Město Šternberk
Městský úřad Šternberk
Horní náměstí 16
785 01 Šternberk

Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne 04. 03. 2019
Číslo: 284/9
Rada města Šternberka
schvaluje

program schůze Rady města Šternberka dne 04.03.2019
Číslo: 285/9
Rada města Šternberka
schvaluje

ocenění pedagogických a nepedagogických pracovníků u příležitosti setkání ke Dni
učitelů dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě
Číslo: 286/9
Rada města Šternberka
souhlasí

s udělením výjimek z místa použití zábavní pyrotechniky podle čl. 5 Obecně závazné
vyhlášky města Šternberka č. 1/2011/vyhl., o veřejném pořádku, ve znění pozdějších
předpisů, pro akce:
Slet čarodějnic dne 30.04.2019 a Halloween dne 31.10.2019, obě s místem konání v
areálu Domu dětí a mládeže Šternberk, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě a
rozhoduje

o vydání správního rozhodnutí o výjimce z místa použití zábavní pyrotechniky na
zastavěném území města a místních částí dle důvodové zprávy
Číslo: 287/9
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 587/18/S/OŠK na zhotovení stavby
„Šternberk - Rekonstrukce kotelen - Základní škola Sadová 1412/1, Základní škola
Dr. Hrubého 319/2, Základní škola náměstí Svobody 1264/3“, zhotovitel INTOP
OLOMOUC CZ s.r.o., IČ 25875868, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě a
zmocňuje

starostu k podpisu tohoto dodatku
Číslo: 288/9
Rada města Šternberka
schvaluje

inventarizační zprávu o inventarizaci majetku a závazků Města Šternberka za rok
2018

Stránka 1 z 11

Číslo: 289/9
Rada města Šternberka
schvaluje

vyřazení nepotřebného
předloženého návrhu,

movitého

majetku

z

evidence

majektu

města

dle

schvaluje

uzavření darovací smlouvy pro právnickou osobu Česká republika - Hasičský
záchranný sbor Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc,
IČ 70885940, dle předloženého návrhu a
zmocňuje

1. místostarostu k podpisu smlouvy
Číslo: 290/9
Rada města Šternberka
bere na vědomí

žádost ředitelky organizace Sociální služby Šternebrk, p.o. a
schvaluje

přijetí finančního daru pro organizaci Sociální služby Šternberk, p.o. dle návrhu v
důvodové zprávě
Číslo: 291/9
Rada města Šternberka
bere na vědomí

žádost o kácení stromů na pozemcích ve vlastnictví města Šternberka a
souhlasí

s kácením stromů na pozemcích parc. č. 2308/1 a 2329 (3 jedle a 1 douglaska) v k.
ú. Šternberk a provedením náhradních výsadeb dle předloženého materiálu
Číslo: 292/9
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápis č. 3/2019 ze dne 25.2.2019 z jednání komise veřejných zakázek
Číslo: 293/9
Rada města Šternberka
rozhoduje

o výběru dodavatele na veřejnou zakázku na dodávky na akci „Školní jídelna
Komenského 44, Šternberk – technologie“ – účastník GASTRO MACH, s.r.o., IČ:
27818861, cena bez DPH: 1 446 259,30 Kč a
zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy o dílo dle předloženého návrhu
Číslo: 294/9
Rada města Šternberka
rozhoduje

o výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky na akci
„Město Šternberk – Pořízení nového osobního automobilu“ – účastník SAMOHÝL
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MOTOR a.s., IČ: 25511165, cena bez DPH: 548 760,00 Kč a
zmocňuje

starostu k podpisu kupní smlouvy dle předloženého návrhu
Číslo: 295/9
Rada města Šternberka
rozhoduje

o výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky na akci
„Město Šternberk – oprava zábradlí na ulici Uničovská“ – účastník Antonín Studený,
IČ: 88023435, cena bez DPH: 386 784,00 Kč a
zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy o dílo dle předloženého návrhu
Číslo: 296/9
Rada města Šternberka
rozhoduje

o výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Výstavba cyklostezky Šternberk – Dolní Žleb, I.etapa“ – účastník BERKASTAV
s.r.o., IČ: 02657392, cena bez DPH: 3 380 571,29 Kč a
zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy o dílo dle předloženého návrhu
Číslo: 297/9
Rada města Šternberka
rozhoduje

o výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci
„Město Šternberk – stavební úpravy chodníku ulice Svatoplukova“ – účastník
KOMUNIKACE.CZ s.r.o., IČ: 03971694, nabídková cena 264 210,00 Kč bez DPH a
zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy o dílo dle předloženého návrhu
Číslo: 298/9
Rada města Šternberka
rozhoduje

