Město Šternberk
Městský úřad Šternberk
Horní náměstí 16
785 01 Šternberk

Usnesení 22. schůze Rady města Šternberka ze dne 14. 10. 2019
Číslo: 782/22
Rada města Šternberka
schvaluje

program schůze Rady města Šternberka dne 14.10.2019
Číslo: 783/22
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápis z jednání finančního výboru ze dne 27.09.2019,
bere na vědomí

výsledky hospodaření města Šternberka k 31.08.2019,
schvaluje

rozpočtová opatření č. 58 - 68 dle předloženého návrhu a úpravu plánu výnosů a
nákladů podnikatelské činnosti roku 2019 dle předloženého návrhu a
doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka

vzít na vědomí výsledky hospodaření města Šternberka k 31.08.2019, rozpočtová
opatření schválená Radou města Šternberka a úpravu plánu podnikatelské činnosti
města Šternberka
Číslo: 784/22
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápis z jednání komise dopravní ze dne 9.9.2019,
schvaluje

tiskovou zprávu z jednání komise dopravní,
schvaluje

záměr změny dopravního značení na ulicích Sadová, Světlov, Blahoslavova,
bere na vědomí

žádost pí.XXXXX ve věci dopravního značení na ulici Sadová,
žádost p. XXXXX ve věci zprůjezdnění komunikace mezi garážemi u stadionu,
žádost p. XXXXX ve věci dopravní situace na ulici Jesenická
žádost p. XXXXX ve věci dopravní situace lokalita Na Vyhlídce a
ukládá

starostovi odpovědět žadatelům dle předloženého návrhu
Číslo: 785/22
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápis č. 5 z jednání komise rozvoje města ze dne 29.08.2019
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Číslo: 786/22
Rada města Šternberka
bere na vědomí

žádost p. Klara o povolení zimního provozu předzahrádky před Kafé Pálava na ulici
ČSA a
neschvaluje

zimní provoz této předzahrádky
Číslo: 787/22
Rada města Šternberka
bere na vědomí

žádost obyvatel části ulice Pod Lesem o provedení opravy komunikace a
ukládá

starostovi odpovědět žadatelům dle návrhu v důvodové zprávě
Číslo: 788/22
Rada města Šternberka
bere na vědomí

žádost pana XXXXX o prodloužení termínu obnovy střechy objektu Střední č.p. 145,
Šternberk a
doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka

schválit uzavření dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č.
271/19/S/KUL uzavřené dne 10.06.2019 dle důvodové zprávy
Číslo: 789/22
Rada města Šternberka
bere na vědomí

důvodovou zprávu k úpravě projektové dokumentace akce "Stavební úpravy a
prodloužení chodníku ul. Dlouhá ve Šternberku",
schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2019/02536/ODSH/DSM z
Olomouckého kraje na akci "Stavební úpravy a prodloužení chodníku ul. Dlouhá ve
Šternberku" a
zmocňuje

starostu k podpisu dodatku č. 1
Číslo: 790/22
Rada města Šternberka
doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka

schválit uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění
dopravní obslužnosti Olomouckého kraje mezi městem Šternberk a Olomouckým
krajem dle předloženého návrhu
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Číslo: 791/22
Rada města Šternberka
schvaluje

aktualizaci rozpočtu investic a velkých provozních akcí města Šternberka r. 2019
(změna č. 5) a současně schvaluje příslušné rozpočtové opatření č. 71, vyvolané
navrženými úpravami.
Číslo: 792/22
Rada města Šternberka
schvaluje

plán zimní údržby místních komunikací na období 2019/2020
Číslo: 793/22
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření smlouvy o právu provést stavbu"Výstavba parkoviště ulice Dlouhá" a
uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s
Olomouckým krajem, IČO 60609460, se sídlem Krajského úřadu v Olomouci,
Jeremenkova 40a, 779 11, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje p.o., IČO
70960399 se sídlem Lipenská 120, 772 11 Olomouc a
zmocňuje

starostu k podpisu smluv dle předloženého návrhu
Číslo: 794/22
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápis č. 11/2019 ze dne 02.10.2019 z jednání komise veřejných zakázek
Číslo: 795/22
Rada města Šternberka
rozhoduje

o výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Výměna rozvodů plynu a etážové topení v bytě č. 002 a č. 104, Olomoucká 1415/56
ve Šternberku“ – účastník MARTECH HOLDING a.s. bří. Čapků 821, 783 91 Uničov,
IČ: 25865773, nabídková cena 413 223,33 Kč bez DPH,
schvaluje

