Rada města Štramberka

PŘEHLED USNESENÍ
z 51. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 8. 8. 2017
v mimořádném termínu
932/51/RM/2017 Příkazní smlouva na administraci veřejné zakázky na zhotovitele
stavby "Kanalizace a oprava chodníku - ulice Závišická ve Štramberku"
I. Rada města bere na vědomí
Zápis z jednání komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a vyhodnocení nabídek
k veřejné zakázce malého rozsahu na administraci veřejné zakázky na zhotovitele stavby
v rámci projektu "Kanalizace a oprava chodníku - ulice Závišická ve Štramberku".
II. Rada města rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky na administraci veřejné zakázky na zhotovitele stavby v rámci
projektu "Kanalizace a oprava chodníku - ulice Závišická ve Štramberku" předložené
uchazečem Unitender, s.r.o., se sídlem Jurečkova 16/1812, 702 00 Ostrava, Moravská
Ostrava, IČ 25394495.
III. Rada města schvaluje
Příkazní smlouvu mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a
společností Unitender, s.r.o., se sídlem Jurečkova 16/1812, 702 00 Ostrava, Moravská
Ostrava, IČ 25394495, na administraci veřejné zakázky na zhotovitele stavby v rámci
projektu "Kanalizace a oprava chodníku - ulice Závišická ve Štramberku" a pověřuje starostu
města pana Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
933/51/RM/2017 Veřejná zakázku malého rozsahu na realizaci projektu "Stavební
úpravy č. p. 137 - etapa 1 - snížení energetické náročnosti budovy".
I. Rada města bere na vědomí
dokumenty zpracované v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce pro
realizaci projektu "Stavební úpravy č. p. 137 - etapa 1 - snížení energetické náročnosti
budovy", registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001868 zadávanou dle
dokumentu Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020 vycházejícího z Metodického
pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 - 2020, vydaného
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a přiměřeně zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění vyhlášeného výzvou ze dne 13.07.2017:
1. Protokol o prvním jednání komise ze dne 27.07.2017,
2. Protokol o druhém jednání komise ze dne 04.08.2017,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 a č. 2 podkladového materiálu.
II. Rada města rozhoduje
na základě návrhu hodnotící komise uvedeném v Protokolu o posouzení a hodnocení nabídek
ze dne 04.08.2017 o výběru nejvhodnější nabídky na stavební práce pro realizaci projektu
"Stavební úpravy č. p. 137 - etapa 1 - snížení energetické náročnosti budovy", registrační číslo

projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001868 předložené uchazečem COMMODUM, spol. s
r.o., se sídlem Valašská Bystřice č. p. 225, 756 27 Valašská Bystřice, IČ 46577238.
III. Rada města schvaluje
smlouvu 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 "Stavební
úpravy č. p. 137 - etapa 1 - snížení energetické náročnosti budovy", registrační číslo projektu
CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001868 a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora
podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
934/51/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 4/2017
I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření č. 4/2017, tj. přesun výdajů ve výši 250.000 Kč z ORG 3113-Rezerva na
nepředpokládané opravy na ORG 3215-Projekt-Snížení energetické náročnosti veřejných
budov-Hasičárna, dle návrhu finančního oddělení předloženého prostřednictvím přílohy č. 1.

Usnesení bylo: PŘIJATO
935/51/RM/2017 Rezidentní parkovací karty na rok 2017
I. Rada města schvaluje
vydání Rezidentních parkovacích karet na rok 2017 (žádosti podané v termínu od 21.06.2017
do 08.08.2017), 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
936/51/RM/2017 Dohoda o údržbě objektu silničního propustku 1 x DN 600 přes
komunikaci III/4821 ve Štramberku
I. Rada města schvaluje
Dohodu o údržbě objektu silničního propustku 1 x DN 600 přes komunikaci III/4821 ve
Štramberku, ulice Závišická, číslo NJ/231/2017/Na, mezi Moravskoslezským krajem, se
sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený z pověření hejtmane kraje
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 1, 702
23 Ostrava, středisko Nový Jičín, Suvorovova 525, 741 01 Šenov u Nového Jičína, IČ
00095711, zastoupeným Ing. Zbyňkem Kubalou, vedoucím střediska a městem Štramberkem,
Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 v rámci stavby "Přeložka kanalizačního sběrače B
mezi Š196-Š200 v ul. Závišická podél silnice III/4821" a pověřuje starostu města pana Ing.
Davida Plandora podpisem této dohody.

Usnesení bylo: PŘIJATO
937/51/RM/2017 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje JSDH
I. Rada města schvaluje
přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Ostrava pro JSDH
Štramberk ve výši 50 000,-- Kč.
II. Rada města schvaluje
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje,
uzavřenou mezi městem Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk a
Moravskoslezským krajem Ostrava, se sídlem 28. října 117, 702 00 Ostrava, na dofinancování
nákladů na zabezpečení akceschopnosti JSDH města Štramberka ve výši 50 tis. Kč a pověřuje
starostu města Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
938/51/RM/2017 Kupní smlouva na dodávku sypače vozovek SVS 1,0 R pro vozidlo
Multicar M 26
I. Rada města schvaluje
Kupní smlouvu mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a společností AUTOSERVIS, Čestmír Kahánek, se sídlem Ženklava
257, 742 67 Ženklava, IČ 88623688, na dodávku sypače votovek SVS 1,0 R pro vozidlo
Multicar M 26 a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO

Ing. David Plandor
starosta města

Ing. Oldřich Škrabal
místostarosta města

