Rada města Štramberka

PŘEHLED USNESENÍ
z 13. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 11. 8. 2015

Toto usnesení je upraveno podle zákona č. 101/2000 – zákon o ochraně osobních údajů
260/13/RM/2015 Příprava Dnů evropského kulturního dědictví ve Štramberku
I. Rada města bere na vědomí
Zprávu o přípravách Dnů evropského dědictví ve Štramberku s doprovodným programem
Usnesení bylo: PŘIJATO
261/13/RM/2015 Zpráva o činnosti komise rozvoje, správy majetku a regenerace - sekce
regenerace
I. Rada města bere na vědomí
Zprávu o činnosti komise rozvoje, správy majetku a regenerace - sekce regenerace za období
01/2015 - 07/2015.
Usnesení bylo: PŘIJATO
262/13/RM/2015 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva
o právu provést stavbu č. IP-12-8017324/03
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu č. IP-12-8017324/03 mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, Štramberk a společností
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Dečín IV-Podmokly, zastoupenou společností
NOVPRO FM, s.r.o., Sadová 609, 738 01 Frýdek-Místek a zároveň pověřuje starostu města
Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
263/13/RM/2015 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
č. SMM/8/2015/BVB a č. SMM/9/2015/BVB - L. H.
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
SMM/8/2015/BVB mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, Štramberk a panem L. H., 742 21
Kopřivnice a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem
této smlouvy.

II. Rada města schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
SMM/9/2015/BVB mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, Štramberk a panem L. H., 742 21
Kopřivnice a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem
této smlouvy.

Usnesení bylo: PŘIJATO
264/13/RM/2015 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č.
NJ/181/d/2015/Na
I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města schválit Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene mezi Moravskoslezským krajem, IČ 70890692, se sídlem 28. října 117, 702 18
Ostrava, zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, IČ
00095711, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, středisko Nový Jičín a městem Štramberkem, IČ
00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, když předmětem smlouvy je budoucí zřízení
věcného břemene - služebnost inženýrské sítě (splašková kanalizace) na pozemku p.č.
3024/25 k.ú. Štramberk.
Usnesení bylo: PŘIJATO
265/13/RM/2015 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SMM/3/2015/VB - M.
Bajer
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SMM/3/2015/VB mezi městem
Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a panem M. B., 742 66
Štramberk a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem této
smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
266/13/RM/2015 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva
o právu provést stavbu č. IP-12-8017362/02
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu č. IP-12-8017362/02 mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, Štramberk a společností
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Dečín IV-Podmokly, zastoupenou společností
NOVPRO FM, s.r.o., Sadová 609, 738 01 Frýdek-Místek a zároveň pověřuje starostu města
Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.

Usnesení bylo: PŘIJATO

267/13/RM/2015 Smlouva o dílo na stavební práce "Oprava chodníkového tělesa, parkovací a
kontejnerové stání na ulici Nádražní ve Štramberku"
I. Rada města schvaluje
smlouvu 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 chodníkového tělesa, parkovací a kontejnerové stání na
ulici Nádražní ve Štramberku" a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem
této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
268/13/RM/2015 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města v
rámci Programu MPR a MPZ
I. Rada města schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu na účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města uzavřenou mezi
městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a paní Marií Bilíkovou,
bytem Smetanova 1151, 757 01 Valašské Meziříčí, jejíž předmětem je poskytnutí účelové
neinvestiční dotace (podíl města) ve výši 46 400,- Kč a účelové neinvestiční
dotace Ministerstva kultury ve výši 232 000,- Kč na obnovu nemovité kulturní památky
Roubený dům č. p. 2016, pozemek parcelní číslo 612 v obci a k. ú. Štramberk, rejstříkové
číslo kulturní památky v Ústředním seznamu kulturních památek ČR - 13207/8-3421,
zahrnující obnovu roubení domu, stropní konstrukce a práce s tím související v rámci rozpisu
účelové dotace Ministerstva kultury ČR poskytnuté ze státního rozpočtu v Programu
regenerace MPR a MPZ na rok 2015 a pověřuje starostu města Ing. Davida Plandora
podpisem této smlouvy.
II. Rada města schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu na účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města uzavřenou mezi
městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a Římskokatolickou
farností Štramberk, Náměstí 1, 742 66 Štramberk, IČ 47998067 jejíž předmětem je poskytnutí
účelové neinvestiční dotace (podíl města) ve výši 16 000,- Kč a účelové neinvestiční
dotace Ministerstva kultury ve výši 80 000,- Kč na obnovu nemovité kulturní památky
Zvonice, pozemek parcelní číslo 27 v obci a k. ú. Štramberk, rejstříkové číslo kulturní
památky v Ústředním seznamu kulturních památek ČR - 13243/8-3464, zahrnující obnovu
tesařských prvků, truhlářských prvků a střechy včetně nátěru a další související práce v rámci
rozpisu účelové dotace Ministerstva kultury ČR poskytnuté ze státního rozpočtu v Programu
regenerace MPR a MPZ na rok 2015 a pověřuje starostu města Ing. Davida Plandora
podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO

269/13/RM/2015 Smlouva 885/2015 - Státní fond dopr. infrastruktury.
I. Rada města schvaluje
Smlouvu č. 885/2015 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2015, uzavřenou mezi městem Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742
66 Štramberk a Státním fondem dopravní infrastruktury, se sídlem Sokolovská 278, 190 00
Praha 9, na akci "Přechod a chodníky ve městě Štramberk, (Zvýšení pasivní bezpečnosti
etapa 2 - přechod pro chodce - Ulice Nádražní)" - ISPROFOND 5817510110 a pověřuje
starostu města Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
270/13/RM/2015 Stížnost č. 3/2015 - na nekonání orgánů města Štramberka.
I. Rada města bere na vědomí
stížnost evid. č. 3/2015, podanou panem Josefem Adamcem, bytem Horní Bašta 303, 742 66
Štramberk, vedenou v podacím deníku města pod č. j. MEST/VM/2544/2015 ze dne 30. 07.
2015.
Usnesení bylo: PŘIJATO
271/13/RM/2015 Dodatek č. 1 k Licenční smlouvě spol. IReSoft, s. r. o.
I. Rada města schvaluje
ukončení Licenční smlouvy ze dne 21. 05. 2012, týkající se zpracování informací v oblasti
sociálních služeb, Dodatkem č. 1, uzavřené mezi městem Štramberkem, se sídlem Náměstí 9,
742 66 Štramberk a spol. IReSoft, s. r. o., se sídlem Cejl 62, 602 00 Brno, ke dni 30. 06. 2015
a pověřuje starostu města Ing. Davida Plandora podpisem tohoto dodatku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
272/13/RM/2015 Finanční dar - kynologický klub, zákl. organizace Štramberk.
I. Rada města schvaluje
Darovací smlouvu podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném
znění, uzavřenou mezi městem Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk a
Moravskoslezským kynologickým svazem Základní organizací Štramberk č. 20405, 74266
Štramberk, na poskytnutí finančního daru ve výši 5 tis. Kč na organizační zajištění 6. ročníku
kynologického závodu pod názvem "O Štramberské ucho", který proběhne 26. 09. 2015 v
Ženklavě. Rada města pověřuje starostu města Ing. Davida Plandora podpisem této darovací
smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
273/13/RM/2015 Vyhodnocení práce Rady města Štramberka za 1.pololetí roku 2015
I. Rada města bere na vědomí
Vyhodnocení práce Rady města Štramberka za 1.pololetí roku 2015.

Usnesení bylo: PŘIJATO
274/13/RM/2015 Nájemník v bytě v majetku města Štramberka
I. Rada města schvaluje
nájemníka na pronájem bytu s nájmem ve výši 34,31 Kč / m2 Drážné 569/3 ve Štramberku v
obytném domě v majetku města Štramberka, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk pana
Tomáše Lanka, Bařiny 894, Štramberk 742 66 a pověřuje vedoucí oddělení technické správy a
bytového hospodářství paní Karlu Procházkovou podpisem nájemní smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
275/13/RM/2015 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku "Výměna oken - bytové domy
Drážné č.p. 569 a 539 a práce s tím související"
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a společností STAV ZEMAN s.r.o., se sídlem Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČ 28270061, na dodávku "Výměna oken - bytové domy Drážné č. p. 569 a č. p. 539
a práce s tím související" a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem této
smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
276/13/RM/2015 Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce "Výměna topidel u
bytového domu Bařiny č. p. 814-815".
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 "Výměna topidel u bytového domu
Bařiny č. p. 814-815".
II. Rada města rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky na stavební práce "Výměna topidel u bytového domu Bařiny č.
p. 814-815" předložené uchazečem PELA CZ a.s., se sídlem K Nemocnici 2133/104, 741 01
Nový Jičín, IČ 25822454.
III. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a
společností PELA CZ a.s., se sídlem K Nemocnici 2133/104, 741 01 Nový Jičín, IČ
25822454, na stavební práce "Výměna topidel u bytového domu Bařiny č. p. 814-815" a
pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
277/13/RM/2015 Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce "Izolace boční stěny -

bytové domy Bařiny č. p. 816-817 a č. p. 818".
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 "Izolace boční stěny - bytové domy
Bařiny č. p. 816-817 a č. p. 818".
II. Rada města rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky na stavební práce "Izolace boční stěny - bytové domy Bařiny
č. p. 816-817 a č. p. 818" předložené uchazečem UNISTAD spol. s r.o., se sídlem
Komenského 8, 742 01 Suchdol nad Odrou, IČ 43961045.
III. 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 stavební práce "Izolace boční stěny - bytové domy Bařiny č. p. 816-817 a č. p.
818" a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
278/13/RM/2015 Smlouva č. NB 491/15 o dodávce prací a služeb v oblasti autom. zpracování
dat.
I. Rada města schvaluje Smlouvu č. NB 49/2015 o dodávce prací a služeb v oblasti
automatizovaného zpracování dat, uzavřenou mezi městem Štramberkem, se sídlem Náměstí
9, 742 66 Štramberk a Českou poštou s. p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
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

