Rada města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ
z 9. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 19. 5. 2015
164/9/RM/2015 Stav školství ve městě, úroveň předškolní výchovy, úroveň mimoškolní
činnosti
I. Rada města bere na vědomí
Zprávy o činnosti :
- ZŠ MŠ Štramberk
- DDM Kopřivnice, pobočka Štramberk
- ZUŠ Kopřivnice, pobočka Štramberk
Usnesení bylo: PŘIJATO
165/9/RM/2015 Sport ve městě a volný čas mládeže a dětí
I. Rada města bere na vědomí
Zprávu o sportu ve městě a volném čase mládeže ve Štramberku
Usnesení bylo: PŘIJATO
166/9/RM/2015 Zpráva o činnosti Komise kulturní, školské a volnočasových aktivit
I. Rada města bere na vědomí
Zprávu o činnosti Komise kulturní, školské a volnočasových aktivit.
Usnesení bylo: PŘIJATO
167/9/RM/2015 Informace o přípravách oslav Dne města
I. Rada města bere na vědomí
Informace o přípravách Dnů města Štramberka
Usnesení bylo: PŘIJATO
168/9/RM/2015 Umístění mobilního posezení před provozovnou v budově č.p. 9 - Café-ucho
I. Rada města souhlasí
s umístěním venkovního mobilního posezení - předzahrádky - před provozovnou "Café-ucho"
v budově č. p. 9, na části pozemku p. č. 988 do 30. 09. 2015. Zábor veřejného prostranství
bude v rozsahu 10 m2.
Usnesení bylo: PŘIJATO
169/9/RM/2015 Umístění prodejních stánků před provozovnou v budově č.p. 3 - Mini zoo
I. Rada města souhlasí

s umístěním 2 prodejních stánků před provozovnou "mini zoo" v RD č. p. 3, na části pozemku
p. č. 15/1 (v rozsahu chodníku) do 31. 12. 2015. Zábor veřejného prostranství bude v
rozsahu 9 m2.

Usnesení bylo: PŘIJATO
170/9/RM/2015 Smlouva o zřízení věcného břemene č. IP-12-8015856/02
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-8015856/02 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
171/9/RM/2015 Žádost o souhlas s oplocením a zpevněním části pozemku p.č. 2350/1
I. Rada města nesouhlasí
s oplocením, výsadbou dřevin a zpevněním části pozemku p.č. 2350/1 dle žádosti paní L. P.,
(nájemce předmětné části pozemku).

Usnesení bylo: PŘIJATO
172/9/RM/2015 Rozdělení pozemku p.č. 15/1 k.ú. Štramberk za účelem přípravy směny části
tohoto pozemku
I. Rada města schvaluje
rozdělení pozemku p.č. 15/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, v obci a k.ú. Štramberk, za
účelem přípravy směny části tohoto pozemku dle podkladového materiálu.

Usnesení bylo: PŘIJATO
173/9/RM/2015 Žádosti o odprodej pozemku p. č. 58
I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru města prodat pozemek p. č. 58 v obci a k. ú. Štramberk.
Usnesení bylo: PŘIJATO

174/9/RM/2015 Smlouva o nájmu nemovitostí a věcí movitých č. SMM/4/2015/NP - chata
Dr. Hrstky
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o nájmu nemovitostí a věcí movitých č. SMM/4/2015/NP mezi městem
Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a paní Monikou Sikorovou, IČ
73892513, Přemyslovců 224/63, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory a zároveň pověřuje
starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.

Usnesení bylo: PŘIJATO
175/9/RM/2015 Nájemní smlouva č. SMM/3/2015/NS - TJ Sokol Štramberk
I. Rada města schvaluje
Nájemní smlouvu č. SMM/3/2015/NS mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9,
742 66 Štramberk a Tělocvičnou jednotou Sokol Štramberk, IČ 64629716, se sídlem 742 66
Štramberk a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem této
smlouvy.

Usnesení bylo: PŘIJATO
176/9/RM/2015 Žádost o zpřístupnění pozemku 1834/1
I. Rada města bere na vědomí
žádost pana S. R. ze dne 28. dubna 2015 ve věci projednání parkování u fotbalového hřiště ve
Štramberku na Bařinách a zpřístupnění pozemku parc. č. 1834/1.

Usnesení bylo: PŘIJATO
177/9/RM/2015 Souhlas s umístěním sídla Tělocvičné jednoty Sokol
I. Rada města souhlasí
s umístěním sídla Tělocvičné jednoty Sokol Štramberk, IČ 64629716 na adrese Zauličí č. p.
620, 742 66 Štramberk.

