Usnesení z 10. Rady města Štramberka, konané dne 10. 05. 2011.

USNESENÍ
z 10. schůze Rady města Štramberka, konané dne 10. 05. 2011.
(Usnesení č. 10/208 - 10/240)
Rada města Štramberka po projednání :
Usnesení č. :
10/208 Bere na vědomí kontrolu úkolů ke dni 10. 05. 2011.
10/209 Bere na vědomí zprávu o stavu školství ve městě.
10/210 Ber na vědomí úroveň předškolní výchovy.
10/211 Bere na vědomí úroveň mimoškolské činnosti.

10/212 Schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2378, zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 31 m2 a stavby - budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, na pozemku p.
č. 2378, vše obci a k. ú. Štramberk.
10/213 Schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2627, zahrada o výměře 4128 m2, v
obci a k. ú. Štramberk.

10/214 Neschvaluje rozdělení pozemku parc. č. 1467, trvalý travní porost, v obci a k. ú. Štramberk,
za účelem přípravy prodeje jeho části v návaznosti na žádost podanou Ing. Michalem Jurákem
Ph.D.,Bařiny 769, 742 66 Štramberk.

10/215 Schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 19.5.1999 mezi městem Štramberkem,
Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ 00298468 a Mgr. Luďkem Šebkem, 742 67 Ženklava 70 a
pověřuje starostu města Štramberka Ing. Jana Sochu podpisem tohoto dodatku č. 1.

10/216/1 Schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem
Štramberkem, Náměstí 9, Štramberk, zastoupeným starostou města Ing. Janem Sochou a panem
Jozefem Kvakem, bytem Alšova 1140, 742 21 Kopřivnice, když předmětem věcného břemene je
vedení splaškové kanalizace přes pozemky p. č. 1497, 1495, 2096/1 a 3027/44, vše v obci a k. ú.
Štramberk, dle situace, která je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.

10/216/2 Schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem
Štramberkem, Náměstí 9, Štramberk, zastoupeným starostou města Ing. Janem Sochou a panem
Jozefem Kvakem, bytem Alšova 1140, 742 21 Kopřivnice, když předmětem věcného břemene je
vedení dešťové kanalizace přes pozemek p.č. 3027/19 , v obci a k.ú. Štramberk, dle situace, která je
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přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.
Rada města Štramberka zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Jana Sochu podpisem této
smlouvy.

10/217 Souhlasí s provedením stavebních úprav v místnosti šatny s umývárnou v suterénu budovy
č .p. 620 v obci a k .ú. Štramberk, spočívajících v úpravě odpadního potrubí, instalování WC a
úpravě sprchovacího koutu, na náklady uživatele nebytových prostor, a to ČSS, ZO 7- 07 Ostrava.
10/218 Souhlasí s provedením stavebních úprav v místnosti šatny u masérny v budově č. p. 620 v
obci a k. ú. Štramberk, spočívajících v rozšíření rozvodu vody a instalování umyvadla, na náklady
nájemce nebytových prostor, a to Jiřího Hanzelky, Kozina 525, 742 66 Štramberk a Mgr. Pavlíny
Kvasničkové, Hornychovice 901, 742 66 Štramberk.

10/219/1 Schvaluje Zadávací dokumentaci a výzvu k podání nabídky na zakázku malého rozsahu
„Odkanalizování lokality Štramberk – Kozina 1. etapa: SO 0102 – Chodník“.
10/219/2 Jmenuje komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu „Odkanalizování lokality Štramberk – Kozina 1. etapa: SO 0102 – Chodník“ ve
složení :
- Ing. Jan Socha, starosta
- Ing. Oldřich Škrabal, místostarosta
- Ing. Jan David, předseda finančního výboru
- Josef Vašek, předseda komise životního prostředí
- Michal Pokorný, investor města

10/220/1 Schvaluje Zadávací dokumentaci a výzvu k podání nabídky na zakázku malého rozsahu
„Vypracování dopravní studie města Štramberka“.
10/220/2 Jmenuje komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Vypracování dopravní studie města Štramberka“ v tomto složení :
- Ing. Jan Socha, starosta
- Ing. Oldřich Škrabal, místostarosta
- Michal Pokorný, investor města

