Rada města Štramberka

PŘEHLED USNESENÍ
z 7. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 7.4.2015
116/7/RM/2015 Problematika životního prostředí
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o problematice životního prostředí ve Štramberku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
117/7/RM/2015 Odpadové hospodářství a černé skládky
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o odpadovém hospodářství a černých skládkách.
Usnesení bylo: PŘIJATO
118/7/RM/2015 Lesní hospodářství (vč. NPP Šipka)
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o lesním hospodářství (včetně NPP Šipka)
Usnesení bylo: PŘIJATO
119/7/RM/2015 Systém náležité péče
I. Rada města schvaluje
systém náležité péče pro hospodářský subjekt Město Štramberk
Usnesení bylo: PŘIJATO
120/7/RM/2015 Ovzduší a vodní hospodářství
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o ovzduší a vodním hospodářství ve Štramberku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
121/7/RM/2015 Smlouva o provedení ochranné deratizace
I. Rada města schvaluje
smlouvu o provedení ochranné deratizace mezi Městem Štramberk, Náměstí 9, 742 66
Štramberk a firmou DDesinDer, s.r.o., Pohořská 26/514, 742 35, Odry, zastoupená jednatelem
p. Karlem Třískou, IČO: 28625501 a pověřuje starostu ing. Davida Plandora podpisem této
smlouvy.

Usnesení bylo: PŘIJATO
122/7/RM/2015 Smlouva s kolektivním systémem EKOLAMP
I. Rada města schvaluje
smlouvu o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému EKOLAMP s.r.o. mezi
Městem Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a firmou EKOLAMP s.r.o., se sídlem náměstí
I.P.Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2, IČO: 27248801 a pověřuje starostu města Ing. Davida
Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
123/7/RM/2015 Zpráva o činnosti Komise životního prostředí.
I. Rada města bere na vědomí
Zprávu o činnosti Komise životního prostředí.
Usnesení bylo: PŘIJATO
124/7/RM/2015 Výkon státní správy na úseku matrik, jména a příjmení, Czechpoint, rejstříku
trestů, vidimace a legalizace, evidence obyvatel za rok 2014.
I. Rada města bere na vědomí
Zprávu o výkonu státní správy na úseku matrik, jména a příjmení, Czechpoint, rejstříku trestů,
vidimace a legalizace, evidence obyvatel za rok 2014
Usnesení bylo: PŘIJATO

125/7/RM/2015 Umístění mobilního posezení před provozovnou v budově č.p. 10 - Obecní
hospůdka
I. Rada města souhlasí
s umístěním venkovního mobilního posezení před provozovnou "Obecní hospůdky" na části
pozemku p. č. 15/1 (v rozsahu chodníku) do 30. 10. 2015. Venkovní posezení bude obsahovat 2
stoly a 7 židlí - zábor veřejného prostranství v rozsahu cca 10 m2 a bude umístěno vlevo od
vstupu do provozovny s tím, že nesmí být omezen hlavní vstup do kulturního domu.

II. Rada města nesouhlasí
s umístěním venkovního mobilního posezení před provozovnou "Obecní hospůdky" na části
pozemku p. č. 15/1 (v rozsahu chodníku, 1 stůl a 3 židle) vpravo od vstupu do provozovny, a to
z bezpečnostních a dopravních důvodů v návaznosti na přilehlou místní komunikaci a
křižovatku.

Usnesení bylo: PŘIJATO
126/7/RM/2015 Pronájem prostor v budově č.p. 450
I. Rada města schvaluje
1. pronájem části nemovitosti budovy s č. p. 450, která je součástí pozemku p. č. 1643, ulice
Nádražní, v obci a k.ú. Štramberk, a to místnost č. 0.02 výměře 13,30 m2 podlahové plochy
v 1. PP, místnost č. 0.03 o výměře 13,43 m2 podlahové plochy v 1. PP a část společných
prostor v 1. PP (schodiště, chodba - místnost č. 0.10) o výměře 12,60 m2 podlahové plochy,
Domu dětí a mládeže Kopřivnice, Kpt. Jaroše 1077, příspěvková organizace, IČ 73929182,
742 21 Kopřivnice.
2. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu a podnájmu nebytových prostor města ze dne 1.1.2007
mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, zastoupeným
starostou města Ing. Davidem Plandorem a Domem dětí a mládeže Kopřivnice, Kpt. Jaroše
1077, příspěvková organizace, IČ 73929182, 742 21 Kopřivnice, zastoupeným ředitelkou
Bc. Evou Müllerovou a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora
podpisem tohoto dodatku.

