R a d a m ě st a Št r am be r k a

PŘEHLED USNESENÍ
z 1 8 . s c h ů ze R a d y m ě s t a Š t r a m b er k a, k t e r á s e k o n a l a d n e 2 4 . 1 1. 2 0 1 5

355/18/RM/2015 Kontrola úkolů

I. Rada města bere na vědomí
kontrolu úkolu č. 337/17/20105/II ze dne 03. 11. 2015.
Usnesení bylo: PŘIJATO
356/18/RM/2015 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SMM/4/2015/VB - SmVaK Ostrava a.s.
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SMM/4/2015/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 a
zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
357/18/RM/2015 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu části nemovitosti č. SMM/5/2015/NP - DOTEP-CT, s.r.o.
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu části nemovitosti č. SMM/5/2015/NP ze dne 25.05.2015, uzavřené mezi
městem Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a společností DOTEP-CT, s.r.o., se
sídlem Budovatelů 374/15, 741 01 Nový Jičín, IČ 64613411 a pověřuje starostu města Ing. Davida
Plandora podpisem tohoto dodatku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
358/18/RM/2015 Žádost o pronájem části pozemku p.č. 2318/1 k.ú. Štramberk – S. J.
I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část o výměře 600 m2 pozemku p.č. 2318/1 v obci a k.ú. Štramberk.
Usnesení bylo: PŘIJATO
359/18/RM/2015 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SMM/5/2015/VB – M.T.
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SMM/5/2015/VB mezi městem Štramberkem, IČ 00298468,
Náměstí 9, 742 66 Štramberk a panem T. M. 742 66 Štramberk a zároveň pověřuje starostu města Štramberka
Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
360/18/RM/2015 Smlouva o nájmu části nemovitosti č. 103418-000-00 - T-Mobile Czech Republic a.s.
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o nájmu části nemovitosti č. 103418-000-00 mezi městem Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČ 00298468 a společností T-Mobile Czech Republic a.s., IČ 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1,
149 00 Praha 4 a pověřuje starostu města Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO

361/18/RM/2015 Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na stavební práce "Obnova Jaroňkovy útulny na pozemku p.
č. 2824 v k. ú. Štramberk"
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a společností
CONSTRUCTUS s.r.o., se sídlem Raškovice 285, 739 04 Raškovice, IČ 26847779, na stavební práce "Obnova
Jaroňkovy útulny na pozemku p. č. 2824 v k. ú. Štramberk" a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora
podpisem tohoto dodatku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
362/18/RM/2015 Žádost J. a L. P. na pořízení změny Územního plánu Štramberka
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka zařadit požadavek J. a L. P., 742 58 Příbor, k prověření do návrhu Zprávy o
uplaňování Územního plánu Štramberka.
Usnesení bylo: PŘIJATO
363/18/RM/2015 Žádost pana V. V. paní N. V. na pořízení změny Územního plánu Štramberka
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka zařadit požadavek pana V. V., 700 30 Ostrava-Zábřeh a paní N. V.,
700 30 Ostrava-Hrabůvka, k prověření do návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Štramberka.
Usnesení bylo: PŘIJATO
364/18/RM/2015 Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení a Smlouva o sdružených službách
dodávky elektřiny
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí číslo:
15_NN_1007261505 mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a provozovatelem
distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV - Podmoly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ
24729035 pro odběrné místo Náměstí 18 (Penzion Stará škola) a pověřuje starostu města pana
Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
II. Rada města schvaluje
Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny / podnikatel číslo: 15_CEZDI_07261506 mezi městem
Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a provozovatelem distribuční soustavy ČEZ Prodej,
s.r.o., Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, IČ 27232433 pro odběrné místo Náměstí 18 (Penzion Stará škola) a
pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
365/18/RM/2015 Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č.
UZSVM/O/18004/2015-HMSU
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č.
UZSVM/O/18004/2015-HMSU mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo
nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupenou Ing. Karolem Siwkem, ředitelem Územního pracoviště Ostrava a
městem Štramberkem se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk, zastoupeným starostou města Ing. Davidem
Plandorem, když předmětem smlouvy je bezúplatný převod vlastnického práva k podílu o velikosti id. 1/2
pozemku parc.č. 1734/3 v k.ú. Štramberk, do vlastnictví města Štramberka.
Usnesení bylo: PŘIJATO
366/18/RM/2015 Dodatek č. 5 a Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo číslo SWR/14/248 uzavřené dne 07. 02. 2014
ve znění dodatku č. 1 až č. 4 na udělení licence programového vybavení R@dnice VERA.