10/221 Schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje Ostrava, evidenční číslo 02377/2008/ŽPZ, ze dne 31. 10. 2008, na přípravu projektové
dokumentace „Dokončení kanalizační sítě města Štramberka s napojením na ČOV – 2. etapa“, mezi
poskytovatelem dotace Moravskoslezským krajem, 28. října 114, 702 18 Ostrava a příjemcem
dotace městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a pověřuje starostu města Štramberka
Ing. Jana Sochu podpisem tohoto dodatku.
10/222 Schvaluje Dodatek č.6 ke Smlouvě o dílo ev.č. Objednatele K76/09, ev.č. Zhotovitele
S577/159/09 ze dne 19.11.2009 mezi městem Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a firmou
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GMP MIX, a.s., Grmelova 2008/13, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, na provedení stavby v rámci
projektu „Výstavní síň Zdeněk Burian a jeho svět – rekonstrukce podkroví muzea Štramberk“ a
pověřuje starostu města pana Ing. Jana Sochu podpisem tohoto dodatku.
10/223 Schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva
životního prostředí ve výši 127 224 Kč pro realizaci projektu „Farmářské trhy Štramberk“ a
pověřuje starostu města Ing. Jana Sochu jejím podpisem.

10/224/1 Schvaluje Komisi pro nákup dřevěných prodejních stánků na Farmářské trhy ve
Štramberku ve složení
- Ing. Jan Socha, starosta města Štramberka
- Anna Rašková, vedoucí oddělení KSCR
- Mgr. Ondřej Šimíček, člen Rady města Štramberka
10/224/2 Schvaluje zadání na poptávku na dřevěné prodejní stánky na Farmářské trhy ve
Štramberku.

10/225 Schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci na akci „XIV. Štramberská divadelní přehlídka
amatérských divadelních souborů“ mezi Divadelním spolkem Kotouč Štramberk, zastoupený Mgr.
Pavlou Jurkovou, předsedkyní spolku a městem Štramberkem, se sídlem ve Štramberku, Náměstí 9,
a pověřuje starostu Ing. Jana Sochu podpisem smlouvy.
10/226 Schvaluje finanční příspěvek na zajištění oslav 50. výročí od zahájení provozu MŠ Zauličí
ve Štramberku ve výši 3 tis. Kč.
10/227 Schvaluje finanční příspěvek ve výši 4 tis. Kč na celosvětové setkání skautů „Jamboree
2011“, které se uskuteční 27. 07. až 07. 08. 2011 v Jižním Švédsku, tábořiště Rinkaby, poblíž města
Kristianstadu.
10/228 Schvaluje Darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Štramberkem, se sídlem Náměstí 9,
742 66 Štramberk a RWE Gas Storage, s. r. o., se sídlem Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9, na
poskytnutí finančního daru ve výši 350 tis. Kč na projekt : „Revitalizace dřevěného kostela Sv.
Kateřiny ve Štramberku“ a pověřuje starostu města Štramberka Ing. Jana Sochu podpisem této
smlouvy.
10/229 Schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce, uzavřený mezi městem Štramberkem, se
sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk a Muzeem Novojičínska, p. o. , se sídlem 28. října 12, 741 11
Nový Jičín, na změnu práv a povinností smluvních stran a pověřuje starostu města Ing. Jana Sochu
podpisem tohoto dodatku.
10/230 Povoluje generální výjimku v počtu 4 žáků z nejvyššího počtu žáků stanoveného dle
§ 23, odst. 3 a 5, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a dle § 4, odst. 7, vyhlášky č. 48/2005 Sb.

10/231/1 Schvaluje pronájem nebytových prostor sestávajících z 1 místnosti o výměře 73,66 m2
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podlahové plochy a společných prostor v rozsahu 100 % výměry jejich podlahové plochy, tj. 32,39
m2, v přízemí objektu č.p. 820 na ulici Nádražní ve Štramberku, paní Ivetě Černé, IČ 65523164,
bytem Javorová 718, 742 21 Kopřivnice, na dobu neurčitou za účelem provozování kuchyně
(výroba hotových jídel a pizz) a minibufetu a zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Jana
Sochu podpisem nájemní smlouvy o nájmu a podnájmu těchto nebytových prostor.
10/231/2 Souhlasí s provedením stavebních úprav v nebytovém prostoru (provozovna – kuchyně,
minibufet) v přízemí objektu č.p. 820 na ulici Nádražní ve Štramberku, spočívajících v provedení
keramických obkladů a dlažeb, opravě vnitřních instalací, instalaci sanitárních zařízení, instalaci
vnitřního vybavení kuchyně, zřízení odvětrání prostor přes obvodové zdivo, na náklady nájemce
nebytových prostor, a to p. Ivety Černé, IČ 65523164, bytem Javorová 718, 742 21 Kopřivnice.

