Město Šternberk
Městský úřad Šternberk
Horní náměstí 16
785 01 Šternberk

Usnesení 25. schůze Rady města Šternberka ze dne 16. 12. 2019
Číslo: 976/25
Rada města Šternberka
schvaluje

program schůze Rady města Šternberka dne 16.12.2019
Číslo: 977/25
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápis z jednání finančního výboru ze dne 06.12.2019,
bere na vědomí

výsledky hospodaření města Šternberka k 31.10.2019,
schvaluje

rozpočtová opatření č. 84 - 91 dle předloženého návrhu a úpravu plánu výnosů a
nákladů podnikatelské činnosti roku 2019,
doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka

vzít na vědomí výsledky hospodaření města Šternberka k 31.10.2019, rozpočtová
opatření schválená Radou města Šternberka a úpravu plánu podnikatelské činnosti
města Šternberka a
doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka

schválit plán práce finančního výboru na rok 2020 dle návrhu
Číslo: 978/25
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápis č. 6 z jednání škodní komise ze dne 27.11.2019 a
schvaluje

vyřazení majetku z evidence příspěvkové organizace a z evidence Města Šternberka
dle zápisu z jednání škodní komise
Číslo: 979/25
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření dohody o poskytování služby svoz a rozvoz poštovních zásilek mezi
Městem Šternberk a Českou poštou, s. p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1,
IČ 47114983 podle předloženého návrhu a
zmocňuje

starostu k podpisu dohody
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Číslo: 980/25
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápis č. 7 z jednání komise rozvoje města ze dne 21.11.2019
Číslo: 981/25
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápis z jednání komise dopravní ze dne 25.11.2019,
schvaluje

tiskovou zprávu z jednání komise dopravní,
schvaluje

záměr změny dopravního značení na ulici Jiráskova a v křižovatce ulic MasarykovaKrampolova,
bere na vědomí

žádost XXXXX ve věci omezení rychlosti jízdy v lokalitě ulic Lužická a U Hřbitova,
žádost XXXXX ve věci vyhrazeného parkoviště na ulici Jiráskova,
žádost XXXXX ve věci umístění zpomalovacího prahu na ulici Kopečná,
žádost XXXXX ve věci parkování v lokalitě Světlov a
ukládá

starostovi odpovědět žadatelům dle předloženého návrhu
Číslo: 982/25
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápis č. 15/2019 ze dne 09.12.2019 z jednání komise veřejných zakázek
Číslo: 983/25
Rada města Šternberka
schvaluje

při provádění úkonů souvisejících se zadávacím řízením dle zákona 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, smluvní zastoupení
zadavatele jinou osobou společností ZVZ Konzult s.r.o., Příční 861/4, 750 02 Přerov,
IČ: 294 48 140 – na veřejnou zakázku města Šternberka "Svoz separovaného
odpadu od domů ve městě Šternberk",
schvaluje

zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na služby “Svoz separovaného odpadu
od domů ve městě Šternberk", zadávanou v režimu zjednodušeného podlimitního
řízení dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, a
jmenuje

složení komisí pro uvedenou zakázku dle předloženého návrhu a
ukládá

odboru investic a veřejných zakázek ve spolupráci se smluvně zastupujícím
zadavatelem zahájit zadávací řízení na uvedenou zakázku
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Číslo: 984/25
Rada města Šternberka
schvaluje

při provádění úkonů souvisejících se zadávacím řízením dle zákona 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, smluvní zastoupení
zadavatele jinou osobou společností RTS a.s., Lazaretní 4038/13, 602 00 Brno, IČO
25533843 – na veřejnou zakázku města Šternberka "Výstavba a modernizace
specializovaných učeben na ZŠ Svatoplukova ve Šternberku",
schvaluje

zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na stavební práce “Výstavba a
modernizace specializovaných učeben na ZŠ Svatoplukova ve Šternberku",
zadávanou v režimu zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
jmenuje

složení komisí pro uvedenou zakázku dle předloženého návrhu a
ukládá

odboru investic a veřejných zakázek se smluvně zastupujícím zadavatelem zahájit
zadávací řízení na uvedenou zakázku
Číslo: 985/25
Rada města Šternberka
rozhoduje

o výběru dodavatele na zjednodušenou podlimitní veřejnou zakázku na služby,
zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, "Město Šternberk - Zajištění provozu městských veřejných
toalet" - VHS SITKA, s.r.o.,Vinohradská 2288/7, 785 01 Šternberk, IČ: 47150891,
nabídková cena bez DPH /rok 619 000,00 Kč,
schvaluje

