Rada města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ
z 34. schůze Rady města Štramberka, která se konala
dne 14.5.2020
581/34/RM/2020 Informace z oblasti sociálních věcí
I. Rada města bere na vědomí
zprávu z oblasti sociálních věcí za rok 2019.

582/34/RM/2020 Zpráva o činnosti komise bytové, sociální a SPOZ
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o činnosti komise bytové, sociální a SPOZ.

583/34/RM/2020 Informace o nezaměstnanosti v regionu a ve městě
I. Rada města bere na vědomí
informace o nezaměstnanosti v regionu a ve městě.

584/34/RM/2020 Ceník prací Technických služeb Štramberk
I. Rada města ruší
k 31.05.2020 ceníky oddělení technické správy a bytového hospodářství schválené:

1. usnesením rady města číslo 16/348 ze dne 13.09.2011
2. usnesením rady města číslo 23/485 ze dne 16.02.2012
3. usnesením rady města číslo 37/656 ze dne 14.08.2012
II. Rada města schvaluje
ceník prací Technických služeb Štramberk s platností od 01.06.2020 dle přílohy č.1
podkladového materiálu

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě č. SMM/12/2020/BVB
I. Rada města schvaluje
585/34/RM/2020

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
SMM/12/2020/BVB mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana
budoucí povinná ze služebnosti inž. sítě) a společností RUSTY GATE a.s., IČ04289528, 28.
října 1727/108, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (strana budoucí oprávněná ze služebnosti
inž. sítě), když předmětem smlouvy je budoucí zatížení části pozemku p. č. 141/1 v k. ú.
Štramberk stavbou vodovodní přípojky včetně součástí a příslušenství.

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o
umístění stavby č. IV-12-8018236
I. Rada města schvaluje
586/34/RM/2020

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-128018236 mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana
Budoucí povinná z věcného břemene) a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035,
Teplická 874/8, 405 02 Dečín IV - Podmokly, zastoupenou společností ADEN LP
s.r.o., IČ 26821621, č. p. 28, 742 33 Jeseník nad Odrou (strana Budoucí oprávněná z věcného
břemene), když předmětem smlouvy je budoucí zatížení části pozemku p. č. 1662/1 v k. ú.
Štramberk zařízením distribuční soustavy - osazení jistící skříně SS200/HDS a zemní
kabelové el. vedení NN.

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o
umístění stavby č. IV-12-8017951
I. Rada města schvaluje
587/34/RM/2020

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-128017951 mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana
Budoucí povinná z věcného břemene) a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, zastoupenou společností ADEN LP
s.r.o., IČ 26821621, č. p. 28, 742 33 Jeseník nad Odrou (strana Budoucí oprávněná z věcného
břemene), když předmětem smlouvy je budoucí zatížení části pozemku p. č. 1437 v k. ú.
Štramberk zařízením distribuční soustavy - osazení jistící skříně SS200/HDS a SS100/HDS,
rozpojovací skříně SV200 a zemní kabelové el. vedení NN.

Rozdělení pozemku p. č. 1837/13 k. ú. Štramberk v rámci přípravy
směny pozemků
I. Rada města neschvaluje
588/34/RM/2020

rozdělení pozemku p. č. 1837/13 v obci a k. ú. Štramberk, se zajištěním veřejného prostranství
dle návrhu manželů M. G. a Ž. G. S., 742 66 Štramberk, ze dne 06.05.2020, v
rámci přípravy směny části tohoto pozemku za část pozemku p. č. 1843 v obci a k. ú.

Štramberk.

589/34/RM/2020 Umístění prodejních stánků před budovou RD č. p. 3
I. Rada města souhlasí
s umístěním 3 prodejních stánků před provozovnou v RD č. p. 3, na části pozemku p. č. 15/1
(v rozsahu chodníku), k.ú. Štramberk, do 31.12.2020. Zábor veřejného prostranství bude v
rozsahu 7 m2 s tím, že bude zachován průchozí profil chodníku v šíři 1,5 m.

590/34/RM/2020 Umístění mobilního posezení a stánku před budovou RD č. p. 39
I. Rada města nesouhlasí
s umístěním venkovního mobilního posezení - předzahrádky - před RD č. p. 39 na části
pozemku p. č. 15/1 (zábor veřejného prostranství v rozsahu 22 m2) a s umístěním prodejního
stánku před RD č. p. 39 na části pozemku p. č. 15/1 (zábor veřejného prostranství v rozsahu 7
m2), dle žádosti B. Š., 742 66 Štramberk.

591/34/RM/2020 Umístění prodejního stánku na pozemku p. č. 15/1 k. ú. Štramberk
I. Rada města nesouhlasí
s umístěním prodejního stánku na části pozemku p. č. 15/1 (plocha náměstí, zábor veřejného
prostranství v rozsahu 6 m2), k.ú. Štramberk, dle žádosti J. T., 742 66 Štramberk.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavební práce "Revitalizace areálu
hřbitova Štramberk - I. etapa".
I. Rada města schvaluje
592/34/RM/2020

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a společností COMMODUM spol. s r.o., se sídlem Valašská Bystřice 225, 756 27
Valašská Bystřice, IČ 46577238, na provedení stavby v rámci projektu "Revitalizace areálu
hřbitova Štramberk - I. etapa".