Usnesení bylo: PŘIJATO
178/9/RM/2015 Záměr prodeje movitého majetku AVIA A31K/4
I. Rada města schvaluje

zveřejnění záměru města prodat movitý majetek - Dopravní automobil - Speciální požární
vozidlo AVIA A31K/4 obálkovou metodou za podmínek uvedených v podkladovém
materiálu.
II. Rada města jmenuje
komisi pro posouzení nabídek na kupní cenu movitého majetku - Dopravní automobil Speciální požární vozidlo AVIA A31K/4 ve složení:
Ing. David Plandor - starosta města
Ing. Oldřich Škrabal - místostarosta města
Ing. Andrea Hlávková - pověřená řízením MÚ, vedoucí finančního oddělení

Usnesení bylo: PŘIJATO

179/9/RM/2015 Rezidentní parkovací karty na rok 2015
I. Rada města schvaluje
vydání Rezidentních parkovacích karet na rok 2015 (žádosti podané v termínu od 08. 04.
2015 do 19. 05. 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.

Usnesení bylo: PŘIJATO
180/9/RM/2015 Příkazní smlouva na administraci projektu "Přechod a chodníky ve městě
Štramberku" spolufinancovaného z SFDI.
I. Rada města schvaluje
Příkazní smlouvu mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a
společností INNOVA Int. s.r.o., se sídlem Jílová 1913/14, 702 00 Ostrava - Moravská
Ostrava, IČ 27857255, na administraci projektu "Přechod a chodníky ve městě Štramberku Zvýšení pasivní bezpečnosti - 2. Etapa - přechod pro chodce - ulice Nádražní Štramberk"
spolufinancovaného v rámci dotačního titulu zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího
zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2015 vyhlášeného
Státním fondem dopravní infrastruktury ČR. a pověřuje starostu města pana
Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.

Usnesení bylo: PŘIJATO

181/9/RM/2015 Veřejnoprávní smlouva na fin. příspěvek
I. Rada města schvaluje
veřejnoprávní smlouvu na účelovou dotaci uzavřenou mezi městem Štramberkem, IČ
00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, zastoupeným starostou města Ing. Davidem
Plandorem, a atletickým klubem Emila Zátopka Kopřivnice, IČ 22873279, kpt. Nálepky
1073/10, 742 21 Kopřivnice, zastoupen Jiřím Haraštou, předsedou atletického klubu Emila
Zátopka Kopřivnice a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora
podpisem této smlouvy.

Usnesení bylo: PŘIJATO
182/9/RM/2015 Žádost o udělení výjimky dle Obecně závazné vyhlášky města Štramberka č.
4/2010
I. Rada města schvaluje
udělení výjimky z OZV města Štramberka č. 4/2010 o ochraně nočního klidu a regulaci
hlučných činností, článek č. 3, na den 17. 08. 2015 v době od 20:00 hod. do 02:00 hod., (v
případě nepříznivého počasí na den 18. 08. 2015 v době od 20:00 hod - 02:00 hod.), na akci
Letního country večera, který se bude konat v areálu fotbalového hřiště na Bařinách ve
Štramberku.

Usnesení bylo: PŘIJATO
183/9/RM/2015 Smlouva o nájmu nemovitostí a věcí movitých č. SMM/6/2015/NP - MAS
Lašsko
I. Rada města schvaluje
1. pronájem části nemovitosti pozemku p.č. 999 o výměře 8,3 m2 (přístup k budově s č. p.
269) a budovy s č.p. 269, která se nachází na pozemcích p. č. 999 a p.č. 1000, ulice Dolní
Bašta, v obci a k.ú. Štramberk, spolku MAS Lašsko, z. s., IČ 27029875, se sídlem Dolní
Bašta 269, 742 66 Štramberk.
2. Smlouvu o nájmu nemovitostí a věcí movitých č. SMM/6/2015/NP mezi městem
Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a spolkem MAS Lašsko, z. s.,
IČ 27029875, se sídlem Dolní Bašta 269, 742 66 Štramberk a zároveň pověřuje starostu
města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
184/9/RM/2015 Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.

SMM/3/2015/BVB mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk,
paní J. H. a panem J. K. a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora
podpisem této smlouvy.
II. Rada města schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
SMM/4/2015/BVB mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk,
paní J. H. a panem J. K. a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora
podpisem této smlouvy.

Usnesení bylo: PŘIJATO
185/9/RM/2015 Smlouva o nájmu části nemovitosti č. SMM/5/2015/NP - kotelna v budově s
č.p. 18 (penzion), Dodatek č. 11 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. 2/2009
I. Rada města schvaluje
1. pronájem části nemovitosti budovy s č. p. 18, která je součástí pozemku p. č. 5, ulice
Náměstí, v obci a k.ú. Štramberk, a to v 1. PP místnost č. 04 o výměře 25,80 m2 podlahové
plochy a místnost č. 05 o výměře 24,60 m2 podlahové plochy (plynová kotelna včetně
technického zařízení a tepelných rozvodů) společnosti DOTEP - CT, s.r.o., IČ 64613411,
Budovatelů 377/15, 741 01 Nový Jičín.
2. Smlouvu o nájmu části nemovitosti č. SMM/5/2015/NP mezi městem Štramberkem, IČ
00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a společností DOTEP - CT, s.r.o., IČ 64613411,
Budovatelů 377/15, 741 01 Nový Jičín a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing.
Davida Plandora podpisem této smlouvy.
II. Rada města schvaluje
Dodatek č. 11 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. 2/2009, uzavřené mezi městem
Štramberkem, IČ 00298468, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk a společností DOTEPCT, s.r.o., IČ 64613411, se sídlem Budovatelů 374/15, 741 01 Nový Jičín a pověřuje starostu
města Ing. Davida Plandora podpisem tohoto dodatku.