uzavření smlouvy o dílo dle předloženého návrhu a
zmocňuje

1. místostarostu k podpisu smlouvy
Číslo: 986/25
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo "Stavební úpravy chodníků ulice Kollárova,
Dr. Hrubého, Komenského" mezi městem Šternberk a PRESBETON Nova, s.r.o., U
Panelárny 594/6c, 779 00 Olomouc, IČ 47152532, dle předloženého návrhu a
zmocňuje

starostu k podpisu dodatku č. 1 smlouvy
Číslo: 987/25
Rada města Šternberka
schvaluje

pronájem části pozemku a uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č.
5931/6 ostatní plocha o výměře cca 46 m2, k. ú. Šternberk, s Lesy České republiky,
s.p., Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, 500 08 Nový Hradec Králové, IČ:
42196451 na dobu určitou do 31.10.2024 za účelem využití – plocha pro rekreační
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sportoviště, za cenu 482 Kč/rok + DPH dle návrhu a
zmocňuje

místostarostu Jiřího Krause k podpisu smlouvy o nájmu
Číslo: 988/25
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo „Šternberk – lokalita Příkopy“ mezi městem
Šternberk a společností STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ:
60838744, č. 308/19/S/OIVZ, v předloženém znění a
zmocňuje

starostu k podpisu dodatku č. 2 smlouvy o dílo
Číslo: 989/25
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření rámcové smlouvy o těžbě a prodeji dříví mezi městem Šternberk a
společností Petrovská lesní, s.r.o., č.p.121, 788 16 Petrov nad Desnou, IČ:
05645301, a
zmocňuje

starostu města k podpisu rámcové smlouvy
Číslo: 990/25
Rada města Šternberka
schvaluje

přímé zadání zakázky malého rozsahu - zpracování lesních hospodářských osnov
oprávněnou osobou, Ing. Pavlem Viačkou, Červenka 1588, 755 01 Vsetín, IČ:
65891121,
schvaluje

uzavření kupní smlouvy mezi Městem Šternberkem a oprávněnou osobou Ing.
Pavlem Viačkou, Červenka 1588, 755 01 Vsetín, IČ: 65891121 a
zmocňuje

k podpisu této smlouvy místostarostu Jiřího Krause
Číslo: 991/25
Rada města Šternberka
bere na vědomí

výroční zprávy o činnosti základních škol za školní rok 2018/2019 a zápisy z jednání
školských rad: ZŠ Svatoplukova ze dne 24.10.2019, ZŠ Dr. Hrubého ze dne
5.10.2019 a ZŠ nám. Svobody ze dne 12.11.2019
Číslo: 992/25
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápis z jednání kulturní komise č. 7 ze dne 20.11.2019
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Číslo: 993/25
Rada města Šternberka
schvaluje

rozpočty na rok 2020 příspěvkových organizací v oblasti školství a kultury dle
důvodové zprávy
Číslo: 994/25
Rada města Šternberka
schvaluje

střednědobé výhledy rozpočtů na období 2021-2022 příspěvkových organizací v
oblasti školství a kultury dle důvodové zprávy
Číslo: 995/25
Rada města Šternberka
bere na vědomí

návrh MAS Šternbersko o.p.s. na změnu otevírací doby Informačního centra
Šternberk s účinností od 01.01.2020,
schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci při provozování Informačního centra
Šternberk č. 119/15/s/Kul, uzavřené dne 07.04.2015, s MAS Šternbersko o.p.s.,
Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk, IČ 26879794, dle návrhu uvedeného v
důvodové zprávě a
zmocňuje

starostu k podpisu dodatku
Číslo: 996/25
Rada města Šternberka
schvaluje

přijetí účelového finančního daru Školní jídelnou Šternberk, příspěvkovou organizací
určeného na úhradu služeb stravování pro žáky šternberských základních škol na
období od 02.01.2020 do 30.06.2020 od společnosti WOMEN FOR WOMEN o.p.s.,
Praha v rámci projektu OBĚDY PRO DĚTI dle důvodové zprávy
Číslo: 997/25
Rada města Šternberka
schvaluje

přijetí účelového finančního daru Základní školou Dr. Hrubého Šternberk,
příspěvkovou organizací určeného na nákup bruslí pro žáky školy od firmy
Psychological Consulting, s. r. o., Rybná 716/24, 110 11 Praha - Staré Město, IČ:
06174604 dle důvodové zprávy
Číslo: 998/25
Rada města Šternberka
uděluje

