Rada města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ
z 75. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 31.7.2018
1278/75/RM/2018 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-8014442
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-8014442 mezi městem
Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana povinná z věcného
břemene) a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IVPodmokly (strana oprávněná z věcného břemene), když předmětem smlouvy je zatížení částí
pozemků p. č. 754/6, p č. 790/7 a p. č. 1465/1, vše v k.ú. Štramberk, zařízením distribuční
soustavy a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora,
Ph.D. podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1279/75/RM/2018 Smlouva o dodávce vody z vodovodu VV P č. 433611698/4040082
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o dodávce vody z vodovodu VV P č. 433611698/4040082 mezi Severomoravskými
vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s., IČ 45193665, 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709
00 Ostrava (dodavatel), panem L. S., 742 21 Kopřivnice (plátce) a městem Štramberkem, IČ
00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (odběratel), když předmětem smlouvy je úprava práv
a povinností smluvních stran pro realizaci dodávky vody do připojené nemovitosti pozemku
parcela č. 2810 k. ú. Štramberk a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida
Plandora, Ph.D. podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1280/75/RM/2018 Smlouva o dílo - Oprava povrchu silnice III/4821 Štramberk Závišice
I. Rada města bere na vědomí
dokumenty zpracované v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na souvislou opravu
silnice v rámci stavby "Oprava povrchu silnice III/4821 Štramberk - Závišice", zadávanou dle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění:
Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 29.06.2018,
Zpráva o hodnocení nabídek ze dne 04.07.2018,
Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky ze dne 04.07.2018
ve znění předloženém prostřednictvím příloh podkladového materiálu.
II. Rada města schvaluje
Smlouvu o dílo mezi společností Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČ 0095711, městem Štramberkem,
Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a společností Metrostav a.s., Koželužská 2450/4,
180 00 Praha 8, IČ 00014915 za účelem realizace stavby "Oprava povrchu silnice III/4821
Štramberk - Závišice" a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora, Ph.D. podpisem
této smlouvy.

Usnesení bylo: PŘIJATO
1281/75/RM/2018 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-8013518/5
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-8013518/5 mezi městem
Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana povinná z věcného
břemene) a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IVPodmokly (strana oprávněná z věcného břemene), když předmětem smlouvy je zatížení části
pozemku p. č. 2408/1, k.ú. Štramberk, zařízením distribuční soustavy a zároveň pověřuje
starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora, Ph.D. podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1282/75/RM/2018 Vnitroorganizační směrnice č. 2/2018 - O zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu
I. Rada města schvaluje
vnitroorganizační směrnici č. 2/2018 - O zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1283/75/RM/2018 Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na
dodávku traktoru s příslušenstvím
I. Rada města schvaluje
výzvu zadavatele k podání nabídky a zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého
rozsahu na dodávku traktoru s příslušenstvím.
II. Rada města jmenuje
tříčlennou komisi pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek
v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu na dodávku traktoru s příslušenstvím ve
složení:
Ing. David Plandor, Ph.D., starosta města
Ing. Oldřich Škrabal, místostarosta města
Karla Procházková, vedoucí oddělení technické správy a bytového hospodářství
Usnesení bylo: PŘIJATO
1284/75/RM/2018 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN mezi městem Štramberk,
Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ: 00298468 a společností ČEZ Prodej, a.s., se sídlem Duhová
1/425, 140 53 Praha 4, IČ: 27232433 jejíž předmětem je dodávka elektrické energie pro
odběrné místo Náměstí č.p. 31 a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora,

Ph.D. jejím podpisem.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1285/75/RM/2018 Záměr směny pozemku p. č. 507 k. ú. Štramberk
I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města směnit pozemek ve vlastnictví města Štramberk parc. č. 507 o
výměře 199 m2 v obci a k. ú. Štramberk za pozemek ve vlastnictví Tělocvičné jednoty Sokol
Štramberk parc. č. 506 o výměře 1565 m2 v obci a k. ú. Štramberk.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1286/75/RM/2018 Souhlas s vypůjčením stanového přístřešku a souhlas s užitím
pozemku p. č. 2502 k. ú. Štramberk - KČT, odbor Štramberk
I. Rada města souhlasí
s vypůjčením stanového přístřešku v rámci konání akce "Letní večer" dne 18.08.2018,
případně 19.08.2018, pořádané KČT, odbor Štramberk.
II. Rada města souhlasí
s užitím pozemku p. č. 2502 k. ú. Štramberk pro umístění stanového přístřešku v
rámci konání akce "Letní večer" dne 18.08.2018, případně 19.08.2018, dle žádosti KČT,
odbor Štramberk.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1287/75/RM/2018 PD - nasvětlení hradu Trúba - uzavření dodatku č. 1
I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Štramberk, Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČ: 00298468 a společností Artlite Studio, spol. s r.o., zastoupeno Ing. Lubomírem
Mudroňem, se sídlem Pražská 142/102, IČ:27540022, na zpracování projektové dokumentace
"Nasvětlení hradu Trúba" a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora, Ph.D., jejím
podpisem.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1288/75/RM/2018 Vyhodnocení soutěže o jednotnou vizuální identitu města Štramberka
I. Rada města bere na vědomí
zápis z jednání poroty ze dne 2.7.2018
II. Rada města rozhoduje
o umístění v soutěži o jednotnou vizuální identitu města Štramberka:
1. místo: návrh č.j. MEST/VM/4201/2018, J. B., 741 01 Nový Jičín
2. místo: návrh č.j. MEST/VM/4170/2018, M. D., 158 00 Praha 5
3. místo: návrh č.j. MEST/VM/4062/2018, V. H., 261 01 Příbram

III. Rada města schvaluje
licenční smlouvu mezi J. B., 741 01 Nový Jičín a městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66
Štramberk a pověřuje starostu města Ing. Davida Plandora, Ph.D. podpisem smlouvy.
IV. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo na pořízení kompletního grafického manuálu jednotné vizuální identity města
Štramberka za konečnou cenu 90 tis. Kč s DPH mezi J. B., 741 01 Nový Jičín a městem
Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a pověřuje starostu města Ing. Davida Plandora,
Ph.D. podpisem smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO

Ing. David Plandor, Ph.D.
starosta města

Ing. Oldřich Škrabal
místostarosta města