Usnesení bylo: PŘIJATO

186/9/RM/2015 Kupní smlouva na dodávku aktivního koksu pro filtraci na koupaliště
Štramberk - Libotín.
I. Rada města schvaluje
Kupní smlouvu mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a
společností Jako, s.r.o., Nad Akcízem 1011/4, 182 00 Praha 8 - Ďáblice, IČ 25070860 na
dodávku aktivního koksu pro koupaliště Štramberk - Libotín a pověřuje starostu města pana
Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.

Usnesení bylo: PŘIJATO
187/9/RM/2015 Nájemník v bytě v majetku města Štramberka
I. Rada města schvaluje
nájemníka na pronájem bytu s nájmem ve výši 34,31 Kč/1 m2 Drážné 539/3 ve Štramberku v
obytném domě v majetku města Štramberk, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk paní M.
D. a pověřuje vedoucí oddělení technické správy a bytového hospodářství paní Karlu
Procházkovou podpisem nájemní smlouvy.

Usnesení bylo: PŘIJATO
188/9/RM/2015 Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku
malého rozsahu na stavební práce "Zvýšení pasivní bezpečnosti - 2. etapa - přechod pro
chodce - ulice Nádražní, Štramberk"
I. Rada města schvaluje
vyhlášení výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu
zadávanou v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon") jako veřejná zakázka malého rozsahu, která bude
spolufinancována ze zdrojů Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2015 v rámci akce
"Zvýšení pasivní bezpečnosti - 2. etapa - přechod pro chodce - ulice Nádražní, Štramberk" ISPROFOND 5817510110.

II. Rada města jmenuje
pětičlennou komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek
v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu na stavební práce "Zvýšení pasivní
bezpečnosti - 2. etapa - přechod pro chodce - ulice Nádražní, Štramberk" - ISPROFOND
5817510110, která bude spolufinancována ze zdrojů Státního fondu dopravní infrastuktury
pro rok 2015 ve složení:
Ing. David Plandor
Ing. Oldřich Škrabal
Michal Pokorný
Mgr. Ondřej Šimíček
Ing. Mojmír Kramoliš

náhradník
náhradník
náhradník
náhradník
náhradník

Bc. Věra Hanzlíková
Jaroslav Baďura
Mgr. Milan Hanzelka
Ing. Andrea Hlávková
Michal Dostál

Usnesení bylo: PŘIJATO
189/9/RM/2015 Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace na stavební práce
"Splašková a dešťová kanalizace na ulici Novojičínská včetně chodníků a přechodu pro

chodce"
I. Rada města schvaluje
výzvu a zadávací dokumentaci k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu
ve smyslu § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na stavební práce
"Splašková a dešťová kanalizace na ulici Novijičínská včetně chodníků a přechodu pro
chodce".
II. Rada města jmenuje
tříčlennou komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a vyhodnocení nabídek na
plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Splašková a dešťová kanalizace na
ulici Novijičínská včetně chodníků a přechodu pro chodce", ve složení:
Ing. Oldřich Škrabal, místostarosta města
Ing. David Plandor, starosta města
Michal Pokorný, investor města
Usnesení bylo: PŘIJATO
190/9/RM/2015 Žádost o souhlas se záborem veřejného prostranství - Amicale Peugeot
Autriche
I. Rada města souhlasí
se záborem veřejného prostranství na pozemku parc. č. 15/1 v obci a k.ú. Štramberk (červená
plocha náměstí) dne 05. 06. 2015 od cca 9.15 hod. do 10.15 hod. pro zaparkování 19 vozidel
v rámci oldtimerového výletu pořádaného klubem Amicale Peugeot Autriche.

Usnesení bylo: PŘIJATO
191/9/RM/2015 Nabídka Valašského Království s. r. o. na odprodej majetku vybavení Chaty
Dr. Hrstky
I. Rada města neschvaluje
odkup vybavení Chaty Dr. Hrstky od Valašského Království s.r.o., se sídlem Dolní 494, 744
01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ 25864033 v souvislosti s předáním nemovitosti ke dni 01. 06.
2015.

Usnesení bylo: PŘIJATO
192/9/RM/2015 Smlouva o sdružených službách dodávky plynu

I. Rada města schvaluje
Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742
66 Štramberk, IČ 00298468 a společností RWE Energie, s.r.o., IČ: 49903209, Limuzská
3135/12, 108 00 Praha 10 - Strašnice a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora
podpisem této smlouvy.

Usnesení bylo: PŘIJATO

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

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