(v případě doložení splnění kvalifikace) o výběru dodavatele na veřejnou zakázku
malého rozsahu na stavební práce na akci „Město Šternberk – stavební úpravy
chodníku ulice Olomoucká“ – účastník KOMUNIKACE.CZ s.r.o., IČ: 03971694,
nabídková cena 709 749,00 Kč bez DPH a
zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy o dílo dle předloženého návrhu
Číslo: 299/9
Rada města Šternberka
revokuje

usnesení č. 206/7 ze dne 04.02.2019 ve věci výběrového řízení na dodavatele u
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci „Stavební úpravy
chodníků ulice Jiráskova, Dvořákova, Anenská, Šternberk“ z důvodů nesoučinnosti
při podpisu smlouvy o dílo a
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určuje

jako nového vítěze - uchazeče druhého v pořadí hodnocení nabídek – účastníka
Stavební mechanizace Lhotský s.r.o., IČ: 26873397, nabídková cena 877 267,51 Kč
bez DPH a
zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy o dílo dle předloženého návrhu
Číslo: 300/9
Rada města Šternberka
rozhoduje

na základě provedeného poptávkového řízení o výběru zhotovitele změny Územního
plánu č. 1 - sw architekti s.r.o. - Ing. arch. Tomáš Slavík, IČ: 07173971, nabídková
cena 165 000 Kč bez DPH a
zmocňuje

1. místostarostu Jiřího Krause k podpisu smlouvy o dílo
Číslo: 301/9
Rada města Šternberka
rozhoduje

na základě provedeného poptávkového řízení o výběru dodavatele na služby "Kácení
podél ulice Věžní " účastník - Marius Pedersen a.s., Hradec Králové nabídková cena
102.300,00 Kč bez DPH a
zmocňuje

1. místostarostu, Jiřího Krause k podpisu smlouvy dle předloženého návrhu
Číslo: 302/9
Rada města Šternberka
schvaluje

při provádění úkonů souvisejících se zadávacím řízením dle zákona 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, smluvní zastoupení zadavatele jinou osobou společností ZVZ Konzult s.r.o., Příční 861/4, 750 02 Přerov – Přerov I – Město, IČO
29448140 - veřejnou zakázku na služby "Výsadby ulice Věžní Šternberk"
schvaluje

složení komisí dle předloženého návrhu a
ukládá

OŽP a OIVZ ve spolupráci se smluvně zastupujícím zadavatelem zahájit přípravu
návrhů zadávací dokumentace a předložit je ke schválení Radě města Šternberka
Číslo: 303/9
Rada města Šternberka
schvaluje

zadávací dokumentaci na opakovanou veřejnou zakázku zadávanou ve
zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů - Navýšení kapacit a rozšíření stávajícího
systému pro oddělený sběr odpadů ve městě Šternberk – Vybudování sběrných míst
schvaluje

složení komisí dle předloženého návrhu a
ukládá
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OŽP a OIVZ ve spolupráci se smluvně zastupujícím zadavatelem zahájit výběrové
řízení na uvednou zakázku.
Číslo: 304/9
Rada města Šternberka
schvaluje

zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném podlimitním
řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů - „Sociální služby Šternberk – Domov pro seniory Opavská 2, 4
schvaluje

složení komise dle předloženého návrhu a
ukládá

OIVZ ve spolupráci se smluvně zastupujícím zadavatelem zahájit výběrové řízení na
uvednou zakázku.
Číslo: 305/9
Rada města Šternberka
bere na vědomí