uzavření smlouvy o dílo dle předloženého návrhu a
zmocňuje

starostu podpisem smlouvy
Číslo: 796/22
Rada města Šternberka
rozhoduje

o výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky na akci
„Šternberk – FIT STEZKA“ - účastník RUNEX, Hněvotín 376, 78347, IČ: 06626645,
nabídková cena 375 843,00 Kč bez DPH,
schvaluje
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uzavření smlouvy o dílo dle předloženého návrhu a
zmocňuje

starostu podpisem smlouvy
Číslo: 797/22
Rada města Šternberka
schvaluje

přímé zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy
správní budovy na hřbitově ve Šternberku – Ing. arch. Blance Zlamalové, IČ
45232644 za celkovou cenu 191 000,00 Kč bez DPH dle předložené cenové
nabídky,
schvaluje

uzavření smlouvy o dílo dle předloženého návrhu a
zmocňuje

starostu podpisem smlouvy
Číslo: 798/22
Rada města Šternberka
rozhoduje

na základě provedeného poptávkového řízení o výběru dodavatele na akci " PD –
opravy budovy koupaliště" - uchazeč STERN-PROJEKT s.r.o., IČ 29373956 za
celkovou cenu 290 000,00 Kč bez DPH,
schvaluje

uzavření smlouvy o dílo dle předloženého návrhu a
zmocňuje

starostu k podpisem smlouvy
Číslo: 799/22
Rada města Šternberka
rozhoduje

na základě provedeného poptávkového řízení o výběru dodavatele na dodávku
nových skluzavek na městské koupaliště ve Šternberku společnost GHC Invest,
s.r.o., IČ 60464496 za celkovou cenu 409 500,00 Kč bez DPH,
schvaluje

uzavření kupní smlouvy o dílo dle předloženého návrhu a
zmocňuje

starostu k podpisem smlouvy
Číslo: 800/22
Rada města Šternberka
schvaluje

přímé zadání zakázky na stavební práce na akci „Stavební příprava ulic Lužická, ul.
U Hřbitova a ul. Dlouhá“ společnosti Online-olin s.r.o., U vrby 1484/3, 785 01
Šternberk, IČ: 02160021 za celkovou cenu 1 152 144,12 Kč bez DPH dle předložené
cenové nabídky,
schvaluje

uzavření smlouvy o dílo dle předloženého návrhu a
zmocňuje
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starostu podpisem smlouvy
Číslo: 801/22
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 RTS a.s., Lazaretní 4038/13, 602 00 Brno, IČO 25533843 – na veřejnou
zakázku města Šternberka "Provozování toalet ve Šternberku" a
jmenuje

složení komisí pro uvedenou zakázku dle předloženého návrhu a
ukládá

odboru investic a veřejných zakázek a odboru spravy majetku města ve spolupráci se
smluvně zastupujícím zadavatelem zahájit zadávací řízení na uvedenou zakázku
Číslo: 802/22
Rada města Šternberka
rozhoduje

(v případě doložení chybějících dokladů) o výběru dodavatele na veřejnou zakázku
„Město Šternberk – Chodníky ulice Jesenická, chodník trasa C (II.)“ - účastník
Aerostavby, s.r.o., Březinova 2073/2, 785 01 Šternberk,IČ: 07811837, nabídková
cena bez DPH: 985 914,25 Kč bez DPH
schvaluje

uzavření smlouvy o dílo dle předloženého návrhu a
zmocňuje

starostu podpisem smlouvy
Číslo: 803/22
Rada města Šternberka
rozhoduje

o výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování studie
„Územní studie Pod kapličkou a Vinný vrch ve Šternberku“ - HaskoningDHV Czech
Republic, spol. s.r.o., Sokolská 100/94, 186 00 Praha 8, IČ: 45797170, nabídková
cena 434 000,00Kč bez DPH,
schvaluje

uzavření smlouvy o dílo dle předloženého návrhu a
zmocňuje

starostu podpisem smlouvy
Číslo: 804/22
Rada města Šternberka
rozhoduje

na základě poptávkového řízení o výběru zhotovitele na akci „Město Šternberk –
Oprava místních komunikací – ul. U hřbitova, Lužická, Hraniční“ - BITUNOVA spol. s
r.o., Havlíčkova 4923/60a, 586 01 Jihlava, IČ: 494 33 601 za nabídkovou cenu 298
536 Kč bez DPH,
schvaluje

uzavření smlouvy o dílo dle předloženého návrhu a
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zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy
Číslo: 805/22
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápis č. 6 z jednání komise životního prostředí ze dne 04.09.2019
Číslo: 806/22
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 503/13/S ze dne 30.12.2013 na zajištění
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, se
společností Marius Pedersen a.s., IČ 42194920, Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec
Králové, a
zmocňuje

starostu k podpisu tohoto dodatku
Číslo: 807/22
Rada města Šternberka
schvaluje

přijetí dotace z Programu na podporu lesních ekosystémů 2018 - 2020 ze dne 29. 5.
2019 na výstavbu oplocenky ve výši 140 000 Kč od Olomouckého kraje,
zmocňuje

starostu města k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace a
schvaluje

rozpočtové opatření č. 70 dle předloženého návrhu
Číslo: 808/22
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápis z jednání sportovní komise č. 7 ze dne 25.09.2019
Číslo: 809/22
Rada města Šternberka
schvaluje

ocenění sportovců a trenérů za rok 2019 dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě
Číslo: 810/22
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápis ze 6. jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne 25.09.2019
Číslo: 811/22
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápis č. 5 z jednání kulturní komise ze dne 28.08.2019
Stránka 6 z 21

