USNESENÍ
ze 78. jednání Rady města Štramberka,
konaného dne 07. 11. 2014.
(Usnesení č. 78/1469 – 78/1475)
__________________________________________________________________________
(Toto usnesení je upraveno podle zák. č.. 101/2000 – zákon o ochraně osobních údajů)
Č. j. ST/3013/2014/51.2

Rada města Štramberka po projednání:

78/1468 Schvaluje zařazení akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace MPR a
MPZ na rok 2015 dle zpracovaného seznamu v rámci tzv. Anketního dotazníku
Staženo z programu:
78/1469 Schvaluje proplacení 5 dnů nedočerpané dovolené starostovi města při ukončení
funkčního období.
78/1470 Schvaluje zveřejnění záměru města propachtovat vodní díla, která jsou umístěna na
pozemcích p. č. 754/1, 753, 745/1, 663/1 v obci a k.ú. Štramberk, ulice Dolní, a to kanalizace
s názvem „Propojení kanalizace Štramberk – Na Špici“, které představuje jednotnou
kanalizaci z materiálu PVC Ultra Rib DN 200 v délce 15,69 m, DN 250 v délce 85,39m a
„Stávající jednotná kanalizace Štramberk ul. Dolní“, která představuje jednotnou kanalizaci –
stoka A: z materiálu beton DN 300 v délce 6,64 m, z materiálu PVC DN 300 v délce 62,19 m,
stoka B: z materiálu beton DN 300 v délce 140,78 m, stoka C: z materiálu beton DN 300 v
délce 72,18 m, na základě Smlouvy o pachtu a provozování vodního díla č.
00298468/SONP/NJ/K/2014 se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava
a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

78/1471/1 Ruší usnesení č. 76/1459 ze dne 21. 10. 2014, kde schvaluje nájemníka na
pronájem bytu s nájmem ve výši 34,31 Kč/1 m2 Drážné 539/2 ve Štramberku v obytném
domě v majetku města Štramberk, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk pana J. P., 742 66
Štramberk a pověřuje vedoucí oddělení technické správy a bytového hospodářství paní Karlu
Procházkovou podpisem nájemní smlouvy.
78/1471/2 Schvaluje nájemníka na pronájem bytu s nájmem ve výši 34,31 Kč/1 m2 Drážné
539/2 ve Štramberku v obytném domě v majetku města Štramberk, se sídlem Náměstí 9, 742
66 Štramberk paní I. K., 742 21 Kopřivnice a pověřuje vedoucí oddělení technické správy a
bytového hospodářství paní Karlu Procházkovou podpisem nájemní smlouvy.
78/1471/3 Schvaluje nájemníka na pronájem bytu s nájmem ve výši 34,31 Kč/ 1 m2 Bařiny

817/9 ve Štramberku v obytném domě v majetku města Štramberk, se sídlem Náměstí 9, 742
66 Štramberk paní L. B., 742 66 Štramberk a pověřuje vedoucí oddělení technické správy a
bytového hospodářství paní Karlu Procházkovou podpisem nájemní smlouvy.
78/1472 Schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9,
742 66 Štramberk a společností ALPINE Bau CZ a.s., se sídlem Jiráskova 613/13, 757 01
Valašské Meziříčí – Krásno nad Bečvou, IČ 02604795, na stavební práce „Oprava místní
komunikace III. třídy 36c Štramberk – Lichnov“ a pověřuje starostu města pana Ing. Jana
Sochu podpisem tohoto dodatku smlouvy.

78/1473/1 Bere na vědomí rezignaci Ing. Jana Sochy na mandát člena Zastupitelstva města
Štramberka ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
78/1473/2 Vydává ve smyslu ustanovení § 56 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění, panu Ing. Mojmíru
Kramolišovi osvědčení o tom, že se stal ke dni 7. 11. 2014 členem Zastupitelstva města
Štramberka ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

78/1474 Schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9,
742 66 Štramberk a společností COLAS CZ, a. s., se sídlem, Ke Klíčkovu 9, 190 00 Praha 9,
IČ 26177005, na stavební práce „Oprava komunikace na ulici Hornychovice“ a pověřuje
starostu města pana Ing. Jana Sochu podpisem této smlouvy.

78/1475 Schvaluje plat ředitelce Základní a Mateřské školy Štramberk Mgr. Zdeňce

Havlíkové takto:
tarifní plat, platová třída, příplatek za vedení, osobní příplatek a specializační příplatek dle
předloženého návrhu.
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