Smlouva o dílo na zhotovení spodních staveb pro ukotvení
odpadkových košů v MPR
I. Rada města bere na vědomí
593/34/RM/2020

cenovou nabídku na zhotovení spodních staveb pro ukotvení 18 ks odpadkových košů v MPR
od firmy Michal Dostál, Dolní 217, 742 66 Štramberk; IČ: 05539081
II. Rada města schvaluje
Smlouvu o dílo na zhotovení spodních staveb pro ukotvení 18 ks odpadkových košů v MPR,
uzavřenou mezi Městem Štramberk, Náměstí č. 9, 742 66 Štramberk; IČ: 00298468 a

firmou Michal Dostál, Dolní 217, 742 66 Štramberk; IČ: 05539081 dle předloženého návrhu

"Autobusová zastávka Štramberk, MÚ - novostavba přístřešku a
úprava navazujících zpevněných ploch" - uzavření dodatku č. 1
I. Rada města schvaluje
594/34/RM/2020

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČ: 00298468 a společností DTP Polkutera, s.r.o., IČ: 26869331, se sídlem Letní
480/1, 736 01, Havířov - Šumbark, na stavební práce "Autobusová zastávka Štramberk, MÚ novostavba přístřešku a úprava navazujících zpevněných ploch"

595/34/RM/2020 Zakoupení kontejnerů pro traktorový nosič kontejnerů PORTYR 5
I. Rada města schvaluje
kupní smlouvu mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66, IČ 00298468 a firmou ALS
AGRO a.s., Sedlnice 4454, 742 56 Sedlnice, IČ 25841696 na zakoupení 2 kusů kontejnerů
pro traktorový nosič kontejnerů PORTYR 5.

596/34/RM/2020 Regenerace trávníku fotbalového hřiště v majetku města
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a
firmou Tree Green Silesia s.r.o., Pohoří 779, 725 06 Ostrava - Krásné Pole, IČ 05191491 na
regeneraci trávníku fotbalového hřiště ve Štramberku.

Darovací smlouva - Grantový program společnosti innogy Gas
Storage, s.r.o.
I. Rada města schvaluje
597/34/RM/2020

darovací smlouvu mezi společností innogy Gas Storage, s.r.o., se sídlem Limuzská 3135/12,
108 00 Praha 10, IČ 27892077 a městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468, jejímž předmětem je finanční dar ve výši 200 000,- Kč na projekt "Sportovní hřiště
u ZŠ Štramberk".

598/34/RM/2020 Souhlas s přijetím fin.daru pro ZŠ a MŠ Štramberk od firmy Innogy
I. Rada města schvaluje
Základní škole a Mateřské škole Štramberk přijetí finančního daru ve výši 80 tis.Kč od
společnosti innogy Gas Storage, s.r.o. na projekt "Modernizace učebny a vybavení školních
dílen".

599/34/RM/2020 Znovuotevření mateřských škol
I. Rada města rozhoduje
otevřít od 25.05.2020 mateřské školy MŠ Štramberk, Zauličí 185 a MŠ Štramberk, Bařiny
700, které byly uzavřeny od 16.03.2020 z důvodu situace kolem onemocnění COVID-19
(koronaviru)

600/34/RM/2020 Oprava bytu Drážné 539/1
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a
firmou NH stavby s.r.o., Palkovice 158, IČ 28980697 na opravu bytu Drážné 539 ve
Štramberku.

Souhlas města se zařazením území obce do území působnosti MAS
Lašsko, z.s. na programové období 2021-2027
I. Rada města schvaluje
601/34/RM/2020

zařazení území města Štramberk do území působnosti MAS Lašsko, z.s. na programové
období 2021-2027.

Veřejná zakázka na stavební práce "Oprava letního koupaliště
Libotín ve Štramberku".
I. Rada města bere na vědomí
602/34/RM/2020

dokumenty zpracované v rámci veřejné zakázky na stavební práce pro realizaci projektu
"Oprava letního koupaliště Libotín ve Štramberku", zadávané ve zjednodušeném podlimitním
řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
vyhlášeného výzvou ze dne 07.04.2020:
1. Protokol o otevírání obálek
2. Zpráva o hodnocení nabídek
3. Protokol o posouzení nabídek
ve znění předloženém prostřednictvím příloh podkladového materiálu.
II. Rada města rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky na stavební práce pro realizaci projektu "Oprava letního
koupaliště Libotín ve Štramberku", předložené uchazečem COMMODUM spol. s r.o., se
sídlem Valašská Bystřice 225, 756 27 Valašská Bystřice, IČ 46577238.

603/34/RM/2020 Vydání parkovacích karet na rok 2020
I. Rada města schvaluje
vydání Rezidentních parkovacích karet na rok 2020, na základě přílohy podkladového
materiálu dle Nařízení města č. 1/2018 o stání silničních motorových vozidel na vymezených
místních komunikacích ve městě Štramberku a Podmínek pro vydávání parkovacích karet
v souvislosti s Nařízením města č. 1/2018 o stání silničních motorových vozidel na
vymezených místních komunikacích ve městě Štramberku.
II. Rada města schvaluje
vydání Abonentních parkovacích karet na rok 2020, na základě přílohy podkladového
materiálu dle Nařízení města č. 1/2018 o stání silničních motorových vozidel na vymezených
místních komunikacích ve městě Štramberku a Podmínek pro vydávání parkovacích karet
v souvislosti s Nařízením města č. 1/2018 o stání silničních motorových vozidel na
vymezených místních komunikacích ve městě Štramberku.
604/34/RM/2020 Smlouva o spolupráci - promítání filmu V síti
I. Rada města neschvaluje
smlouvu o spolupráci mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, sídlem Náměstí 9, 742 66
Štramberk a společností Aerofilms s.r.o., IČ 27154271, sídlem Jirečkova 1000/8, 170 00
Praha 7 na oprávnění užít film "V síti" a neumožnit jakýkoliv únik filmu na veřejnost mimo
sjednané projekce filmu.

Ing. Andrea Hlávková, v.r.

Ing. Václav Šimíček, v.r.
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