Číslo: 812/22
Rada města Šternberka
bere na vědomí

žádost Pěveckého sboru Šternberk o navýšení dotace na činnost spolku,
schvaluje

rozpočtové opatření č. 69 uvedené v důvodové zprávě a
doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka

zvýšení dotace o 10.000 Kč a uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o
poskytnutí dotace Pěveckému sboru Šternberk č. 147/19/S/OdPŠK uzavřené dne
25.03.2019 dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě
Číslo: 813/22
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápisy z jednání školských rad při ZŠ Dr. Hrubého ze dne 29.08.2019 a ZŠ
Svatoplukova ze dne 29.08.2019
Číslo: 814/22
Rada města Šternberka
bere na vědomí

vyhodnocení zavedení systému vratných kelímků v roce 2019,
schvaluje

přímé zadání zakázky na dodávku vratných nápojových kelímků pro město Šternberk
a uzavření objednávky s dodavatelem CupSystem, s. r. o., Podolská 242/25, 147 00
Praha 4, IČ: 29140358 za cenu 126.895,12 Kč včetně DPH a
schvaluje

systém zapůjčování kelímků pořadatelům akcí pro rok 2020 dle návrhu uvedeného v
důvodové zprávě
Číslo: 815/22
Rada města Šternberka
schvaluje

výjimku z počtu žáků ve třídě 4. A a 4. B Základní školy nám. Svobody 3, Šternberk,
příspěvková organizace, pro školní rok 2019/2020 dle návrhu uvedeného v důvodové
zprávě
Číslo: 816/22
Rada města Šternberka
bere na vědomí

odstoupení Miloše Axmana z funkce člena sportovní komise a
jmenuje

členem komise sportovní Mgr. Zbyňka Hanzla
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Číslo: 817/22
Rada města Šternberka
schvaluje

odměnu řediteli ZŠ Svatoplukova za splnění mimořádného úkolu v rámci projektu
programu Erasmus+ dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě
Číslo: 818/22
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápis z jednání sociální a zdravotní komise ze dne 03.10.2019
Číslo: 819/22
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápis z 4. jednání komise prevence kriminality ze dne 01.10.2019
Číslo: 820/22
Rada města Šternberka
schvaluje

přijetí finančního daru pro organizaci Sociální služby Šternberk, příspěvková
organizace, dle návrhu v důvodové zprávě
Číslo: 821/22
Rada města Šternberka
schvaluje

nákup technické infrastruktury a uzavření kupní smlouvy na stavební objekt "SO 407
- Veřejné osvětlení" - část II. za kupní cenu 4.000 Kč bez DPH v rámci realizované
investiční akce: "Obchodní centrum Šternberk" ulice Průmyslová, Šternberk, kupní
cena bude navýšena o DPH dle platného právního předpisu ke dni podpisu kupní
smlouvy se společností NIMIRU Development s.r.o., Stamicova 2493, Havlíčkův
Brod, IČ: 27539831 dle předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu kupní smlouvy 1. místostarostu
Číslo: 822/22
Rada města Šternberka
nesouhlasí

s podnájmem bytové jednotky č. 2214/7 o velikosti 1+1 s příslušenstvím o celkové
ploše 58,17 m2 v bytovém domě ve Šternberku, č. pop. 2214, který je součástí
pozemku parc.č. 1786/3 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice U Vrby č.
o. 12) pro nájemce XXXXXdle předloženého materiálu
Číslo: 823/22
Rada města Šternberka
schvaluje

prodloužení nájmu bytu č. 101 o velikosti 2+1 s příslušenstvím v domě ve
Šternberku, č. pop. 960, který je součástí pozemku parc. č. 4689/1 zastavěná plocha
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a nádvoří v k. ú. Šternberk (ulice Dvorská č. o. 13) a uzavření nájemní smlouvy na
byt č. 101 s XXXXX za podmínek dle předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu nájemní smlouvy 1. místostarostu
Číslo: 824/22
Rada města Šternberka
schvaluje

záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v přízemí budovy ve
Šternberku, č. pop. 47, která je součástí pozemku parc. č. 115, zastavěná plocha a
nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice Horní nám. č.o. 2) pro MAS Šternbersko o.p.s., IČ:
26879794, Horní nám. 78/16, Šternberk, dle předloženého materiálu
Číslo: 825/22
Rada města Šternberka
schvaluje

pronájem části pozemku a uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 14/1
trvalý travní porost o výměře cca 1.300 m2 v k.ú. Těšíkov na dobu neurčitou za cenu
1.950 Kč/rok s XXXXXdle předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu nájemní smlouvy 1. místostarostu
Číslo: 826/22
Rada města Šternberka
schvaluje

pronájem pozemků a uzavření nájemní smlouvy na pozemky parc. č. 4974 zast.
plocha a nádvoří o výměře 16 m2 a parc. č. 4975 zahrada o výměře 467 m2 v k.ú.
Šternberk na dobu určitou do 31.07.2027 za cenu 1.465 Kč/rok s XXXXXdle
předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu nájemní smlouvy 1. místostarostu
Číslo: 827/22
Rada města Šternberka
souhlasí

s umístěním přeložky kabelů nízkého napětí elektřiny v částech pozemků parc. č.
4689/3 a 4693/1 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. 4689/3 a 4693/1 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
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1. místostarostu k podpisu smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti
Číslo: 828/22
Rada města Šternberka
souhlasí

s umístěním přeložky kabelů nízkého napětí elektřiny v částech pozemků parc. č.
2672 a 3309 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. 2672 a 3309 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: 829/22
Rada města Šternberka
souhlasí

s umístěním stavby přípojky splaškové kanalizace a areálové kanalizace v částech
pozemků parc. č. 18/11 a 81/1, které jsou ve vlastnictví Města Šternberka, pro
napojení pozemku parc. č. 19, vše v k. ú. Lhota u Šternberka,
schvaluje

uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti s právem
umístění a provozování přípojky kanalizace, včetně práva vstupu a vjezdu v
souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jejich odstraňováním v
částech pozemků parc. č. 18/11 a 81/1, které jsou ve vlastnictví Města Šternberka,
pro napojení pozemku parc. č. 19, vše v k. ú. Lhota u Šternberka, 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: 830/22
Rada města Šternberka
souhlasí

s umístěním stavby přípojky kanalizace v části pozemku parc. č. 4900/1, který je ve
vlastnictví Města Šternberka, pro napojení pozemku parc. č. 5194, jehož součástí je
stavba č.p. 1055/9, vše v k. ú. Šternberk,
schvaluje
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uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti s právem
umístění a provozování přípojky kanalizace, včetně práva vstupu a vjezdu v
souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jejich odstraňováním v
části pozemku parc. č. 4900/1, který je ve vlastnictví Města Šternberka, pro napojení
pozemku parc. č. 5194, jehož součástí je stavba č.p. 1055/9, 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

1. místostarostu k podpisu smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti
Číslo: 831/22
Rada města Šternberka
souhlasí

s umístěním stavby, přípojky vodovodu a splaškové kanalizace v části pozemku parc.
č. 5425, který je ve vlastnictví Města Šternberka, pro napojení pozemků 5429/3 a
5434/1, vše v k.ú. Šternberk,
schvaluje

uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti s právem
umístění a provozování přípojky vodovodu a splaškové kanalizace, včetně práva
vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jejich
odstraňováním v části pozemku parc. č. 5425, který je ve vlastnictví Města
Šternberka, pro napojení pozemků parc. č. 5429/3 a 5434/1, 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: 832/22
Rada města Šternberka
souhlasí

s umístěním stavby, přípojky kanalizace v části pozemku parc. č. 192/1, který je ve
vlastnictví Města Šternberka, pro napojení pozemků parc. č. st. 52 a parc. č. 192/3,
jehož součástí je stavba č.p. 36, vše v k.ú. Chabičov,
schvaluje

uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti s právem
umístění a provozování přípojky kanalizace, včetně práva vstupu a vjezdu v
souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jejich odstraňováním v
části pozemku parc. č. 192/1, který je ve vlastnictví Města Šternberka, pro napojení
pozemků parc. č. st. 52 a parc. č. 192/3, jehož součástí je stavba č.p. 36, 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

Stránka 11 z 21

k podpisu smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti 1.
místostarostu
Číslo: 833/22
Rada města Šternberka
souhlasí

s umístěním stavby podzemního komunikačního vedení v částech pozemků parc. č.
2337/1, 2337/2 a 2337/4 v k.ú. Šternberk,
schvaluje

uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti s právem
umístění a provozování podzemního komunikačního vedení, včetně práva vstupu a
vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jeho
odstraňováním v částech pozemků parc. 2337/1, 2337/2 a 2337/4 v k.ú. Šternberk,
které jsou ve vlastnictví Města Šternberka, ve prospěch spol. Česká telekomunikační
infrastruktura, a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063, na dobu
neurčitou, dle geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene služebnosti a za cenu 500 Kč, vč. DPH dle platného právního předpisu ke dni
podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a
zmocňuje