II. Rada města schvaluje
1. pronájem části nemovitosti budovy s č. p. 450, která je součástí pozemku p. č. 1643, ulice
Nádražní, v obci a k.ú. Štramberk, a to místnost č. 2.01 výměře 24,40 m2 podlahové plochy
v 2. NP, místnost skladu o výměře 2,82 m2 podlahové plochy v 2. NP, část společných
prostor v 1. NP (schodiště - místnost č. 1.14) o výměře 4,70 m2 podlahové plochy a část
společných prostor v 2. NP (sociální zařízení, chodby - místnost č. 2.07 , místnost č. 2.10) o
výměře 5,20 m2 podlahové plochy, Divadelnímu spolku KOTOUČ Štramberk, IČ
66741238, Nádražní 450, 742 66 Štramberk.
2. Smlouvu o nájmu části nemovitosti č. SMM/3/2015/NP mezi městem Štramberkem, IČ
00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, zastoupeným starostou města Ing. Davidem
Plandorem a Divadelním spolkem KOTOUČ Štramberk, IČ 66741238, Nádražní 450, 742
66 Štramberk, zastoupeným předsedkyní spolku Mgr. Pavlou Jurkovou a zároveň pověřuje
starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
127/7/RM/2015 Umístění mobilního posezení a stánku před budovou č.p. 39
I. Rada města souhlasí
1. s umístěním venkovního mobilního posezení - předzahrádky - před RD č. p. 39 na části
pozemku p. č. 15/1 do 31. 12. 2015. Venkovní posezení bude umístěno vpravo od schodiště
RD, bude šířky 3,1 m a délky 6,9 m.
2. s umístěním prodejního stánku před RD č. p. 39 na části pozemku p. č. 15/1 (v rozsahu
chodníku) do 31. 12. 2015. Zábor veřejného prostranství bude v rozsahu 7 m2.
Usnesení bylo: PŘIJATO

128/7/RM/2015 Rezidentní a Abonentní parkovací karty na rok 2015
I. Rada města schvaluje
vydání Rezidentních parkovacích karet na rok 2015 (žádosti podané v termínu od 18. 03. 2015
do 07. 04. 2015), na základě přílohy č. 1 podkladového materiálu dle Nařízení města č. 1/2012
o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě
Štramberku a Podmínek pro vydávání parkovacích karet v souvislosti s Nařízením města č.
1/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě
Štramberku.
II. Rada města schvaluje
vydání Abonentních parkovacích karet na rok 2015 (žádosti podané v termínu od 18. 03. 2015
do 07. 04. 2015), na základě přílohy č. 2 podkladového materiálu dle Nařízení města č. 1/2012
o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě
Štramberku a Podmínek pro vydávání parkovacích karet v souvislosti s Nařízením města č.
1/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě
Štramberku
Usnesení bylo: PŘIJATO
129/7/RM/2015 Kupní a Darovací smlouva na odběr kameniva
I. Rada města schvaluje
Kupní smlouvu č. C186139/15 mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a společností CEMEX Sand, k.s., se sídlem Masarykovo náměstí 207, 763 61
Napajedla, IČ 47906201, na dodávku kameniva a pověřuje starostu města pana Ing. Davida
Plandora podpisem této smlouvy.
II. Rada města schvaluje
Darovací smlouvu č. 31/2015 mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a společností CEMEX Sand, k.s., se sídlem Masarykovo náměstí 207, 763 61
Napajedla, IČ 47906201, na odběr kameniva v množství 50 t/rok a pověřuje starostu města pana
Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
130/7/RM/2015 Smlouva o nájmu nemovitostí a věcí movitých plynových kotelen a Smlouva o
dodávce tepelné energie.
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 6 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí a věci movitých, uzavřené mezi městem
Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a spol. DOTEP-CT, s.r.o.,
se sídlem Budovatelů 374/15, 741 01 Nový Jičín, IČ 64613411 a pověřuje starostu města pana
Ing. Davida Plandora podpisem tohoto dodatku.
II. Rada města schvaluje
Dodatek č. 10 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. 2/2009, uzavřené mezi městem
Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a spol. DOTEP-CT, s.r.o.,

