R a d a mě s t a Št r a mb e r ka

PŘEHLED USNESENÍ
z 3 9 . s ch ů z e R ad y m ěs t a Š t ram b erk a, k t e rá s e k o n al a d n e 1 7 . 1 . 2 0 1 7
729/39/RM/2017 Hlavní body jednání RM a ZM pro rok 2017
I. Rada města schvaluje
Hlavní body jednání Rady města Štramberka pro rok 2017.
II. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Štramberka schválit Hlavní body zasedání Zastupitelstva města
Štramberka pro rok 2017.
Usnesení bylo: PŘIJATO
730/39/RM/2017 Pronájem prostor v budově č.p. 450
I. Rada města schvaluje
1. pronájem části budovy s č.p. 450, která je součástí pozemku p. č. 1643, ulice Nádražní, v
obci a k.ú. Štramberk, a to místnost č. 2.04 výměře 14,53 m2 podlahové plochy v 2.NP
a místnost č. 2.05 o výměře 12,96 m2 podlahové plochy v 2.NP, pobočnému spolku Junák
- český skaut, středisko Štramberk, z.s., IČ 47657600, Nádražní 450, 742 66 Štramberk.
2. Dodatek č. 7 ke Smlouvě o nájmu a podnájmu nebytových prostor města ze dne
29.06.2000 mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk,
zastoupeným starostou města Ing. Davidem Plandorem a pobočným spolkem Junák český skaut, středisko Štramberk, z.s., IČ 47657600, Nádražní 450, 742 66 Štramberk,
zastoupeným vedoucím střediska Ing. Michalem Kramolišem a zároveň pověřuje starostu
města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem tohoto dodatku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
731/39/RM/2017 Souhlas s prodloužením termínu pro uvedení části pozemku p.č. 1133/1 k.ú.
Štramberk do původního stavu.
I. Rada města souhlasí
s prodloužením termínu pro uvedení části pozemku p.č. 1133/1, k.ú. Štramberk, do původního
stavu po ukončení nájmu, a to do 30.04.2017 dle žádosti nájemce pana R. B., 742 66
Štramberk.
Usnesení bylo: PŘIJATO
732/39/RM/2017 Záměr pronájmu části pozemku p.č. 547 k.ú. Štramberk.
I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část o výměře 3 m2 pozemku p.č. 547 v obci a k.ú.
Štramberk dle podkladového materiálu.

Usnesení bylo: PŘIJATO
733/39/RM/2017 Podnět na odkoupení části pozemku p. č. 2823/14 - návrh směny části
pozemku p.č. 2823/5.
I. Rada města neschvaluje
rozdělení pozemku p.č. 2823/5 k.ú. Štramberk za účelem přípravy směny části tohoto
pozemku za část pozemku p.č. 2823/14 k.ú. Štramberk, dle návrhu spoluvlastníků pozemku
Mgr. J. S. a Ing. Z. S., 742 66 Štramberk, v návaznosti na podnět pana J. M., 741 01 Nový
Jičín, ze dne 15. 06. 2016, na odkoupení části pozemku p.č. 2823/14 do vlastnictví města
Štramberka.
Usnesení bylo: PŘIJATO
734/39/RM/2017 Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-8012011
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-8012011 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 IV- Podmokly (strana
oprávněná z věcného břemene), když předmětem smlouvy je zatížení části pozemku p.č. 1502
v k.ú. Štramberk zařízením distribuční soustavy - zemní vedení NN a zároveň pověřuje
starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
735/39/RM/2017 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-8012691/1/SOBS/2016/Doč
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o
právu provést stavbu č. IV-12-8012691/1/SOBS/2016/Doč mezi městem Štramberkem, IČ
00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana Budoucí povinná) a společností ČEZ
Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Dečín IV - Podmokly, zastoupenou
společností INKOS-OSTRAVA, a.s., IČ 48394637, Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52
Ostrava - Moravská Ostrava (strana Budoucí oprávněná), když předmětem smlouvy je
budoucí zatížení částí pozemků p.č. 1407/4, 1401, 1455/6 a 1467/11 v k.ú. Štramberk
zařízením distribuční soustavy - zemní vedení NN a zároveň pověřuje starostu města
Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.

Usnesení bylo: PŘIJATO
736/39/RM/2017 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce "Oprava parkovací plochy
u pošty ve Štramberku".
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a společností JAPSTAV MORAVA s.r.o., se sídlem Lubina 449, 742 21

Kopřivnice, IČ 25824783, na stavební práce "Oprava parkovací plochy u pošty ve
Štramberku" a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem tohoto dodatku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
737/39/RM/2017 Smlouva o výpůjčce - Dodatek č. 1 - Muzeum Novojičínska
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. j. MuzNJ/00200/2016, uzavřený mezi městem
Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk a Muzeem Novojičínska, příspěvkovou
organizací, se sídlem 28. října 12, 741 11 Nový Jičín, týkající se zapůjčení exponátů pro
vystavení expozice pod názvem "Štramberk - Moravský betlém", na prodloužení výpůjční
doby do 31. 01. 2017 a pověřuje starostu města Ing. Davida Plandora podpisem tohoto
dodatku.

Usnesení bylo: PŘIJATO
738/39/RM/2017 Poštovní razítko ke 150. výročí pošty Štramberk.
I. Rada města souhlasí
s použitím příležitostného poštovního razítka s motivy města Štramberk a s nápisem "150
LET POŠTY ŠTRAMBERK" Klubem filatelistů Kopřivnice v rámci oslav 150 let trvání
poštovního úřadu ve Štramberku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
739/39/RM/2017 Rezignace na členství v komisi ŽP a služeb
I. Rada města bere na vědomí
rezignaci pana Miroslava Lichnovského na členství v komisi ŽP a služeb.
II. Rada města bere na vědomí
rezignaci paní Kateřiny Bajerové na členství v komisi ŽP a služeb.
III. Rada města bere na vědomí
rezignaci pana Ing. Petra Šmajsera na členství v komisi ŽP a služeb.
Usnesení bylo: PŘIJATO
740/39/RM/2017 Složení komise SPOZu
I. Rada města bere na vědomí
rezignaci členek komise sociální, zdravotní, bytové a SPOZ, paní Boženy Kotkové a paní Evy
Hudkové, ke dni 31. 12. 2016.
II. Rada města schvaluje
členství v komisi sociální, zdravotní, bytové a SPOZu paní Marii Sýkorové, 742 66
Štramberk.

Usnesení bylo: PŘIJATO

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

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