1. místostarostu k podpisu smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti
Číslo: 834/22
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu pozemku č. 1110/06/s ve znění
pozdějších dodatků č. 1 - 3 uzavřené se společností REKO media, s.r.o., Veselá 239,
763 15 Slušovice, IČ: 26930919 ve věci zúžení předmětu nájmu a úpravy výše
nájemného na 10.000 Kč + DPH/rok dle předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu dodatku smlouvy 1. místostarostu
Číslo: 835/22
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s právem umístění a
provozování zemního i vzdušného kabelového vedení nízkého napětí elektřiny,
včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou,
změnami nebo jejich odstraňováním v části pozemku parc. č. 4900/1 v k. ú.
Šternberk, který je ve vlastnictví Města Šternberk, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s.,
Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ:24729035, na dobu neurčitou, v rozsahu
vyznačeném v geometrickém plánu č. 4723-205/2019, za jednorázovou úhradu ve
výši 3.403 Kč, která bude navýšena o DPH dle platného právního předpisu ke dni
podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti, dle předloženého materiálu
a
zmocňuje

k podpisu předložené smlouvy 1. místostarostu
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Číslo: 836/22
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření smlouvy 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 jeho
odstraňováním v části pozemků parc. č. 3/7 a 188/1 v k. ú. Chabičov, které jsou ve
vlastnictví Města Šternberk, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín
IV-Podmokly, IČ:24729035, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v
geometrickém plánu č. 164-66/2019, za jednorázovou úhradu ve výši 4.717 Kč, která
bude navýšena o DPH dle platného právního předpisu ke dni podpisu smlouvy o
zřízení věcného břemene služebnosti, dle předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu předložené smlouvy 1. místostarostu
Číslo: 837/22
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s právem umístění a
provozování zemního i vzdušného kabelového vedení nízkého napětí elektřiny
včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou,
změnami nebo jeho odstraňováním v části pozemků parc. č. 748/1, 749/1, 846 a 448
v k. ú. Krakořice, které jsou ve vlastnictví Města Šternberk, ve prospěch ČEZ
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ:24729035, na dobu
neurčitou, v rozsahu vyznačeném v geometrických plánech č. 119-480/2018 a č.
120-480/2018, za jednorázovou úhradu celkem ve výši 64.090 Kč, která bude
navýšena o DPH dle platného právního předpisu ke dni podpisu smlouvy o zřízení
věcného břemene služebnosti dle předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu předložené smlouvy 1. místostarostu
Číslo: 838/22
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s právem umístění a
provozování zemního a vzdušného kabelového vedení nízkého napětí elektřiny,
včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou,
změnami nebo jejich odstraňováním v části pozemku parc. č. 1406 v k. ú. Šternberk,
který je ve vlastnictví Města Šternberk, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická
874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ:24729035, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném
v geometrickém plánu č. 4657-167/2018, za jednorázovou úhradu ve výši 4.525 Kč,
která bude navýšena o DPH dle platného právního předpisu ke dni podpisu smlouvy
o zřízení věcného břemene služebnosti, dle předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu předložené smlouvy 1. místostarostu
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Číslo: 839/22
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s právem umístění a
provozování zemního kabelového vedení nízkého napětí elektřiny, 16 ks rozvodných
elektrických skříní, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami
a údržbou, změnami nebo jejich odstraňováním v částech pozemků parc. č. 1789/1,
1789/2, 1789/4, 1789/5, 1811, 1847/1, 1847/3, 1847/4, 1847/5, 1891, 1898, 1906,
1934, 1937/1, 1941/1, 1949, 1954, 2155/1, 2155/3, 1950/2, 1955, 1960/1, 1960/9,
1965, 1966, 1971/1, 1971/3, 1973/1, 1974/1, 2096, 2151, 3189, vše v k. ú. Šternberk
a 267/3 v k. ú. Lhota u Šternberka, které jsou ve vlastnictví Města Šternberk, ve
prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ:24729035, na
dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v geometrických plánech č. 469470371a/2018, č. 4694-70371b/2018 a č. 544-70380/2018, za jednorázovou úhradu
celkem ve výši 485.432 Kč, která bude navýšena o DPH dle platného právního
předpisu ke dni podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti dle
předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu předložené smlouvy 1. místostarostu
Číslo: 840/22
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s právem umístit,
provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy (zemní kabelové
vedení nízkého napětí elektřiny a 1 ks rozpojovací skříně), provádět jeho obnovu,
výměnu a modernizaci, a to v částech pozemků parc. č. 991, 992 a 1017, vše v k. ú.
Šternberk, které jsou ve vlastnictví Města Šternberk, ve prospěch ČEZ Distribuce,
a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ:24729035, na dobu neurčitou, v rozsahu
dle geometrického plánu č.4557-847/2017, za jednorázovou úhradu ve výši 59.064
Kč, která bude navýšena o DPH dle platného právního předpisu ke dni podpisu
smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a
zmocňuje