na základě uzavřené smlouvy o společném postupu zadavatelů, další postup ve věci
zadání veřejné zakázky II/444 - průtah Šternberk",
schvaluje

zadávací dokumentaci veřejné zakázky „II/444 Šternberk - průtah“ a
schvaluje

jmenované zástupce města v příslušných komisích dle předloženého návrhu
Číslo: 306/9
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření dohody "Uznání dluhu a dohoda o způsobu jeho úhrady" mezi Městem
Šternberk a společností ŠTERNSTAV CZ spol. s r.o., se sídlem Na bažinách
č.1810/26, 785 01 Šternberk, IČ 60472774 a
zmocňuje

starostu k podpisu dohody dle předloženého návrhu
Číslo: 307/9
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení k
dodávce elektrické energie pro akci: „Šternberk rekonstrukce ulice U Střelnice VNk“
mezi městem Šternberk a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8,
405 02 Děčín a
zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí
Číslo: 308/9
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení k
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dodávce elektrické energie pro akci: „Šternberk lokalita Příkopy VNk, NNk“ mezi
městem Šternberk a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405
02 Děčín a
zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí
Číslo: 309/9
Rada města Šternberka
bere na vědomí

předložené informace a
schvaluje

ve věci projekční přípravy technické a dopravní infrastruktury v lokalitě Smetanova
postupovat v souladů s návrhy v důvodové zprávě
Číslo: 310/9
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření dodatku smlouvy o dílo „Technická Infrastruktura Lužická, U Hřbitova vodovod“ mezi městem Šternberk a firmou VODIS Olomouc s.r.o., Tovární 1059/41,
779 00 Olomouc – Hodolany, IČO 25835815 v předloženém znění a
zmocňuje

starostu k podpisu dodatku smlouvy o dílo
Číslo: 311/9
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací na ulici
Uničovská, mezi městem Šternberk a společností Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ 04084063 a
zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy
Číslo: 312/9
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření dohody o provedení archeologického výzkumu pro akci: "Šternberk, lokalita
Příkopy" mezi městem Šternberk a Národním památkovým ústavem, státní
příspěvkovou organizací, se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá
Strana, IČO: 75032333, územní odborné pracoviště v Olomouci, Horní nám. 25, 779
00 Olomouc a
zmocňuje

starostu k podpisu dohody o provedení archeologického výzkumu
Číslo: 313/9
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápis č. 3 z jednání komise správy majetku města ze dne 14.02.2019
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Číslo: 314/9
Rada města Šternberka
souhlasí

s ceníkem společnosti MISERICORDIA s.r.o., sídlo Štítného 360/24, Olomouc, IČ:
04151062 na podnájem souboru místností - budovy bez č. pop./č. ev. - stavba
občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. 2534/2 v k.ú. Šternberk
(smuteční síň v areálu městského hřbitova) třetím osobám pro rok 2019 dle
předloženého materiálu
Číslo: 315/9
Rada města Šternberka
schvaluje

aktualizované pořadníky na pronájem bytů
Číslo: 316/9
Rada města Šternberka
schvaluje

pronájem pozemku a uzavření smlouvy o nájmu pozemku parc. č. st. 42/2 zast.
plocha a nádvoří o výměře 607 m2 v k. ú. Dalov za cenu 1.518 Kč/rok na dobu
neurčitou s XXXXX a
zmocňuje

k podpisu smlouvy o nájmu pozemku 1. místostarostu
Číslo: 317/9
Rada města Šternberka
doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka

vzít na vědomí dokument Přehled nemovitého majetku Města Šternberka – budovy a
pozemky k datu 31.12.2018
Číslo: 318/9
Rada města Šternberka
souhlasí

s umístěním stavby, přípojek dešťové kanalizace DN 200 a areálové kanalizace DN
400 v části pozemků parc. č. 1789/2 a parc. č. 1954, které jsou ve vlastnictví Města
Šternberka,
schvaluje

uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti s právem
bezúplatného umístění a provozování přípojek dešťové a areálové kanalizace,
včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou,
změnami nebo jejich odstraňováním v části pozemků parc. č. 1789/2 a parc. č. 1954,
které jsou ve vlastnictví Města Šternberka, a to v rozsahu specifikovaném v
geometrickém plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene – služebnosti dle
předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti 1.
místostarostu
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Číslo: 319/9
Rada města Šternberka
souhlasí

s umístěním stavby přípojky vodovodu a sjezdu v části pozemku parc. č. 187, který je
ve vlastnictví Města Šternberka, pro napojení pozemku parc. č. 3/10 vše v k. ú.
Chabičov,
schvaluje

uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti s právem
umístění a provozování přípojky vodovodu, včetně práva vstupu a vjezdu v
souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jejich odstraňováním v
části pozemku parc. č. 187, který je ve vlastnictví Města Šternberka, pro napojení
pozemku parc. č. 3/10 vše v k. ú. Chabičov, a to v rozsahu specifikovaném v
geometrickém plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene – služebnosti a za
cenu dle dokumentu Rady města Šternberka – Ceník věcných břemen zřizovaných
na nemovitostech ve vlastnictví Města Šternberka, č. 1264-38, ze dne 29.08.2016,
dle předloženého materiálu a
zmocňuje

1. místostarostu k podpisu smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti
Číslo: 320/9
Rada města Šternberka
souhlasí

s umístěním stavby, přípojek splaškové kanalizace, vodovodu, plynu, přeložky VO,
oplocení a sjezdu v části pozemku parc. č. 1966 (ul. Blahoslavova), která je ve
vlastnictví Města Šternberka, pro napojení pozemku parc. č. 2042/3 vše v k. ú.
Šternberk,
schvaluje

uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti s právem
umístění a provozování přípojek splaškové kanalizace, vodovodu, plynu, včetně
práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo
jejich odstraňováním v části pozemků parc. č. 1966 (ul. Blahoslavova), které jsou ve
vlastnictví Města Šternberka, pro napojení pozemku parc. č. 2042/3 vše v k. ú.
Šternberk, a to v rozsahu specifikovaném v geometrickém plánu pro vyznačení
rozsahu věcného břemene – služebnosti a za cenu dle dokumentu Rady města
Šternberka – Ceník věcných břemen zřizovaných na nemovitostech ve vlastnictví
Města Šternberka, č. 1264-38, ze dne 29.08.2016, dle předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti 1.
místostarostu
Číslo: 321/9
Rada města Šternberka
souhlasí

s umístěním vedení NNk v části pozemku parc. č. 3529 v k. ú. Šternberk,
schvaluje

uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti s právem
umístění a provozování zemního kabelového vedení nízkého napětí elektřiny, včetně
práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo
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jejich odstraňováním v části pozemku parc. č. 3529 v k. ú. Šternberk, které jsou ve
vlastnictví Města Šternberka, ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8,
Děčín IV-Podmokly, IČ:24729035, na dobu neurčitou, dle geometrického plánu pro
vyznačení rozsahu věcného břemene a za cenu dle dokumentu Rady města
Šternberka, Ceník věcných břemen zřizovaných na nemovitostech ve vlastnictví
Města Šternberka, č. 1264-38, ze dne 29.08.2016, dle předloženého materiálu a
zmocňuje

1. místostarostu k podpisu smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti
Číslo: 322/9
Rada města Šternberka
souhlasí

s umístěním vedení NNk v části pozemku parc. č. 4643/6 v k. ú. Šternberk,
schvaluje

uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti s právem
umístění a provozování zemního kabelového vedení nízkého napětí elektřiny, včetně
práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo
jejich odstraňováním v částech pozemků parc. č. 4643/6 v k. ú. Šternberk, které jsou
ve vlastnictví Města Šternberka, ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8,
Děčín IV-Podmokly, IČ:24729035, na dobu neurčitou, dle geometrického plánu pro
vyznačení rozsahu věcného břemene a za cenu dle dokumentu Rady města
Šternberka, Ceník věcných břemen zřizovaných na nemovitostech ve vlastnictví
Města Šternberka, č. 1264-38, ze dne 29.08.2016, dle předloženého materiálu a
zmocňuje

