R ada m ěst a Š t ram be rka
PŘEHLED USNESENÍ
z 43. schůz e R ad y m ěst a Š t ram berka, kt e rá se konal a dne 28. 3.2017

805/43/RM/2017 Kontrola plnění úkolů

I. Rada města bere na vědomí
kontrolu úkolů ke dni 28. 03. 2017
II. Rada města ukládá
ředitelce Základní školy a Mateřské školy Štramberk paní Mgr. Zdeňce Havlíkové,
zajistit možnost rodičům žáků ZŠ a MŠ Štramberk realizovat všechny platby za žáka
bezhotovostním převodem z účtu.
Zodpovídá :
Mgr. Zdeňka Havlíková
Termín :
31. 03. 2017
Usnesení bylo: PŘIJATO
806/43/RM/2017 Zpráva o problematice životního prostředí
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o problematice ŽP ve Štramberku
Usnesení bylo: PŘIJATO
807/43/RM/2017 Zpráva o činnosti komise životního prostředí a služeb
I. Rada města bere na vědomí
Zprávu o činnosti komise životního prostředí a služeb.
Usnesení bylo: PŘIJATO
808/43/RM/2017 Lesní hospodářství včetně NPP Šipka
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o lesním hospodářství včetně NPP Šipka
Usnesení bylo: PŘIJATO
809/43/RM/2017 Odpadové hospodářství a černé skládky
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o odpadovém hospodářství a černých skládkách
II. Rada města schvaluje
přílohu č. 2 a přílohu č. 3 ke smlouvě o výpůjčce nádob mezi Městem Štramberk, Náměstí 9,
Štramberk a firmou EKOKOM a.s., autorizovaná obalová společnost, Na Pankráci 1685/17,

140 21 Praha 1.
Usnesení bylo: PŘIJATO
810/43/RM/2017 Zpráva o ovzduší a vodním hospodářství
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o ovzduší a vodním hospodářství
Usnesení bylo: PŘIJATO
811/43/RM/2017 Záměr prodeje pozemků v lokalitě Dolní, k.ú. Štramberk, obálkovou
metodou
I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města prodat pozemek parcela č. 1455/1 o výměře 823 m2, orná půda, v
obci a k.ú. Štramberk, formou obálkové metody, ve znění návrhu předloženého
prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
II. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města prodat pozemek parcela č. 1455/5 o výměře 822 m2, orná půda, v
obci a k.ú. Štramberk, formou obálkové metody, ve znění návrhu předloženého
prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
III. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města prodat pozemek parcela č. 1455/6 o výměře 822 m2, orná půda, v
obci a k.ú. Štramberk, formou obálkové metody, ve znění návrhu předloženého
prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového materiálu.
IV. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města prodat pozemek parcela č. 1467/11 o výměře 2570 m2, trvalý travní
porost, v obci a k.ú. Štramberk, formou obálkové metody, ve znění návrhu předloženého
prostřednictvím přílohy č. 4 podkladového materiálu.
V. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města prodat pozemek parcela č. 1467/14 o výměře 1744 m2, trvalý travní
porost, v obci a k.ú. Štramberk, formou obálkové metody, ve znění návrhu předloženého
prostřednictvím přílohy č. 5 podkladového materiálu.
VI. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města prodat pozemek parcela č. 1467/15 o výměře 724 m2, trvalý travní
porost, v obci a k.ú. Štramberk, formou obálkové metody, ve znění návrhu předloženého
prostřednictvím přílohy č. 6 podkladového materiálu.
VII. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města prodat pozemek parcela č. 1467/16 o výměře 779 m2, trvalý travní
porost, v obci a k.ú. Štramberk, formou obálkové metody, ve znění návrhu předloženého
prostřednictvím přílohy č. 7 podkladového materiálu.
VIII. Rada města jmenuje

komisi pro posouzení nabídek na kupní cenu pozemků parcela č. 1455/1, parcela č. 1455/5,
parcela č. 1455/6, parcela č. 1467/11, parcela č. 1467/14, parcela č. 1467/15 a parcela č.
1467/16, vše v obci a k.ú. Štramberk, ve složení: Ing. David Plandor, starosta města, Ing.
Oldřich Škrabal, místostarosta města a Petra Filipová, referentka úseku správy majetku města,
rozvoje a investic.
Usnesení bylo: PŘIJATO
812/43/RM/2017 Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-8012568
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-8012568 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 částí pozemků
p.č. 2505/1 a p.č. 2508 v k.ú. Štramberk zařízením distribuční soustavy a zároveň pověřuje
starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
813/43/RM/2017 Souhlas s umístěním sídla společnosti - Pizzerie Maestro s.r.o.
I. Rada města souhlasí
s umístěním sídla společnosti Pizzerie Maestro s.r.o., IČ 05431913, na adrese Nádražní 820,
742 66 Štramberk.
Usnesení bylo: PŘIJATO
814/43/RM/2017 Abonentní a Rezidentní parkovací karty na rok 2017
I. Rada města schvaluje
vydání Rezidentních parkovacích karet na rok 2017 (žádosti podané v termínu od 08. 03.
2017 do 28. 03. 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.
II. Rada města schvaluje
vydání Abonentních parkovacích karet na rok 2017 (žádosti podané v termínu od 08. 03. 2017
do 28. 03. 2017), na základě přílohy č. 2 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
815/43/RM/2017 Dodatek č. 12 ke Smlouvě o dílo číslo SWR/14/248 uzavřené dne 07. 02.

