Rada města Štramberka
PŘEHLED USNESENÍ
z 61. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 20.12.2017
1068/61/RM/2017 Kontrola úkolů
I. Rada města bere na vědomí
kontrolu úkolů ke dni 20.12.2017
Usnesení bylo: PŘIJATO
1069/61/RM/2017 Smlouva o poskytování podlicencí k šíření audiovizuálních děl
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o poskytování podlicencí k šíření audiovizuálních děl, uzavřenou mezi městem
Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk a Asociací českých filmových klubů, z.
s., se sídlem Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště a pověřuje starostu města Ing. David
Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1070/61/RM/2017 Kupní smlouva - vybavení kina
I. Rada města schvaluje
kupní smlouvu mezi Městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a panem P. B. 742
66 Štramberk na vybavení k provozu kina a pověřuje starostu města Ing. David Plandora,
Ph.D. podpisem smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1071/61/RM/2017 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku technologie fontány kašny
na náměstí včetně stavebních prací
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a společností Lentus Agilis spol. s r.o., Školní 809, 691 10 Kobylí, IČ 26955016,
na dodávku technologie fontány kašny na náměstí včetně stavebních prací, r.č.:11197/83881 a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem tohoto dodatku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1072/61/RM/2017 Plán nákladů a výnosů ZŠ a MŠ Štramberk pro rok 2017 - změna č. 3
I. Rada města schvaluje
plán nákladů a výnosů Základní školy a Mateřské školy Štramberk pro rok 2017, změnu č. 3
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu:
Výnosy: 24.368.257,75 Kč
Náklady: 24.332.533,75 Kč

Usnesení bylo: PŘIJATO
1073/61/RM/2017 Kupní smlouva - čisticí stroj do tělocvičny
I. Rada města schvaluje
kupní smlouvu mezi Městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a společností Stroje
a vybavení s.r.o. se sídlem U Trati 2619, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 05595436, DIČ:
CZ05595436 na koupi 1ks bateriového podlahového mycího stroje A5 EVO 50 Lavorwash
dle technické specifikace uvedené v přílohách této kupní smlouvy a pověřuje starostu Ing.
Davida Plandora, Ph.D. podpisem smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1074/61/RM/2017 Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce "Odkanalizování
lokality Libotín a Zásobování vodou lokality Libotín".
I. Rada města bere na vědomí
dokumenty zpracované v rámci zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce pro realizaci projektu "Odkanalizování lokality Libotín a Zásobování vodou lokality
Libotín" zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění vyhlášeného výzvou ze dne 22.11.2017:
1. Protokol o prvním jednání komise ze dne 11.12.2017,
2. Protokol o druhém jednání komise ze dne 19.12.2017,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 a č. 2 podkladového materiálu.
II. Rada města rozhoduje
na základě ustanovení § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění o vyloučení účastníka SILNICE.CZ s.r.o., Červený dvůr 918/7, 749
01 Krnov 1, IČ 26792711 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce "Odkanalizování lokality Libotín a Zásobování vodou lokality Libotín" zadanou ve
zjednodušeném podlimitním řízení z důvodu nesplnění podmínek účasti.
Usnesení bylo: PŘIJATO
1075/61/RM/2017 Veřejná zakázka malého rozsahu "Rekonstrukce sociálních zařízení v
objektu č. p. 10"
I. Rada města bere na vědomí
Zápis z jednání komise pro vyhodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu
na stavební práce "Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu č. p. 10".
II. Rada města rozhoduje
o výběru nejvýhodnější nabídky na stavební práce "Rekonstrukce sociálních zařízení v
objektu č. p. 10" předložené uchazečem Petr Kašpar, IČ: 42099935, se sídlem Kadláčkova
1021, Kopřivnice 742 21.

III. Rada města schvaluje
Smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a
Petrem Kašparem, IČ: 42099935, se sídlem Kadláčkova 1021, Kopřivnice, 742 21, na
stavební práce "Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu č. p. 10" a pověřuje starostu města
pana Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO

Ing. David Plandor Ph.D.
starosta města

Ing. Oldřich Škrabal
místostarosta města

