Rada města Štramberka

PŘEHLED USNESENÍ
z 12. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 21. 7. 2015

Toto usnesení je upraveno podle zákona č. 101/2000 – zákon o ochraně osobních údajů

231/12/RM/2015 Činnost komise sociálně zdravotní, bytové a SPOZ
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o činnosti komise sociálně zdravotní, bytové a SPOZ.
Usnesení bylo: PŘIJATO
232/12/RM/2015 Informace o nezaměstnanosti v regionu a ve městě
I. Rada města bere na vědomí
informace o nezaměstnanosti v regionu a ve městě.
Usnesení bylo: PŘIJATO
233/12/RM/2015 Informace z oblasti sociálních věcí
I. Rada města bere na vědomí
zprávu z oblasti sociálních věcí.
Usnesení bylo: PŘIJATO
234/12/RM/2015 Ukončení smlouvy o výpůjčce č. 1/2010 - ZO ČSS 7-07 Ostrava
I. Rada města bere na vědomí
ukončení Smlouvy o výpůjčce č. 1/2010 ze dne 13.10.2010 uzavřené mezi městem
Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a Českou speleologickou společností, ZO 7-07
Ostrava, ke dni 31.12.2015 na základě sdělení vypůjčitele dle čl. III. bodu 1.2. smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
235/12/RM/2015 Dodatek č. 3 ke smlouvě o umístění zařízení ze dne 23.11.2009 - CS21
Nextnet, s.r.o.
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 3 ke smlouvě o umístění zařízení ze dne 23.11.2009 mezi městem Štramberkem,
IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a společností CS21 Nextnet, s.r.o., IČ 61977306,
Žerotínova 1051/19, 702 00 Ostrava a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing.
Davida Plandora podpisem tohoto dodatku.
Usnesení bylo: PŘIJATO

236/12/RM/2015 Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 1.10.2006 - TrojanoviceNET s.r.o.
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 1.10.2006 mezi městem Štramberkem, IČ 00298468,
Náměstí 9, 742 66 Štramberk a společností TrojanoviceNET s.r.o., IČ 28577302, Trojanovice
35, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing.
Davida Plandora podpisem tohoto dodatku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
237/12/RM/2015 Záměr zrušit předkupní právo - bytová jednotka č. 726/2
I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města zrušit předkupní právo, které bylo zřízeno ve prospěch města
Štramberka jako právo věcné k jednotce č. 726/2 (způsob využití - byt) v budově č.p. 726,
727 a 728 na pozemku parcela č. 1949 v obci a k.ú. Štramberk, k spoluvlastnickému podílu o
velikosti id. 5800/77941 na společných částech budovy č.p. 726, 727 a 728 (způsob využití bytový dům), v obci a k.ú. Štramberk, postavené na pozemku parc. č. 1949 v obci a k.ú.
Štramberk a k spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 5800/77941 na pozemku parc.č. 1949
o výměře 447 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v obci a k.ú. Štramberk, na kterém je budova
č.p. 726, 727 a 728 postavena, a to uzavřením Smlouvy o zrušení předkupního práva
s vlastníkem jednotky č. 726/2.
Usnesení bylo: PŘIJATO
238/12/RM/2015 Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání - sklad v budově s č.p. 10
I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout prostor sloužící podnikání, který se nachází v 1. PP
budovy s č. p. 10 (stavba občanského vybavení), jež je součástí pozemku parc. č. 14, ulice
Náměstí, v obci a k.ú. Štramberk, stavebně určený jako sklad a sestává z části 1 místnosti o
výměře 11,68 m2 podlahové plochy, dle podkladového materiálu.
Usnesení bylo: PŘIJATO
239/12/RM/2015 Smlouva o zrušení služebnosti inženýrské sítě - manž. Pavlištíkovi a
Smlouva o zřízení věcného břemene č. 9900071280/1/2015 - RWE GasNet,s.r.o. (D.
Pavlištík)
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o zrušení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Štramberkem, IČ
00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a manžely Davidem Pavlištíkem a Alenou
Pavlištíkovou, oba bytem Kopec 79, 742 66 Štramberk a zároveň pověřuje starostu města
Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
II. Rada města schvaluje

Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 9900071280/1/2015 mezi městem Štramberkem, IČ
00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, společností RWE GasNet, s.r.o., IČ
27295567, Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem v zastoupení společností RWE Distribuční
služby, s.r.o., 27935311, Plynárenská 499/1, 657 02 Brno a panem Davidem Plavlištíkem,
bytem Kopec 79, 742 66 Štramberk a zároveň pověřuje starostu města Štramberka
Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
240/12/RM/2015 Záměr pronájmu části pozemku p.č. 141/1 k.ú. Štramberk - A. Cochlár
I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 141/1 v obci a k.ú. Štramberk dle
podkladového materiálu.
Usnesení bylo: PŘIJATO
241/12/RM/2015 Dodatek č. 3 ke smlouvě o umístění zařízení č. VSTR1GB ze dne 29.3.2000
- Vodafone Czech Republic a.s.
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 3 ke smlouvě o umístění zařízení č. VSTR1GB ze dne 29.3.2000, ve znění
dodatku č. 1 ze dne 2.9.2009 a dodatku č. 2 ze dne 10.11.2010, mezi městem Štramberkem,
IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a společností Vodafone Czech Republic a.s., IČ
25788001, Vinohradská 167, 100 00 Praha 10 a zároveň pověřuje starostu města Štramberka
Ing. Davida Plandora podpisem tohoto dodatku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
242/12/RM/2015 Smlouva o nájmu nemovitosti a věcí movitých č. SMM/7/2015/NP
I. Rada města schvaluje
1. pronájem části nemovitosti pozemku p.č. 5 o výměře 502,69 m2 (zastavěná plocha a
nádvoří), v obci a k.ú. Štramberk, jehož součástí je stavba budova s č.p. 18 (stavba
občanského vybavení, podlahová plocha o výměře 626,25 m2), ulice Náměstí a část
pozemku p.č. 5 o výměře 136, 80 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), v obci a k.ú.
Štramberk, na které je umístěno zařízení venkovního posezení, společnosti ŠMÍRA PRINT, s.r.o., IČ 25368915, Bořivojova 650/48, 718 00 Ostrava - Kunčičky.
Rada města schvaluje
2. Smlouvu o nájmu nemovitosti a věcí movitých č. SMM/7/2015/NP mezi městem
Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a společností ŠMÍRA - PRINT,
s.r.o., IČ 25368915, Bořivojova 650/48, 718 00 Ostrava - Kunčičky a zároveň pověřuje
starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO

243/12/RM/2015 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce "Havárie opěrné stěny
včetně opravy místní komunikace ulice Kopec"
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě 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 "Havárie opěrné stěny včetně opravy místní
komunikace ulice Kopec" a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem
tohoto dodatku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
244/12/RM/2015 Souhlas se zpevněním stávající komunikace na pozemku p. č. 1468
I. Rada města souhlasí
se zpevněním pozemku parc. č. 1468 v obci a k. ú. Štramberk, ve vlastnictví města
Štramberka, vedený jako ostatní plocha, ostatní komunikace na základě žádosti pana M. K.,
ze dne 11.05.2015 dle přílohy podkladového materiálu.
Usnesení bylo: PŘIJATO
245/12/RM/2015 Schválení platového výměru ředitelce školy
I. Rada města schvaluje
platový výměr ředitelky ZŠ a MŠ Štramberk Mgr. Zdeňky Havlíkové v souvislosti se změnou
platového stupně dle předloženého návrhu.
Usnesení bylo: PŘIJATO
247/12/RM/2015 Umístění sídla TJ Kotouč Štramberk
I. Rada města schvaluje
souhlasí s umístěním sídla Tělovýchovné jednoty Kotouč Štramberk na adrese Zauličí 620,
742 66 Štramberk.
Usnesení bylo: PŘIJATO
248/12/RM/2015 Běh rodným krajem Emila Zátopka
I. Rada města ruší
Usnesení č. 81/5/RM/2015 ve znění :
Rada města schvaluje finanční příspěvek ve výši 2 tis. Kč pro prvního muže rychlostní prémie
Štramberk - restaurace Palárna, na 13. ročníku "Běhu rodným krajem Emila Zátopka", který
se uskuteční dne 19. 09. 2015.
II. Rada města ruší
Usnesení č. 206/10/RM/2015 ve znění :
I. Rada města schvaluje veřejnoprávní smlouvu na účelovou dotaci uzavřenou mezi městem
Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, zastoupeným starostou města Ing.

Davidem Plandorem, a Městem Kopřivnice, IČ 00298077, Štefánikova 1163, 742 21
Kopřivnice, zastoupeným starostou města Ing. Miroslavem Kopečným a zároveň pověřuje
starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
III. 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 TJ
Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem Sokolská ul. 497, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, na
poskytnutí finančního daru ve výši 2 tis. Kč na organizační zajištění 13. ročníku Běhu rodným
krajem Emila Zátopka, který se poběží dne 19. 09. 2015.
Rada města pověřuje starostu města Ing. Davida Plandora podpisem této darovací smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
249/12/RM/2015 Nájemní smlouva č. SMM/4/2015/NS
I. Rada města schvaluje
Nájemní smlouvu č. SMM/4/2015/NS mezi městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9,
742 66 Štramberk a společností RWE Gas Storage, s.r.o., IČ 27892077, Prosecká 855/68, 190
00 Praha 9 a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem této
smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
250/12/RM/2015 Smlouva o servisně-materiálovém zabezpečení kopírovacího stroje - Top
Garance +48
I. Rada města schvaluje
smlouvu o servisně-materiálovém zabezpečení kopírovacího stroje KONICA MINOLTA BHC220 (podatelna) - Top Garance +48 mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66
Štramberk, IČ 00298468 a společností P.M.CAROLINE s.r.o., Mostecká 363, 755 01 Vsetín,
IČ 64611051 a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
251/12/RM/2015 Žádost o udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky města Štramberka č.
4/2010 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
I. Rada města uděluje
v souladu s ustanovením čl. 3 odst. 2. Obecně závazné vyhlášky města Štramberka č. 4/2010
výjimku z Obecně závazné vyhlášky města Štramberka č. 4/2010 o ochraně nočního klidu a
regulaci hlučných činností společnosti EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava,
závod Ostrava, Vratimovská 658/77, 718 00 Ostrava-Kunčičky, IČ 45274924 pro provádění
prací o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu v rámci stavby "Rekonstrukce a
modernizace silnice II/480 Kopřivnice-Štramberk" na období červenec až září 2015 dle

