Usnesení z 3. jednání Rady města Štramberka, konaného dne 15. 01. 2015.

USNESENÍ
z 3. jednání Rady města Štramberka,
konaného dne 15. 01. 2015.
(Usnesení č. 3/28 – 3/35)
__________________________________________________________________________
(Toto usnesení je upraveno podle zák. č.. 101/2000 – zákon o ochraně osobních údajů)
Č. j. ST/95/2015/51.2

Rada města Štramberka po projednání :

3/28/1 Schvaluje vydání Rezidentních parkovacích karet na rok 2015 (žádosti podané
v termínu od 17. 12. 2014 do 15. 01. 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.
3/28/2 Schvaluje vydání Abonentních parkovacích karet na rok 2015 (žádosti podané
v termínu od 17. 12. 2014 do 15. 01. 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.
3/28/3 Schvaluje trvale vyhrazená parkovací místa na rok 2015 (žádosti podané v termínu od
17. 12. 2014 do 15. 01. 2015), na základě přílohy č. 3 podkladového materiálu dle Obecně
závazné vyhlášky města Štramberka č. 12/2010 ze dne 20. 12. 2010.

3/29 Schvaluje podání žádosti o poskytnutí individuální dotace na zabezpečení péče o
válečný hrob (pietní místo) Štramberk-Bařiny ev. č. CZE-8112-27315 z rozpočtu
Moravskoslezského kraje.

3/30 Schvaluje Hlavní body programů Rady města Štramberka na rok 2015.

3/31 Bere na vědomí informace o 25. Obecním bále.

3/32 Schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci na akci XVIII. Štramberská divadelní
přehlídka amatérských divadelních souborů mezi Divadelním spolkem Kotouč Štramberk,
zastoupený Mgr. Pavlou Jurkovou, předsedkyní spolku, Dům dětí a mládeže, Nádražní 450,
742 66 Štramberk a městem Štramberkem, se sídlem ve Štramberku, Náměstí 9.
Rada města pověřuje starostu Ing. Davida Plandora podpisem smlouvy.
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3/33/1 Schvaluje vyhodnocení poptávkového řízení na realizaci stavebních prací „Výměna
radiátorových těles a oddělení vytápění pro restauraci a saunu v tělocvičně“.
3/33/2 Schvaluje vítěze poptávkového řízení na realizaci stavebních prací „Výměna
radiátorových těles a oddělení vytápění pro restauraci a saunu v tělocvičně“, a to firmu
Jaroslav Klein, Na zahrádkách 194, 742 01 Suchdol nad Odrou, IČ 1897909.
3/33/3 Schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a
firmou Jaroslav Klein, Na zahrádkách 194, 742 01 Suchdol nad Odrou, IČ 1897909 na
realizaci stavebních prací „Výměna radiátorových těles a oddělení vytápění pro restauraci a
saunu v tělocvičně“ a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem této
smlouvy.

3/34 Schvaluje obsazení komisí Rady města Štramberka dle přílohy s připomínkami.

3/35 Schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo SWR/14/248 uzavřené dne 07. 02. 2014
mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a firmou VERA, spol. s r.o., se
sídlem Praha 6 – Vokovice, Lužná 2, IČ 62587978 na rozšíření programového vybavení
R@dnice VERA, včetně poskytování služby Základní technické podpory a pověřuje starostu
města pana Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.

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

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

Příloha :
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Hlavní body programů Rady města Štramberka na rok 2015.
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