se sídlem Budovatelů 374/15, 741 01 Nový Jičín, IČ 64613411 a pověřuje starostu města pana
Ing. Davida Plandora podpisem tohoto dodatku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
131/7/RM/2015 Dodatek č. 6 ke smlouvě o výpůjčce - Muzeum Novojičínska, p. o. Nový Jičín
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 6 ke Smlouvě o výpůjčce, 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 a pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem této
smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
132/7/RM/2015 Smlouva o spolupráci mezi fa Seznam.cz, a. s. a městem Štramberkem
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o spolupráci na propagaci města Štramberka formou zápisu na serveru Firmy.cz,
uzavřenou mezi městem Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk a firmou
Seznam.cz, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5 a pověřuje starostu města Ing. Davida
Plandora jejím podpisem.
Usnesení bylo: PŘIJATO
133/7/RM/2015 Žádost o finanční příspěvek - Štramberská desítka
I. Rada města schvaluje
finanční příspěvek ve výši 3000Kč na 35. ročník silničního běhu "Štramberská desítka",
konaného dne 23. 05. 2015.

Usnesení bylo: PŘIJATO
134/7/RM/2015 Darovací smlouva spol. REKUMAT Wärmeprozesstechnik ĆR
I. Rada města schvaluje
Darovací smlouvu, uzavřenou mezi městem Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742 66
Štramberk a spol. REKUMAT Wärmeprozesstechnik ČR, spol. s r. o., se sídlem Kopec
117, 742 66 Štramberk na finanční příspěvek ve výši 10 tis. Kč, určený na vystoupení
Miroslava Donutila dne 09. 06. 2015 a pověřuje starostu města Ing. Davida Plandora podpisem
této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
135/7/RM/2015 Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování právní pomoci.

I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování právní pomoci městu Štramberku, uzavřenou mezi
městem Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk a JUDr. Taťánou Přibilovou,
Advokátní kanceláře Přibil & Přibilová, se sídlem Kadláčkova 894, 742 21 Kopřivnice a
pověřuje starostu města Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
136/7/RM/2015 Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 100 000,- Kč na konání Lašských her, které
se uskuteční ve Štramberku dne 20. 06. 2015, uzavřenou mezi městem Štramberkem, se sídlem
Náměstí 9, 742 66 Štramberk a Kulturním domem Kopřivnice, p. o.. se sídlem Obránců míru
368, 742 21 Kopřivnice, zastoupenou Ing. Adrianou Batoň Polarczyk, ředitelkou a pověřuje
starostu města Ing. Davida Plandora podpisem smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
137/7/RM/2015 Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN se společností
Europe Easy Energy a.s.
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 6 k rámcové smlouvě číslo 6500000342 o sdružených službách dodávky elektřiny ze
sítí NN mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a společností
Europe Easy Energy a.s., IČ 28603001, Hvězdova 1716/2b, Praha, Nusle, PSČ 140 78, a
pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem tohoto dodatku.
II. Rada města schvaluje
Dodatek č. 6 k rámcové smlouvě číslo 6500000343 o sdružených službách dodávky elektřiny ze
sítí NN mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a společností
Europe Easy Energy a.s., IČ 28603001, Hvězdova 1716/2b, Praha, Nusle, PSČ 140 78, a
pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem tohoto dodatku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
138/7/RM/2015 Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání
veřejné zakázky na služby svozu odpadu.
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávaní mezi Sdružením
Povodí Sedlnice, Závišice 115, 742 21 Závišice, IČ 70237093 a Městem Štramberk, Náměstí 9,
742 66 Štramberk, IČ 00298468, za účelem centralizovaného zadávání veřejné zakázky na
služby svozu odpadu a pověřuje starostu Ing. Davida Plandora podpsiem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO

