tělocvičnu Zauličí 620, 742 66 Štramberk, a to firmu UHER COMPANY s.r.o., Kouty 1290, 757
01 Valašské Meziříčí, IČ 26835690.
III. Rada města schvaluje Kupní smlouvu mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČ 00298468 a firmou UHER COMPANY s.r.o., Kouty 1290, 757 01 Valašské
Meziříčí, IČ 26835690 na dodávku florbalových mantinelů pro tělocvičnu Zauličí 620, 742 66
Štramberk a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.

70/5/RM/2015 Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu - výměna oken
objektu pošty - ul. Zauličí
I. Rada města schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci k podání nabídky na plnění veřejné
zakázky malého rozsahu ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách na dodávku oken objektu pošty ve Štramberku, Zauličí č. p. 265, p. č. 206 v obci a
k.ú. Štramberk.
II. Rada města jmenuje tříčlennou komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na
plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku oken objektu pošty ve
Štramberku, Zauličí č. p. 265, p. č. 206 v obci a k.ú. Štramberk ve složení:
Ing. Oldřich Škrabal, místostarosta města
Pokorný Michal, investor města
Procházková Karla, vedoucí oddělení technické správy a bytového hospodářství

71/5/RM/2015 Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu - výměna oken
Drážné
I. Rada města schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci k podání nabídky na plnění veřejné
zakázky malého rozsahu ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách na dodávku oken bytových domů ve Štramberku, Drážné č. p. 569, p.č. 1783 v
obci a k.ú. Štramberk a Drážné č. p. 539, p.č. 1747 v obci a k.ú. Štramberk.
II. Rada města jmenuje tříčlennou komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na
plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku oken bytových domů ve Štramberku,
Drážné č. p. 569, p.č. 1783 v obci a k.ú. Štramberk a Drážné č. p. 539, p.č. 1747 v obci a k.ú.
Štramberk ve složení:
Ing. Oldřich Škrabal, místostarosta města
Pokorný Michal, investor města
Procházková Karla, vedoucí oddělení technické správy a bytového hospodářství

72/5/RM/2015 Míra inflace 2014
I. Rada města souhlasí s tím, že město Štramberk v roce 2015 nebude zvyšovat u stávajících

smluv o nájmu prostor sloužících podnikání výši nájemného o míru inflace 0,4%.

73/5/RM/2015 Prodloužení nájemní smlouvy.
I. Rada města neschvaluje změnu v prodlužování nájemní smlouvy na byt v majetku Města
Štramberka, Náměstí 9, 742 66 Štramberk paní T. D., 742 66 Štramberk.

74/5/RM/2015 Pronájem vývěsní skříňky v majetku města
I. Rada města schvaluje Smlouvu na pronájem vývěsní skříňky ve Štramberku na ulici
Nádražní mezi městem Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk a Domem dětí
a mládeže Kopřivnice, Kpt. Jaroše 1077, příspěvková organizace , pobočka Štramberk a
pověřuje vedoucí oddělení technické správy a bytového hospodářství paní Karlu
Procházkovou podpisem nájemní smlouvy.

75/5/RM/2015 Dodatek č. 1/2015 Licenční smlouvy č. JSDH-326/2013 pro nevýhradní licenci.
I. Rada města schvaluje Dodatek č. 1/2015 Licenční smlouvy č. JSDH-326/2013 pro
nevýhradní licenci a pověřuje starostu města Ing. Davida Plandora podpisem tohoto
dodatku.

76/5/RM/2015 Darovací smlouva pro JSDH Štramberk - plicní automatika.
I. Rada města schvaluje Darovací smlouvu o převodu 2 ks plicní automatiky v celkové
hodnotě 10 422,94 Kč, uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem Ostrava, se sídlem 28.října
117, 702 00 Ostrava a městem Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk.
Zároveň Rada města Štramberka pověřuje starostu města Ing. Davida Plandora podpisem
této darovací smlouvy.

77/5/RM/2015 Smlouva o zajištění reklamy na 25. Obecní bál města Štramberka
I. Rada města schvaluje Smlouvu o zajištění reklamy, uzavřenou mezi městem Štramberkem,
se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a společností VERA, spol. s r. o., se
sídlem Lužná 2, 160 00 Praha 6, IČ 62587978 na umístění reklamního loga u příležitosti
konání 25. Obecního bálu města Štramberka a pověřuje starostu města Ing. Davida Plandora
podpisem této smlouvy.

78/5/RM/2015 Změny ve složení Komise rozvoje, správy majetku a regenerace
I. Rada města bere na vědomí žádost pana J. J. 742 66 Štramberk, o uvolnění z komise
rozvoje, správy majetku a regenerace.
II. Rada města schvaluje pana P. T., 742 66 Štramberk, pana J. H., 742 66 Štramberk a
pana Ing. J. M., 742 66 Štramberk, jako členy komise rozvoje, správy majetku a regenerace.

79/5/RM/2015 Schválení členů komise sociální, zdravotní, bytové a SPOZ.
I. Rada města schvaluje doplněný jmenný seznam členů Komise sociální, zdravotní, bytové a
SPOZ.

80/5/RM/2015 Kronika města Štramberka rok 2013.
I. Rada města bere na vědomí formu, způsob a věcný obsah zpracování kroniky města
Štramberka za rok 2013 kronikářem panem Josefem Markem.

81/5/RM/2015 Běh rodným krajem Emila Zátopka - cílová prémie Štramberk-restaurace Palárna.
I. Rada města schvaluje finanční příspěvek ve výši 2 000,- Kč pro prvního muže rychlostní
prémie Štramberk - restaurace Palárna, na 13. ročníku "Běhu rodným krajem Emila
Zátopka", který se uskuteční dne 19. 09. 2015.

82/5/RM/2015 Darovací smlouva na finanční dar ve výši 10 000,- Kč na pořádání 25. Obecního bálu
města Štramberka
I. Rada města schvaluje Darovací smlouvu na finanční dar ve výši 10 000,- Kč, uzavřenou
mezi městem Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a
společností ELKOPLAST CZ, s.r.o., se sídlem Štefánikova 2664, 760 01 Zlín, IČ 25347942 na
pořádání 25. Obecního bálu města Štramberka a pověřuje starostu města
Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.

83/5/RM/2015 Dodatek č. 1 a č. 2 ke smlouvě o nájmu a provozování kanalizací ze dne 01.08.2011
I. Rada města ruší usnesení č. 2/18 ze dne 16.12.2014, kterým Rada města Štramberka
schválila Smlouvu o pachtu a provozování vodního díla č. 00298468/SONP/NJ/K/2014 mezi
městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a společností Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČ 45193665, 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709
00 Ostrava.
II. Rada města schvaluje Dodatek č. 1 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 aktualizace a zohlednění změn údajů majetkové
evidence a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem tohoto dodatku.

III. Rada města schvaluje Dodatek č. 2 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 časového a věcného způsobu stanovení ceny odpadní
vody a vody převzaté a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem tohoto
dodatku.

84/5/RM/2015 Udělení výjimky z místní úpravy provozu.
I. Rada města schvaluje výjimku z místní úpravy provozu vjezdu nákladních automobilů přes
zákazovou dopravní značku B 4 (Zákaz vjezdu nákladních automobilů) s dodatkovou
tabulkou E5 (celková hmotnost 3,5t ) a E7b (směrová šipka) umístěné na místní komunikaci
III. třídy pasportní číslo 19c a 23c společnosti Pavel Bajer BAMED, s.r.o., Dolní 642, 742 66
Štramberk, IČ: 02203529, v souvislostí realizací akce "Rekonstrukce kanalizace Štramberk na
ulici Kopec, parc. č. 141/1 v obci a k. ú. Štramberk", za splnění podmínek uložených Radou
města Štramberka.

85/5/RM/2015 Nájemník na pronájem bytu v obytném domě v majetku města
I. Rada města schvaluje nájemníka na pronájem bytu s nájmem ve výši 34,31 Kč /1 m2 Bařiny
750/21 ve Štramberku v obytném domě v majetku města Štramberk, se sídlem Náměstí 9,
742 66 Štramberk paní M. P. 742 66 Štramberk a pověřuje vedoucí oddělení technické
správy a bytového hospodářství paní Karlu Procházkovou podpisem nájemní smlouvy.

Ing. David P l a n d o r
Starosta města

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

