Rada města Štramberka

PŘEHLED USNESENÍ
z 52. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 22.8.2017

939/52/RM/2017 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SMM/4/2017/VB
I. Rada města schvaluje
Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SMM/4/2017/VB mezi městem
Štramberkem, IČ 00298468, Náměstí 9, 742 66 Štramberk (strana povinná ze služebnosti inž.
sítě) a paní Ing. H. H., 742 21 Kopřivnice (strana oprávněná ze služebnosti inž. sítě), když
předmětem smlouvy je zatížení části pozemku p.č. 1692 v k.ú. Štramberk stavbou kabelové
přípojky NN a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Davida Plandora podpisem
této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
940/52/RM/2017 Veřejná zakázku malého rozsahu na realizaci projektu "Snížení
energetické náročnosti veřejných budov města Štramberka".
I. Rada města bere na vědomí
dokumenty zpracované v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce pro
realizaci projektu "Snížení energetické náročnosti veřejných budov města Štramberka",
registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001832 zadávanou dle dokumentu
Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020 vycházejícího z Metodického pokynu pro
oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 - 2020, vydaného Ministerstvem pro
místní rozvoj ČR a přiměřeně zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění vyhlášeného výzvou ze dne 27.07.2017:
1. Protokol o otevírání obálek ze dne 10.08.2017,
2. Protokol o prvním jednání komise ze dne 10.08.2017,
3. Protokol o druhém jednání komise ze dne 21.08.2017,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1, 2 a 3 podkladového materiálu.
II. Rada města rozhoduje
na základě návrhu hodnotící komise uvedeném v Protokolu o posouzení a hodnocení nabídek
ze dne 21.08.2017 o výběru nejvhodnější nabídky na stavební práce pro realizaci projektu
"Snížení energetické náročnosti veřejných budov města Štramberka", registrační číslo
projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001832 předložené uchazečem Navláčil stavební firma,
s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ 25301144.
III. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ
00298468 a společností Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ
25301144, na provedení stavby v rámci projektu "Snížení energetické náročnosti veřejných
budov města Štramberka", registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001832 a

pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
941/52/RM/2017 Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební
práce "Kanalizace a oprava chodníku - ulice Závišická ve Štramberku".
I. Rada města schvaluje
zadávací dokumentaci na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění v rámci projektu
"Kanalizace a oprava chodníku - ulice Závišická ve Štramberku".
II. Rada města jmenuje
pětičlennou komisi pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek
v souvislosti s podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění v rámci projektu "Kanalizace a
oprava chodníku - ulice Závišická ve Štramberku" ve složení:
Ing. David Plandor, starosta města
Ing. Oldřich Škrabal, místostarosta města
Jiří Juřena, investor města
Ing. Mojmír Kramoliš, zastupitel města
Michal Dostál, radní města
Náhradník:
Milan Hanzelka, radní města
Usnesení bylo: PŘIJATO
942/52/RM/2017 Příkazní smlouva na dotační management na projekt "Stavební úpravy
č. p. 137 - etapa 1 - snížení energetické náročnosti budovy"
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 dotační management na projekt "Stavební
úpravy č. p. 137 - etapa 1 - snížení energetické náročnosti budovy" a to uchazeči Unitender,
s.r.o., se sídlem Jurečkova 16/1812, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ 25394495.
II. Rada města schvaluje
Příkazní smlouvu mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a
společností Unitender, s.r.o., se sídlem Jurečkova 16/1812, 702 00 Ostrava, Moravská
Ostrava, IČ 25394495, na dotační management na projekt "Stavební úpravy č. p. 137 - etapa 1
- snížení energetické náročnosti budovy" registrační číslo
CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001868, který byl doporučen k podpoře z dotačního titulu
Operační program životního prostředí a pověřuje starostu města pana Ing. Davida Plandora
podpisem této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
943/52/RM/2017 Memorandum o spolupráci v oblasti rozvoje vzdělávání dětí a žáků do

15 let na území správního obvodu ORP Kopřivnice
I. Rada města schvaluje
Memorandum o spolupráci v oblasti rozvoje vzdělávání dětí a žáků do 15 let na území
správního obvodu ORP Kopřivnice, uzavřené mezi smluvními stranami :
- Město Kopřivnice, se sídlem Štefánikova ul. 1163/12, 742 21 Kopřivnice
zastoupené Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města
- Město Příbor, se sídlem Náměstí S. Freuda 19, 742 56 Příbor
zastoupené Ing. Bohuslavem Majerem, starostou města
- Dům dětí a mládeže Kopřivnice, p. o.
zastoupený Mgr. Evou Müllerovou, Kpt. Jaroše 1077, 742 21 Kopřivnice
- Základní škola a Mateřská škola Raškovice, Raškovice 18, okres Frýdek-Místek, p. o.
zastoupená Mgr. Hanou Kachtíkovou, ředitelkou školy
a
- Město Štramberk, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk
zastoupené Ing. Davidem Plandorem, starostou města
Rada města pověřuje starostu města Ing. Davida Plandora podpisem tohoto memoranda.

Usnesení bylo: PŘIJATO
944/52/RM/2017 Nájemník v domě v majetku města
I. Rada města schvaluje
nájemníka na pronájem bytu s nájmem ve výši 34,31 Kč/1m 2 na Drážném 569/2 ve
Štramberku v obytném domě v majetku města Štramberka, se sídlem Náměstí 9, 742 66
Štramberk paní N.F., 742 66 a pověřuje vedoucí oddělení technické správy a bytového
hospodářství paní Karlu Procházkovou podpisem nájemní smlouvy.
II. Rada města schvaluje
nájemníka na pronájem bytu s nájmem ve výši 18,25 Kč/1m 2 Bařiny 751/8 ve Štramberku v
obytném domě v majetku města Štramberka, se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk paní K.
H., 742 66 Štramberk a pověřuje vedoucí oddělení technické správy a bytového hospodářství
paní Karlu Procházkovou podpisem nájemní smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
945/52/RM/2017 Žádost o dotaci - Sdružení Mariášového klubu Dallas Štramberk
I. Rada města schvaluje
dotaci ve výši 2 tis. Kč, jako příspěvek pro Sdružení Mariášového klubu Dallas Štramberk, na
pokrytí výdajů při konání krajských mariášových turnajů v roce 2017.

II. Rada města schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu, uzavřenou mezi městem Štramberkem, se sídlem Náměstí 9, 742 66
Štramberk, zastoupené starostou města Ing. Davidem Plandorem a Sdružením Mariášového
klubu Dallas Štramberk, zastoupené panem P. J. 742 66 Štramberk, na finanční účelovou
dotaci ve výši 2 tis. Kč, určenou na pokrytí výdajů při konání krajských mariášových turnajů
v roce 2017.
Usnesení bylo: PŘIJATO
946/52/RM/2017 Plnění a čerpání rozpočtu ZŠ a MŠ za 1. pololetí 2017
I. Rada města ukládá
ředitelce Základní školy a Mateřské školy Štramberk paní Mgr. Zdeňce Havlíkové,
vypracovat a předložit podkladové materiály k plnění a čerpání rozpočtu ZŠ a MŠ Štramberk
za 1. pololetí 2017 v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2017. Podkladové
materiály s návrhem RO č. 1 předložit na jednání finančního výboru dne 04.09.2017.
Zodpovídá :

Mgr. Zdeňka Havlíková

Termín :

01. 09. 2017

Usnesení bylo: PŘIJATO

Ing. David Plandor
starosta města

Ing. Oldřich Škrabal
místostarosta města