1. místostarostu k podpisu smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti
Číslo: 323/9
Rada města Šternberka
souhlasí

s umístěním stavby, přípojky vodovodu v části pozemku parc. č. 100/5, který je ve
vlastnictví Města Šternberka, pro napojení pozemku parc. č. 96, jehož součástí je
stavba č.p. 34, vše v k.ú. Dalov,
schvaluje

uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti s právem
umístění a provozování přípojky vodovodu, včetně práva vstupu a vjezdu v
souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jejich odstraňováním v
části pozemku parc. č. 100/5, který je ve vlastnictví Města Šternberka, pro napojení
pozemku parc. č. 96, jehož součástí je stavba č.p. 34, vše v k. ú. Dalov, a to v
rozsahu specifikovaném v geometrickém plánu pro vyznačení rozsahu věcného
břemene – služebnosti a za cenu dle dokumentu Rady města Šternberka – Ceník
věcných břemen zřizovaných na nemovitostech ve vlastnictví Města Šternberka, č.
1264-38, ze dne 29.08.2016, dle předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti 1.
místostarostu
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Číslo: 324/9
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s právem umístění a
provozování přípojky splaškové kanalizace, včetně práva vstupu a vjezdu v
souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jejím odstraňováním v
části pozemku parc. č. 2763 v k. ú. Šternberk, který je ve vlastnictví Města Šternberk,
ve prospěch pozemku parc. č. 2652 v k. ú. Šternberk, na dobu neurčitou, v rozsahu
dle geometrického plánu č. 4516-65/2017, za jednorázovou úhradu ve výši 833 Kč a
zmocňuje

k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene 1. místostarostu
Číslo: 325/9
Rada města Šternberka
souhlasí

s podnájmem části prostoru sloužícího podnikání o ploše 30 m2, v budově č.p. 960,
která je součástí pozeku parc .č. 4989/1 v k.ú. Šternberk (Dvorská 13), jehož
společnými nájemci jsou Ing. arch. Pavel Martinka, IČ: 73943321, Ondřej Spusta,
MSc, IČ: 87743931, Ing. Tomáš Loutocký, IČ: 87570823 a Petr Oliva, Dis., IČ:
73818275 pro Mgr. Jaroslava Rabenseifnera, IČ: 06272045, sídlo Lužice 21 na dobu
určitou, do 31.10.2024
Číslo: 326/9
Rada města Šternberka
schvaluje

přijetí a zařazení žádosti o přidělení bytu XXXXX do seznamu uchazečů o byt za
podmínek dle předloženého materiálu
Číslo: 327/9
Rada města Šternberka
schvaluje

přidělení nájmu bytu č. 202 o velikosti 2+1 s příslušenstvím o celkové ploše 150,07
m2 v domě ve Šternberku, č. pop. 162, který je součástí pozemku parc. č. 237
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Šternberk (ulice Radniční č. o. 5) a uzavření
nájemní smlouvy na byt č. 202 s XXXXX za podmínek dle předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu nájemní smlouvy 1. místostarostu
Číslo: 328/9
Rada města Šternberka
bere na vědomí

návrh nových vydání instrukcí pro stanovení platů a
příspěvkových organizací zřizovaných Městem Šternberk,

hodnocení ředitelů

schvaluje

3. vydání instrukce I 10-02 Stanovení platu a hodnocení ředitelů příspěvkových
organizací v oblasti školství a kultury a 2. vydání instrukce I 03-03 Stanovení platu a
hodnocení ředitelů příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb podle
předložených návrhů a
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stanovuje

platy ředitelům příspěvkových organizací podle uvedených instrukcí od 01.03.2019
Číslo: 329/9
Rada města Šternberka
bere na vědomí

návrhy na doplnění komisí RM a
jmenuje

s účinností od 01.04.2019 členkou komise kulturní Lucii Brázdovou, členkou komise
správy majetku města Denisu Fidlerovou, členkou komise sociální a zdravotní Irenu
Šebečkovou a členkou komise škodní Zdeňku Libánkovou

Ing. Stanislav Orság
starosta

Jiří Kraus
1. místostarosta
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