2014 ve znění dodatku č. 1 až č. 11 na udělení licence programového vybavení R@dnice
VERA.
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 12 ke Smlouvě o dílo číslo SWR/14/248 uzavřené dne 07. 02. 2014 ve znění
dodatku č. 1-11 mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a
firmou VERA, spol. s r.o., se sídlem Praha 6 - Vokovice, Lužná 2, IČ 62587978 na udělení
licence programového vybavení R@dnice VERA - udělení licence agendy Platební karty,
včetně poskytování služby Základní technické podpory a pověřuje starostu města pana Ing.
Davida Plandora podpisem tohoto dodatku.
II. Rada města schvaluje
Smlouvu o akceptaci platebních karet a poskytnutí platebního terminálu mezi městem
Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a společností Československá
obchodní banka, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350 a pověřuje
starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
816/43/RM/2017 Smlouva o poskytování služeb koupání na koupališti Štramberk - Libotín
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o poskytování služeb koupání na koupališti Štramberk - Libotín mezi městem
Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a společností NOVOS NJ s.r.o. Rekreační středisko "U Kateřiny", se sídlem Libotín 979, 742 66 Štramberk, IČ 26825007 a
pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
817/43/RM/2017 Smlouva o dílo na dodávku a montáž automatické pokladny s
příslušenstvím pro placení parkovného na záchytném parkovišti
I. Rada města rozhoduje
dle článku 10 Vnitroorganizační směrnice číslo 6/2007 o zadávání zakázek malého rozsahu o
přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a montáž automatické pokladny s
příslušenstvím pro placení parkovného na záchytném parkovišti a to společnost AS Parking
s.r.o., se sídlem Masarykova 118, 664 42 Modřice, IČ 25532961.
II. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a
společností AS Parking s.r.o., se sídlem Masarykova 118, 664 42 Modřice, IČ 25532961,
na dodávku a montáž automatické pokladny s příslušenstvím pro placení parkovného na
záchytném parkovišti a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem této
smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
818/43/RM/2017 Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce "Obnova nátěrů všech

dřevěných prvků a výměny vadných šindelů na objektu gotické věže Trúba".
I. Rada města bere na vědomí
Zápis z jednání komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a vyhodnocení nabídek
k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce "Obnova nátěrů všech dřevěných prvků a
výměny vadných šindelů na objektu gotické věže Trúba".
II. Rada města rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky na stavební práce "Obnova nátěrů všech dřevěných prvků a
výměny vadných šindelů na objektu gotické věže Trúba" předložené uchazečem Daniel
Goršanov, Polní 1288, 742 21 Kopřivnice, IČ 73009083.
III. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a
uchazečem Daniel Goršanov, Polní 1288, 742 21 Kopřivnice, IČ 73009083, na stavební
práce "Obnova nátěrů všech dřevěných prvků a výměny vadných šindelů na objektu gotické
věže Trúba" a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
819/43/RM/2017 Veřejná zakázka malého rozsahu - Školení pro zaměstnance a zastupitele
města Štramberka
I. Rada města bere na vědomí
Zápis o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Školení
pro zaměstnance a zastupitele města Štramberka" v rámci projektu Strategie rozvoje a
efektivní řízení města Štramberka reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002821 podpořeného z
Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu
Zaměstnanost.
II. Rada města rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky na služby "Školení pro zaměstnance a zastupitele města
Štramberka" v rámci projektu Strategie rozvoje a efektivní řízení města Štramberka reg. č.
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002821 podpořeného z Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost takto:
1. Uchazeč Ing. Radim Martynek (vzdělávací instituce akreditovaná MV ČR), se
sídlem Lidická 19, 602 00 Brno, IČ 73276758





Pokročilé techniky eGovernmentu
Manažerské dovednosti
Personální řízení pro vedoucí pracovníky
Komunikační dovednosti I a II
2. Uchazeč Podroužek, Moník, Petera a partneři, advokátní kancelář s.r.o., Fráni
Šrámka 1139/2, 500 02 Hradec Králové, IČ 28827261