I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo číslo SWR/14/248 uzavřené dne 07. 02. 2014 ve znění dodatku č. 1-4 mezi
městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a firmou VERA, spol. s r.o., se sídlem Praha 6
- Vokovice, Lužná 2, IČ 62587978 na udělení licence (navýšení počtu licencí agend) programového vybavení
R@dnice VERA třetí osobě ZŠ a MŠ Štramberk, IČ 60336293, včetně poskytování služby Základní technické
podpory a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem tohoto dodatku.
II. Rada města schvaluje
Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo číslo SWR/14/248 uzavřené dne 07. 02. 2014 ve znění dodatku č. 1-5 mezi
městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a firmou VERA, spol. s r.o., se sídlem Praha 6
- Vokovice, Lužná 2, IČ 62587978 na udělení licence programového vybavení R@dnice VERA - rozšíření agend
(sklady), včetně poskytování služby Základní technické podpory a pověřuje starostu města pana Ing. Davida
Plandora podpisem tohoto dodatku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
367/18/RM/2015 Smlouva o spolupráci mezi obcemi Lašské brány Beskyd na rok 2016, dle zákona o obcích
128/2000 Sb. a ve znění pozdějších předpisů.
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit Smlouvu o spolupráci mezi obcemi Lašské brány Beskyd na rok 2016,
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. a ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení bylo: PŘIJATO
368/18/RM/2015 Výběrové řízení na dodavatele tisku Štramberských novinek
I. Rada města schvaluje
vyhlášení výzvy k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu zadávanou v souladu s § 12 odst. 3 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů jako veřejná zakázka malého rozsahu s
názvem "Výběrové řízení na dodavatele tisku měsíčníku "Štramberské novinky" v období 01/2016 - 12/2018"
II. Rada města jmenuje
tříčlennou komisi otevírání obálek a hodnocení nabídek v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu s
názvem "Výběrové řízení na dodavatele tisku měsíčníku "Štramberské novinky" v období 01/2016 - 12/2018" ve
složení:
Ing. David Plandor
Jaroslav Baďura
Anna Rašková
Usnesení bylo: PŘIJATO
369/18/RM/2015 Rezignace na mandát člena zastupitelstva a vydání osvědčení pro náhradníka
I. Rada města bere na vědomí
rezignaci Ing. arch. Lucie Tůmové, bytem Dolní 204, 742 66 Štramberk na mandát člena Zastupitelstva města
Štramberka ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
II. Rada města vydává
ve smyslu ustanovení § 56 odst. 2. zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, v platném znění, panu Eduardu Pustkovi, bytem Závišická č. p. 42, 742 66 Štramberk osvědčení o tom,
že se stal ke dni 19.11.2015 členem Zastupitelstva města Štramberka ve znění předloženém prostřednictvím
přílohy č. 2 podkladového materiálu.
III. Rada města bere na vědomí
žádost Ing. arch. Lucie Tůmové, bytem Dolní 204, 742 66 Štramberk o uvolnění z komise rozvoje, správy majetku
a regenerace.
Usnesení bylo: PŘIJATO
370/18/RM/2015 Změna organizační struktury Městského úřadu ve Štramberku.

I. Rada města schvaluje
schvaluje novou organizační strukturu Městského úřadu Štramberk s účinností od 01. 02. 2016, která je součástí
vnitroorganizační směrnice č. 3/2011 Organizační řád, dle předloženého schématu a snižuje stav zaměstnanců
z původního počtu 47 na nový počet 46, a to za účelem zvýšení efektivnosti práce
II. Rada města schvaluje
ruší funkční místo Referent - pokladna s účinností od 01. 02. 2016.
Usnesení bylo: PŘIJATO
371/18/RM/2015 Rezidentní parkovací karty na rok 2015
I. Rada města schvaluje
vydání Rezidentních parkovacích karet na rok 2015 (žádosti podané v termínu od 24. 06. 2015 do 24. 11. 2015),
na základě přílohy č. 1 podkladového materiálu dle Nařízení města č. 1/2015 o stání silničních motorových vozidel
na vymezených místních komunikacích ve městě Štramberku a Podmínek pro vydávání parkovacích karet
v souvislosti s Nařízením města č. 1/2015 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních
komunikacích ve městě Štramberku.
Usnesení bylo: PŘIJATO

Ing. David Plandor
Starosta města

Ing. Oldřich Škrabal
místostarosta města