žádosti ze dne 14.07.2015.
Usnesení bylo: PŘIJATO
252/12/RM/2015 Smlouva o reklamě s ASOMPO a.s. - výběr subjektu
I. Rada města schvaluje
subjekt pro uzavření smlouvy o reklamě se spol. ASOMPO a. s., se sídlem Životice u Nového
Jičína č. p. 194, 742 72 , Životice u Nového Jičína, a to TJ Kotouč Štramberk, se sídlem
Zauličí 620, 742 66 Štramberk, zastoupený předsedou Ing. Oldřichem Škrabalem.
Usnesení bylo: PŘIJATO
253/12/RM/2015 Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu - Izolace
boční stěny - bytové domy Bařiny č. p. 816-817 a č. p. 818
I. Rada města schvaluje
výzvu a zadávací dokumentaci k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu
ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na stavební práce Izolace boční stěny - bytové domy Bařiny č. p. 816-817 a č. p. 818.
II. Rada města jmenuje
tříčlennou komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce - Izolace boční stěny - bytové domy Bařiny č. p. 816-817 a
č. p. 818 ve složení:
Ing. Oldřich Škrabal, místostarosta města
Pokorný Michal, investor města
Procházková Karla, vedoucí oddělení technické správy a bytového hospodářství
Usnesení bylo: PŘIJATO
254/12/RM/2015 Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výměna topidel u bytového domu Bařiny č. p. 814-815
I. Rada města schvaluje
výzvu a zadávací dokumentaci k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu
ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na stavební práce Výměna topidel u bytového domu Bařiny č. p. 814-815.
II. Rada města jmenuje
tříčlennou komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce - Výměna topidel u bytového domu Bařiny č. p. 814-815 ve
složení:
Ing. Oldřich Škrabal, místostarosta města
Pokorný Michal, investor města
Procházková Karla, vedoucí oddělení technické správy a bytového hospodářství

Usnesení bylo: PŘIJATO
255/12/RM/2015 Smlouva mezi MSK a městem Štramberkem o poskytnutí dotace z rozpočtu
MSK - Podpora turistických informačních center v MSK pro rok 2015
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje - Podpora turistických
oblastí v MSK pro rok 2015, uzavřenou mezi městem Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742
66 Štramberk a Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava a pověřuje
starostu města Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy
Usnesení bylo: PŘIJATO
256/12/RM/2015 Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce "Oprava parkovací
asfaltové plochy u vlakového nádraží ve Štramberku".
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 "Oprava parkovací asfaltové plochy u
vlakového nádraží ve Štramberku".
II. Rada města rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky na stavební práce "Oprava parkovací asfaltové plochy u
vlakového nádraží ve Štramberku" předložené uchazečem JAPSTAV MORAVA s.r.o., se
sídlem Lubina 449, 742 21 Kopřivnice, IČ 25824783.
III. 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 parkovací asfaltové plochy u vlakového nádraží ve
Štramberku" a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
257/12/RM/2015 Smlouva o výpůjčce - Muzeum Novojičínska
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o výpůjčce, uzavřenou mezi městem Štramberkem se sídlem Náměstí 9, 742 66
Štramberk a Muzeem Novojičínska, příspěvkovou organizací, se sídlem 28. října 12, 741 11
Nový Jičín, týkající se zapůjčení exponátů pro vystavení expozice pod názvem "Štramberk Moravský betlém" a pověřuje starostu Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
258/12/RM/2015 Žádost o udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky města Štramberka č.
4/2010 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

I. Rada města uděluje
v souladu s ustanovením čl. 3 odst. 2. Obecně závazné vyhlášky města Štramberka č. 4/2010
výjimku z Obecně závazné vyhlášky města Štramberka č. 4/2010 o ochraně nočního klidu a
regulaci hlučných činností panu J. S. 742 21 Kopřivnice, z důvodu konání svatební oslavy na
zahradě ve Štramberku, Libotín 384 na období 05.09. až 06.09. 2015 dle žádosti ze dne
15.07.2015.
Usnesení bylo: PŘIJATO
259/12/RM/2015 Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání č.
NJ/268/a/2015/Na
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání č. NJ/268/a/2015/Na 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 a městem Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9,
742 66 Štramberk.
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