Pravidla veřejných zakázek

3. Uchazeč PM CONSULTING s.r.o., Husova 86, 565 01 Choceň, IČ 25117491



Projektové řízení
Informační a kybernetická bezpečnost pro non IT pracovníky

III. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a uchazečem Ing. Radim Martynek (vzdělávací instituce akreditovaná MV ČR), se
sídlem Lidická 19, 602 00 Brno, IČ 73276758, na služby "Školení pro zaměstnance a
zastupitele města Štramberka" v rámci projektu Strategie rozvoje a efektivní řízení města
Štramberka reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002821 podpořeného z Evropského sociálního
fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a pověřuje
starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
IV. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a uchazečem Podroužek, Moník, Petera a partneři, advokátní kancelář s.r.o., Fráni
Šrámka 1139/2, 500 02 Hradec Králové, IČ 28827261, na služby "Školení pro zaměstnance a
zastupitele města Štramberka" v rámci projektu Strategie rozvoje a efektivní řízení města
Štramberka reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002821 podpořeného z Evropského sociálního
fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a pověřuje
starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
V. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a společností PM CONSULTING s.r.o., Husova 86, 565 01 Choceň, IČ 25117491,
na služby "Školení pro zaměstnance a zastupitele města Štramberka" v rámci projektu
Strategie rozvoje a efektivní řízení města Štramberka reg. č.
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002821 podpořeného z Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a pověřuje starostu města
pana Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
820/43/RM/2017 Veřejná zakázka malého rozsahu - Strategie efektivního hospodaření
I. Rada města bere na vědomí
Zápis o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na služby
"Strategie efektivního hospodaření" v rámci projektu Strategie rozvoje a efektivní řízení
města Štramberka reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002821 podpořeného z Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu
Zaměstnanost.
II. Rada města rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky na služby "Strategie efektivního hospodaření" v rámci
projektu Strategie rozvoje a efektivní řízení města Štramberka reg. č.
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002821 podpořeného z Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost předložené
uchazečem VERA, spol. s r.o., se sídlem Lužná 716/2, 160 00 Praha 6, IČ 62587978.

III. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a společností VERA, spol. s r.o., se sídlem Lužná 716/2, 160 00 Praha 6, IČ
62587978, na služby "Strategie efektivního hospodaření" v rámci projektu Strategie rozvoje a
efektivní řízení města Štramberka reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002821 podpořeného z
Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu
Zaměstnanost a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
821/43/RM/2017 Dodatek k servisní smlouvě č. HS 90082 E
I. Rada města schvaluje
Dodatek k servisní smlouvě mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a spol.
Schindler CZ, a.s., IČ 27127010 se sídlem Řevnická 170/4, 155 21 Praha 5, na servis a údržbu
výtahové instalace v objektu Náměstí č.p. 31 a pověřuje starostu města pana Ing. Davida
Plandora podpisem tohoto dodatku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
822/43/RM/2017 Smlouva o dílo na restaurování litinové fontány a stávající vany kašny na
náměstí
I. Rada města rozhoduje
dle článku 10 Vnitroorganizační směrnice číslo 6/2007 o zadávání zakázek malého rozsahu o
přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na restaurování sochy Hygie a stávající vany
kašny na náměstí a to uchazeči Mgr. Ing. Ondřej Šimek Dis., se sídlem Nádražní 270/II, 377
01 Jindřichův Hradec, IČ 67147879.
II. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a
uchazečem Mgr. Ing. Ondřej Šimek Dis., se sídlem Nádražní 270/II, 377 01 Jindřichův
Hradec, IČ 67147879, na restaurování litinové fontány a stávající vany kašny na náměstí,
r.č.:11197/8-3881 a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem této
smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
823/43/RM/2017 Smlouva o dílo na opravu hradebních zdí v areálu hradu Trúba
I. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a společností UNISTAD, spol. s r.o., se sídlem Komenského 8, 742 01 Suchdol nad
Odrou, IČ 43961045, na opravu hradebních zdí v areálu hradu Trúba a pověřuje starostu
města pana Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
824/43/RM/2017 Nájemník v bytě v majetku města

I. Rada města schvaluje
1. nájemníka na pronájem bytu s nájmem ve výši 45,69 Kč/1m 2 Bařiny 815/10 ve Štramberku
v obytném domě v majetku města Štramberka, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk paní
V. V., 742 66 Štramberk a pověřuje vedoucí oddělení technické správy a bytového
hospodářství paní Karlu Procházkovou podpisem nájemní smlouvy.
2. nájemníka na pronájem bytu s nájmem ve výši 34,31 Kč/1m 2 Bařiny 816/5 ve Štramberku
v obytném domě v majetku města Štramberka, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk paní S.
K., 742 66 Štramberk a pověřuje vedoucí oddělení technické správy a bytového hospodářství
paní Karlu Procházkovou podpisem nájemní smlouvy.

Usnesení bylo: PŘIJATO
825/43/RM/2017 Možnost parkování při zkouškách Dechového orchestru města Štramberka.
I. Rada města bere na vědomí
žádost Dechového orchestru města Štramberka ze dne 10. 02. 2017,č. j. MEST/VM/591/2017,
o vyřešení možnosti parkování při zkouškách a vystoupeních ve městě Štramberku.
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

