Rada města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ
z 80. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 16.10.2018
1340/80/RM/2018 Odpadové hospodářství a poplatky za odpad
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o odpadovém hospodářství města Štramberka

II. Rada města ukládá
referentce úseku životního prostředí připravit ke schválení v orgánech města obecně závaznou
vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2019 se sazbou 480 Kč.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1341/80/RM/2018 Zpráva o stavu domů v majetku města
I. Rada města bere na vědomí
Zprávu o stavu domů v majetku města
Usnesení bylo: PŘIJATO
1342/80/RM/2018 Zpráva o stavu bytů v majetku města
I. Rada města bere na vědomí
Zprávu o stavů bytů v majetku města
Usnesení bylo: PŘIJATO
1343/80/RM/2018 Zpráva o přípravě OTS na zimní údržbu města
I. Rada města bere na vědomí
Zprávu o přípravě OTS na zimní údržbu
II. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a panem Liborem Pustějovským, Štramberská 587, 742 58 Příbor, IČ 70030081,
jejímž předmětem je provádění zimní údržby místních komunikací ve Štramberku a pověřuje
podpisem této smlouvy starostu Ing. Davida Plandora, Ph.D.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1344/80/RM/2018 Kupní smlouva na dodávku vanového kontejneru a lopaty pro čelní
nakladač traktoru

I. Rada města schvaluje
kupní smlouvu mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a společností ALS AGRO, a.s., se sídlem Sedlnice č. p. 444, 742 56 Sedlnice, IČ
25841696, na dodávku vanového kontejneru a lopaty pro čelní nakladač traktoru a pověřuje
starostu města pana Ing. Davida Plandora, Ph.D. podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1345/80/RM/2018 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-8014419/2
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-8014419/2 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. 2100/2, k.ú. Štramberk, zařízením distribuční soustavy a zároveň pověřuje
starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora, Ph.D., podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1346/80/RM/2018 Zrušení předkupního práva - bytová jednotka č. 728/10
I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města zrušit předkupní právo, které bylo zřízeno ve prospěch města
Štramberka jako právo věcné k jednotce č. 728/10 (způsob využití - byt) v budově č.p. 726,
727, 728 na pozemku parcela č. 1949 v obci a k.ú. Štramberk, k spoluvlastnickému podílu o
velikosti id. 6180/77941 na společných částech budovy č.p. 726, 727, 728 (způsob využití bytový dům), v obci a k. ú. Štramberk, postavené na pozemku parcela č. 1949 v obci a k. ú.
Štramberk a k spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 6180/77941 na pozemku parcela č.
1949 o výměře 447 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v obci a k. ú. Štramberk, na kterém je
budova č.p. 726, 727, 728 postavena, a to uzavřením Smlouvy o zrušení předkupního práva
s vlastníkem jednotky č. 728/10.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1347/80/RM/2018 Smlouva o provedení reklamy č. 18/208/ŘS/80 - KOTOUČ
ŠTRAMBERK, spol. s r. o.
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o reklamě č. 18/208/ŘS/80 uzavřenou mezi městem Štramberkem, se sídlem
Náměstí 9, 742 66 Štramberk a spol. KOTOUČ ŠTRAMBERK spol. s r.o., se sídlem Libotín
500, 742 66 Štramberk, na částku 100 tis. Kč jako podporu pro jednotlivé spolky a občanská
sdružení, působící na území města Štramberka.
Současně pověřuje starostu města Ing. Davida Plandora, Ph.D., podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO

1348/80/RM/2018 Rámcová smlouva se spol. T-Mobile, a. s. Praha
I. Rada města schvaluje
Rámcovou dohodu uzavřenou mezi městem Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742 66
Štramberk a T-Mobile Czech Republic a. s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 1, o
poskytování telekomunikačních služeb a pověřuje starostu města Ing. Davida Plandora, Ph.D.
podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1349/80/RM/2018 Veřejná zakázka malého rozsahu "Komunikace pro zajištění
obslužnosti odlehčovací komory kanalizace na Špici"
I. Rada města bere na vědomí
zápis z jednání komise pro vyhodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu
na stavební práce "Komunikace pro zajištění obslužnosti odlehčovací komory kanalizace na
Špici"
II. Rada města rozhoduje
o výběru nejvýhodnější nabídky na stavební práce "Komunikace pro zajištění obslužnosti
odlehčovací komory kanalizace na Špici" předložené uchazečem V+V SAVEKO, s.r.o., IČ:
25818881, se sídlem Záhumenní 1346, 742 21 Kopřivnice
III. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a
společností V+V SAVEKO, s.r.o. , IČ: 25818881, se sídlem Záhumenní 1346, 742 21, na
stavební práce "Komunikace pro zajištění obslužnosti odlehčovací komory kanalizace na
Špici" a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora, Ph.D., podpisem této smlouvy
Usnesení bylo: PŘIJATO
1350/80/RM/2018 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci projektu "Energetické
úspory BD Bařiny č.p. 750, Štramberk".
I. Rada města schvaluje
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 č. p. 225,
756 27 Valašská Bystřice, IČ 46577238, na provedení stavby v rámci projektu "Energetické
úspory BD Bařiny č.p. 750, Štramberk", registrační číslo projektu
CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0008405 a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora,
Ph.D. podpisem tohoto dodatku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1351/80/RM/2018 Pojistná smlouva vozidla traktor New Holland T4.75
I. Rada města schvaluje

pojistnou smlouvu mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ: 00298468 a
společností Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ: 45272956,
jejímž předmětem je sdružené pojištění vozidla a pojištění stroje traktor New Holland T4.75 a
pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora, Ph.D., podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO

Ing. David Plandor, Ph.D.
starosta města

Ing. Oldřich Škrabal
místostarosta města