k podpisu předložené smlouvy 1. místostarostu
Číslo: 841/22
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření smlouvy 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 jeho
odstraňováním v části pozemku parc. č. 3855 v k. ú. Šternberk, který je ve vlastnictví
Města Šternberk, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IVPodmokly, IČ:24729035, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v geometrickém
plánu č. 4632-98/2018, za jednorázovou úhradu ve výši 3.480 Kč, která bude
navýšena o DPH dle platného právního předpisu ke dni podpisu smlouvy o zřízení
věcného břemene služebnosti, dle předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu předložené smlouvy 1. místostarostu
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Číslo: 842/22
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s právem umístit a
provozovat zemní kabelové vedení nízkého napětí elektřiny, včetně práva vstupu a
vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jeho
odstraňováním v části pozemku parc. č. 37 v k. ú. Lhota u Šternberka, který je ve
vlastnictví Města Šternberk, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín
IV-Podmokly, IČ:24729035, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v
geometrickém plánu č. 502-2/2017, za jednorázovou úhradu ve výši 1.603 Kč, která
bude navýšena o DPH dle platného právního předpisu ke dni podpisu smlouvy o
zřízení věcného břemene služebnosti, dle předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu předložené smlouvy 1. místostarostu
Číslo: 843/22
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření smlouvy 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 jeho
odstraňováním v části pozemků parc. č. 217/1, 217/157 a 217/159 v k. ú. Lhota u
Šternberka, které jsou ve vlastnictví Města Šternberk, ve prospěch ČEZ Distribuce,
a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ:24729035, na dobu neurčitou, v rozsahu
vyznačeném v geometrickém plánu č. 541-705/2018, za jednorázovou úhradu
celkem ve výši 3.390 Kč, která bude navýšena o DPH dle platného právního předpisu
ke dni podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti dle předloženého
materiálu a
zmocňuje

k podpisu předložené smlouvy 1. místostarostu
Číslo: 844/22
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s právem umístit a
provozovat zemní kabelové vedení nízkého napětí elektřiny, 1 ks rozvodné elektrické
skříně, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou,
změnami nebo jejich odstraňováním v částech pozemků parc. č. 3745 a 6043/20 v k.
ú. Šternberk, které jsou ve vlastnictví Města Šternberk, ve prospěch ČEZ Distribuce,
a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ:24729035, na dobu neurčitou, v rozsahu
vyznačeném v geometrickém plánu č. 4461-621/2016, za jednorázovou úhradu ve
výši 4.061 Kč, která bude navýšena o DPH dle platného právního předpisu ke dni
podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti, dle předloženého materiálu
a
zmocňuje

k podpisu předložené smlouvy 1. místostarostu
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Číslo: 845/22
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s právem umístění a
provozování zemního kabelového vedení nízkého napětí elektřiny a 1 ks rozvodné
kabelové skříně, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a
údržbou, změnami nebo jejich odstraňováním v částech pozemků parc. č. 3673/3 a
3969 v k. ú. Šternberk, které jsou ve vlastnictví Města Šternberk, ve prospěch ČEZ
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ:24729035, na dobu
neurčitou, v rozsahu vyznačeném v geometrickém plánu č. 4641-455/2018, za
jednorázovou úhradu ve výši 3.406 Kč, která bude navýšena o DPH dle platného
právního předpisu ke dni podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti,
dle předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu předložené smlouvy 1. místostarostu
Číslo: 846/22
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s právem umístění a
provozování zemního i vzdušného 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. 5324 a 5325/11 v k.
ú. Šternberk, které jsou ve vlastnictví Města Šternberk, ve prospěch ČEZ Distribuce,
a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ:24729035, na dobu neurčitou, v rozsahu
vyznačeném v geometrickém plánu č. 4666-614/2018, za jednorázovou úhradu ve
výši 11.181 Kč, která bude navýšena o DPH dle platného právního předpisu ke dni
podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti, dle předloženého materiálu
a
zmocňuje

k podpisu předložené smlouvy 1. místostarostu
Číslo: 847/22
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s právem umístění a
provozování zemního a vzdušného kabelového vedení nízkého napětí elektřiny,
včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou,
změnami nebo jeho odstraňováním v části pozemku parc. č. 37/2 v k. ú. Těšíkov,
který je ve vlastnictví Města Šternberk, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická
874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ:24729035, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném
v geometrickém plánu č. 243-207/2019, za jednorázovou úhradu ve výši 11.530 Kč,
která bude navýšena o DPH dle platného právního předpisu ke dni podpisu smlouvy
o zřízení věcného břemene služebnosti, dle předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu předložené smlouvy 1. místostarostu
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Číslo: 848/22
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s právem zřídit a
provozovat na služebném pozemku plynárenské zařízení, vstupovat a vjíždět na
služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami,
provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, a to v části pozemku parc. č.
4759 v k. ú. Šternberk, který je ve vlastnictví Města Šternberk, ve prospěch GasNet,
s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, IČ: 27295567, na dobu neurčitou, v rozsahu dle
geometrického plánu č. 4715-700/2019, za jednorázovou úhradu ve výši 4.376 Kč,
která bude navýšena o DPH dle platného právního předpisu ke dni podpisu smlouvy
o zřízení věcného břemene služebnosti a
zmocňuje

k podpisu předložené smlouvy 1. místostarostu
Číslo: 849/22
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s právem zřídit a
provozovat na služebných pozemcích plynárenské zařízení, vstupovat a vjíždět na
služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami,
provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, a to v části pozemků parc. č.
177 a 190 v k. ú. Lhota u Šternberka, které jsou ve vlastnictví Města Šternberk, ve
prospěch GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, IČ: 27295567, na dobu neurčitou, v
rozsahu dle geometrického plánu č. 569-702/2019, za jednorázovou úhradu ve výši
11.085 Kč, která bude navýšena o DPH dle platného právního předpisu ke dni
podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a
zmocňuje

k podpisu předložené smlouvy 1. místostarostu
Číslo: 850/22
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s právem zřídit a
provozovat na služebném pozemku plynárenské zařízení, vstupovat a vjíždět na
služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami,
provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, a to v části pozemku parc. č.
6022/1 v k. ú. Šternberk, který je ve vlastnictví Města Šternberk, ve prospěch
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, IČ: 27295567, na dobu neurčitou, v rozsahu dle
geometrického plánu č. 4721-701/2019, za jednorázovou úhradu ve výši 8.195 Kč,
která bude navýšena o DPH dle platného právního předpisu ke dni podpisu smlouvy
o zřízení věcného břemene služebnosti a
zmocňuje

k podpisu předložené smlouvy 1. místostarostu
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Číslo: 851/22
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – s
právem umístění a provozování přípojky vodovodu a přípojky splaškové kanalizace,
včetně vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo
jejich odstraňováním v částech služebných pozemků parc. č. 4615/1 a 4621/13, vše v
k. ú. Šternberk, které jsou ve vlastnictví Města Šternberka, ve prospěch Společenství
vlastníků jednotek pro dům Světlov 2714/25, Šternberk, sídlo: Světlov 2714/25,
Šternberk, IČ: 08473277, a to v rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č. 477283/2019, na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši 6.655 Kč, která bude
navýšena o DPH dle platného právního předpisu ke dni podpisu smlouvy o zřízení
věcného břemene služebnosti a
zmocňuje

k podpisu předložené smlouvy 1. místostarostu
Číslo: 852/22
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s právem umístění a
provozování kanalizační odbočky včetně revizní šachty, včetně práva vstupu a
vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jejich
odstraňováním v části pozemku parc. č. 4261 v k. ú. Šternberk, který je ve vlastnictví
Města Šternberka, ve prospěch VHS SITKA, s.r.o., Vinohradská 2288/7, 78501
Šternberk, IČ: 47150891, v rozsahu dle geometrického plánu č. 4736-63/2019, na
dobu neurčitou, bezúplatně, dle předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu předložené smlouvy 1. místostarostu
Číslo: 853/22
Rada města Šternberka
souhlasí

s podnájmem prostoru sloužícího podníkání o užívané ploše 157,89 m 2, v domě č.p.
140, který je součástí pozemku parc. č. 248 v k.ú. Šternberk (Partyzánská 1), jehož
nájemcem je Ing. Petr Tomaštík, IČ: 12675237, Hlavní nám. 15, Šternberk, za
účelem provozování kavárny s bistrem a drobným občerstvením, na dobu určitou do
31.12.2025, dle předloženého materiálu
Číslo: 854/22
Rada města Šternberka
schvaluje

ukončení nájemní smlouvy č. 105/93/s ze dne 27.07.1993 uzavřené XXXXX na část
pozemku parc. č. 171/6 zahrada o výměře cca 40 m2 v k. ú. Chabičov dohodou ke
dni 31.12.2019 a
zmocňuje

k podpisu dohody 1. místostarostu
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Číslo: 855/22
Rada města Šternberka
schvaluje