10/232 schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. 1027C11/56 mezi Pozemkovým fondem
ČR, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha, zastoupeným Ing. Danielou Sitkovou, vedoucí krajského
pracoviště pro Moravskoslezský kraj, Nádražní 55, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava a městem
Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, zastoupeným starostou města Ing. Janem Sochou a
zároveň pověřuje starostu města Štramberka Ing. Jana Sochu podpisem této smlouvy.

10/233/1 Schvaluje vyhodnocení veřejné zakázky a elektronické aukce na „Sdružené služby
dodávky elektrické energie pro město Štramberk“ konané dne 28. 4. 2011.
10/233/2 Schvaluje vítěze veřejné zakázky a elektronické aukce na „Sdružené služby dodávky
elektrické energie pro město Štramberk“ a to společnost Europe Easy Energy a.s.; IČ: 28603001,
Nám. 14. října 1307/2, Praha, Smíchov, PSČ 150 00.
10/233/3 Schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN mezi městem
Štramberkem, Náměstí 9, 742 66 Štramberk a společností Europe Easy Energy a.s.; IČ: 28603001,
Nám. 14. října 1307/2, Praha, Smíchov, PSČ 150 00, a pověřuje starostu města pana Ing. Jana
Sochu podpisem této smlouvy.

10/234/1 Bere na vědomí vyhodnocení veřejné zakázky a elektronické aukce na „Sdružené služby
dodávky zemního plynu pro město Štramberk“ konané dne 28. 4. 2011.
10/234/2 Ruší veřejnou zakázku a elektronickou aukci na „Sdružené služby dodávky zemního
plynu pro město Štramberk“ konanou dne 28. 4. 2011.

10/235/1 Schvaluje Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Správa a servis
počítačové sítě a výpočetní techniky“.
10/235/2 Jmenuje komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Správa a servis počítačové sítě a výpočetní techniky“ v tomto složení:
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- Ing. Jan Socha, starosta
- Ing. Oldřich Škrabal, místostarosta
- Ing. Josef Babulík, tajemník

10/236 Nesouhlasí s poskytnutím parkovacího místa na náměstí na letní sezónu za individuální
poplatek manž. Struziakovým, Myslík 123, 739 41 Kozlovice.
10/237 Schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu mezi městem Štramberkem,
Náměstí 9, 742 66 Štramberk a společností Severomoravská plynárenská, a. s.; IČ: 47675748,
Plynární 2748/6, 702 72 Ostrava 1 a pověřuje starostu města pana Ing. Jana Sochu podpisem této
smlouvy.
10/238 Nesouhlasí s poskytnutím 1 parkovacího místa celoročně zdarma na každý dům s číslem
popisným na náměstí pro místní občany.

10/239/1 Doporučuje Zastupitelstvu města Štramberka schválit roční členský příspěvek města
Štramberka ve Sdružení povodí Sedlnice ve výši 3 Kč na obyvatele.
10/239/2 Doporučuje Zastupitelstvu města Štramberka pověřit DSO Sdružení povodí Sedlnice
podpisem smlouvy s firmou Envipartner s. r. o. na podání žádosti projektu „Protipovodňová
opatření obcí v povodí Sedlnice“ do Operačního programu Životního prostředí pro období 20072013, prioritní osa – 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní,
podoblast podpory 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové
ochrany.
10/239/3 Doporučuje Zastupitelstvu města Štramberka pověřit DSO Sdružení povodí Sedlnice k
podání žádosti na zajištění multifunkčního vozu z OPŽP, oblast podpory 2.1.3 Snížení imisní zátěže
omezením prašnosti z plošných zdrojů

10/240 Schvaluje ceník vstupů do Muzea Zdeňka Buriana a Muzea Novojičínska dle přílohy č. 1
tohoto usnesení.

Ing. Jan S o c h a
starosta města

Ing. Oldřich Š k r a b a l
místostarosta města

Přílohou č. 1 tohoto usnesení je
Ceník vstupného do Muzea Zdeňka Buriana a Muzea Novojičínska.
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Příloha č. 1
k Usnesení č. 10/240 z 10. Rady města Štramberka, konané dne 10. 05. 2011.

Ceník vstupného
Muzeum Zdeňka Buriana - Muzeum Novojičínska

Prodej vstupenek - pokladna muzea

Výše jednotného vstupného

snížené/celé

Celá budova – všechny expozice

20,-/50,- Kč

Poloviční vstupné děti, důchodci, ZPP ( děti do 6 let zdarma)

Platnost ceníku od 17. 5. 2011

Doložka :
Tento ceník byl schválen na 10. jednání Rady města Štramberka usnesením č. 10/240 dne 10.
05. 2011.
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