snížení nájemného o 10 % z bytu č. 204 o velikosti 3+1 s příslušenstvím o celkové
ploše 155,51 m2 v domě ve Šternberku, č. pop. 81, který je součástí pozemku parc.
č. 88 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice Radniční č. o. 16) pro
XXXXX a to od 22.08.2019 do doby odstranění závady zatékání v souladu s
předloženým materiálem
Číslo: 856/22
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 109 o velikosti 1+1 s příslušenstvím o celkové
ploše 44,71 m2 v domě ve Šternberku, č. pop. 386, který je součástí pozemku parc.
č. 3183 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice Hanácká č. o. 2) s
XXXXXza podmínek dle předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu nájemní smlouvy 1. místostarostu
Číslo: 857/22
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 004 o velikosti 1+kk s příslušenstvím o celkové
ploše 35,82 m2 v domě ve Šternberku, č. pop. 390, který je součástí pozemku parc.
č. 3177 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice Žitná č. o. 12) s XXXXXza
podmínek dle předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu nájemní smlouvy 1. místostarostu
Číslo: 858/22
Rada města Šternberka
schvaluje

pronájem prostoru sloužícího podnikání o ploše 49,66 m 2 v budově č. pop. 71, která
je součástí pozemku parc. č. 29/3, zast. plocha a nádvoří v k.ú. Dalov a uzavření
smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání s XXXXXza cenu 14.400 Kč/rok, vč.
DPH na dobu neurčitou, za podmínek dle předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu smlouvy 1. místostarostu
Číslo: 859/22
Rada města Šternberka
schvaluje

ukončení nájemní smlouvy č. 563/00/s ze dne 27.10.2000 ve znění pozdějších
dodatků uzavřené s XXXXX na pozemky parc. č. 4934 a parc. č. 4935 v k. ú.
Šternberk dohodou ke dni 30.11.2019 a
zmocňuje

k podpisu dohody 1. místostarostu
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Číslo: 860/22
Rada města Šternberka
schvaluje

záměr města pronajmout pozemky parc. č. 4934 zast. plocha a nádvoří o výměře 26
m2 a parc. č. 4935 zahrada o výměře 800 m 2 v k. ú. Šternberk za účelem využití
zahrada se zastavěným pozemkem vlastníkovi budovy s č.ev. 236 postavené na
pozemku parc. č. 4934 v k. ú. Šternberk na dobu určitou do 31.07.2027 za cenu
2.504 Kč/rok dle předloženého materiálu
Číslo: 861/22
Rada města Šternberka
schvaluje

výpověď z nájmu pozemků parc.č. 4948 zast.plocha a nádvoří o výměře 25 m 2 a
parc.č. 4949 zahrada o výměře 711 m2 v k.ú. Šternberk pro nájemce XXXXXdle
uzavřené nájemní smlouvy č. 105/98/s ze dne 25.02.1998 ve znění pozdějších
dodatků, dle předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu výpovědi z nájmu pozemku 1.místostarostu
Číslo: 862/22
Rada města Šternberka
schvaluje

záměr města pronajmout pozemky parc. č. 4948 zast. plocha a nádvoří o výměře 25
m2 a parc. č. 4949 zahrada o výměře 711 m 2 v k. ú. Šternberk za účelem využití
zahrada se zastavěným pozemkem vlastníkovi budovy s č.ev. 243 postavené na
pozemku parc. č. 4948 v k. ú. Šternberk na dobu určitou do 31.07.2027 za cenu
2.233 Kč/rok dle předloženého materiálu
Číslo: 863/22
Rada města Šternberka
schvaluje

zúžení nájmu bytu č. 101 o velikosti 2+1 s příslušenstvím v domě ve Šternberku, č.
pop. 161, který je součástí pozemku parc. č. 236 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.
Šternberk (ulice Radniční č. o. 7) a uzavření nájemní smlouvu na byt č. 101 s
XXXXXza podmínek dle předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu nájemní smlouvy 1. místostarostu
Číslo: 864/22
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření dodatku č. 20 k rámcové smlouvě o službách elektronických komunikací a o
prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství se společností TMobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČO: 64949681, ze
dne 22.12.2011, podle předloženého návrhu a
zmocňuje

starostu k podpisu dodatku č. 20
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Číslo: 865/22
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření rámcové smlouvy o T-Mobile programu se společností T-Mobile Czech
Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČO: 64949681, podle
předloženého návrhu a
zmocňuje

starostu k podpisu rámcové smlouvy
Číslo: 866/22
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření smlouvy o poskytování služeb na elektronické pečetění a časová razítka se
společností GORDIC spol. s r.o., Erbenova 4, 586 01 Jihlava, IČO: 47903783, podle
předloženého návrhu a
zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy

Ing. Stanislav Orság
starosta

Jiří Kraus
1. místostarosta
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