dle § 32a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
souhlas se zapojením škol ZŠ Dr. Hrubého, ZŠ nám. Svobody, MŠ Světlov do
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projektu "Společně za kvalitní vzdělávání" podávaného do výzvy "Inkluzivní
vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II" v rámci Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání a
souhlasí

s uzavřením smluv o partnerství dle předloženého návrhu
Číslo: 999/25
Rada města Šternberka
souhlasí

s přípravou projektových záměrů MŠ Světlov a MŠ Nádražní k podání žádostí o
dotace na projekty „Zahrada pro nejmenší" do výzvy Nadace Partnerství - Zelené
oázy 2019/2020, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě
Číslo: 1000/25
Rada města Šternberka
schvaluje

přímé zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby
vč. výkazů výměr a rozpočtů na akci " Šternberk – rekonstrukce tělocvičny ZŠ Dr.
Hrubého 2, Šternberk" zhotoviteli Stern – projekt s.r.o., 785 01 Lužice č.p. 119, IČ
29373956, nabídková cena 243.000 Kč bez DPH, 294.030 Kč vč. DPH,
schvaluje

uzavření smlouvy o dílo dle předloženého návrhu a
zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy
Číslo: 1001/25
Rada města Šternberka
schvaluje

změny v rozpočtech příspěvkových organizací v oblasti školství a kultury a
aktualizace odpisových plánů pro rok 2019 dle návrhů uvedených v důvodové zprávě
a
schvaluje

čerpání rezervního fondu ZUŠ Šternberk dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě
Číslo: 1002/25
Rada města Šternberka
bere na vědomí

návrh ředitelky MKZ Šternberk na zrušení pobočky městské knihovny v Dalově a
souhlasí

se zrušením pobočky městské knihovny v Dalově k 31.12.2019 dle návrhu v
důvodové zprávě
Číslo: 1003/25
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápis z jednání sociální a zdravotní komise ze dne 7.11.2019
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Číslo: 1004/25
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Šternberka ze dne 11.11.2019 s Odborným léčeným ústavem Paseka, příspěková
organizace, Paseka 145, 783 97 Paseka, IČO: 00849081 a
zmocňuje

2. místostarostu k podpisu dodatku č. 1
Číslo: 1005/25
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření dodatku č. 10 k pachtovní smlouvě č. 656/02/s ve znění pozdějších dodatků
č. 1-9 ze dne 06.01.2003 se společností Paseka, zemědělská a.s., Babice 80,
Mladějovice, IČ: 25356411 ve věci zúžení pachtu o část pozemku parc. č. 6043/1
orná půda o výměře 861 m2 v k. ú. Šternberk dle předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu dodatku pachtovní smlouvy 1. místostarostu
Číslo: 1006/25
Rada města Šternberka
schvaluje

pacht pozemků a uzavření pachtovní smlouvy na pozemky v k. ú. Dalov se
společností Farma Petrovice a.s., Hraničné Petrovice 2, IČ: 25334263 za cenu
96.629 Kč/rok + DPH na dobu neurčitou s 5letou výpovědní dobou dle předloženého
materiálu a
zmocňuje

k podpisu pachtovní smlouvy 1. místostarostu
Číslo: 1007/25
Rada města Šternberka
schvaluje

pacht části pozemku a uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku parc. č. 1088
trvalý travní porost o výměře cca 2.500 m 2 se společností HORSELAND s.r.o., Dalov
85, Šternberk, IČ: 05390036 v k. ú. Dalov na dobu neurčitou za cenu 625 Kč/rok +
DPH dle předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu pachtovní smlouvy 1. místostarostu
Číslo: 1008/25
Rada města Šternberka
souhlasí

s umístěním zemního kabelového vedení vysokého napětí a optické infrastruktury v
části pozemku parc. č. 833/1 v k. ú. Šternberk,
schvaluje

uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti s právem
umístění a provozování vedení zemních kabelů vysokého napětí elektřiny a optické
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infrastruktury, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a
údržbou, změnami nebo jejich odstraňováním v části pozemku parc. č. 833/1 v k. ú.
Šternberk, který je 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: 1009/25
Rada města Šternberka
souhlasí

s umístěním přeložky kabelů nízkého napětí elektřiny v částech pozemků parc. č.
1478/1, 1478/2, 1572, 1762/6 a 5980/5 v k. ú. Šternberk,
schvaluje

uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti s právem
umístění a provozování vedení kabelů nízkého napětí elektřiny, včetně práva vstupu
a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jejich
odstraňováním v částech pozemků parc. č. 1478/1, 1478/2, 1572, 1762/6 a 5980/5 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: 1010/25
Rada města Šternberka
souhlasí

s umístěním přeložky kabelů nízkého napětí elektřiny v částech pozemků parc. č.
2337/1 a 2338 v k. ú. Šternberk,
schvaluje

uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti s právem
umístění a provozování vedení kabelů nízkého napětí elektřiny, včetně práva vstupu
a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jejich
odstraňováním v částech pozemků parc. č. 2337/1 a 2338 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 –
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služebnosti
Číslo: 1011/25
Rada města Šternberka
souhlasí

s umístěním stavby, přípojky splaškové kanalizace v částech pozemků parc. č. 5457
a 5458, které jsou ve vlastnictví Města Šternberka, pro napojení pozemku 5459, vše
v k.ú. Šternberk,
schvaluje

uzavření smlouvy budoucí 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 jejich odstraňováním v
částech pozemků parc. č. 5457 a 5458, které jsou ve vlastnictví Města Šternberka,
pro napojení pozemku parc. č. 5459, 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: 1012/25
Rada města Šternberka
souhlasí

s umístěním stavby plynovodního vedení VTL a STL v částech pozemků parc. č.
203/3, 481/13, 481/14, 481/16, 487/29, 487/32, 520 v k.ú. Lhota u Šternberka,
schvaluje

uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti s právem
umístění a provozování plynárenského zařízení (plynovodu VTL a STL), včetně
práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo
jeho odstraňováním v částech pozemků parc. 203/3, 481/13, 481/14, 481/16, 487/29,
487/32, 520 v k.ú. Lhota u Šternberka, který je ve vlastnictví Města Šternberka, ve
prospěch GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ:
27295567, na dobu neurčitou, dle geometrického 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: 1013/25
Rada města Šternberka
souhlasí

s umístěním stavby, přípojky vodovodu a elektřiny v části pozemku parc. č. 1572,
který je ve vlastnictví Města Šternberka, pro napojení pozemku parc. č. 1567/5, vše v
k.ú. Šternberk,
schvaluje
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uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti s právem
umístění a provozování přípojky vodovodu a elektřiny včetně práva vstupu a vjezdu v
souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jejich odstraňováním v
části pozemku parc. č. 1572, který je ve vlastnictví Města Šternberka, pro napojení
pozemku parc. č. 1567/5, 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: 1014/25
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s právem umístění a
provozování zemního kabelového vedení nízkého napětí elektřiny, 8 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. 2609,
2615, 2616, 2624, 2763, 2788, 2812, 2821, 2832/1, 2833, 2836, 2837, 2838, 2849,
2868/1, 2877/5, 2912, 2934, 2960, 2962, 2968, 3174, 3176, 3187, 3188, 3190, 3210,
3211, 3350/3, 3508/29, 6106/2, vše 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, v rozsahu vyznačeném v geometrickém plánu
č.4748-70339/2019, za jednorázovou úhradu celkem ve výši 477.912 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: 1015/25
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 služebného pozemku parc. č. 4570/1 (ve vlastnictví Města Šternberka), ve
prospěch panujícího pozemku parc. č. 4566, jehož součástí je stavba č. p. 814, vše
v k. ú. Šternberk, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4789-174/2019, na dobu
neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši 938 Kč, dle předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene 1. místostarostu
Číslo: 1016/25
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s právem zřízení,
provozu a údržby nátoku rybníka Dolní Žleb včetně práva vstupu a vjezdu
v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jeho odstraňováním,
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v části služebného pozemku parc. č. 1321/1 v k. ú. Lipina u Šternberka, ve prospěch
panujícího pozemku ve vlastnictví Města Šternberka – parc. č. 5896 v k. ú. Šternberk
– a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 237-55/2019, na dobu neurčitou, za
jednorázovou úhradu ve výši 11.306 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: 1017/25
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s právem zřízení, provozu a údržby nátoku
rybníka Dolní Žleb včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami
a údržbou, změnami nebo jeho odstraňováním, v části služebných pozemků parc.
č. 873, 874/1, 882/2, 1327, st. 127 v k. ú. Lipina u Šternberka, a pozemku parc.
č. 5894 v k. ú. Šternberk, ve prospěch panujícího pozemku ve vlastnictví Města
Šternberka – parc. č. 5896 v k. ú. Šternberk – a to v rozsahu dle geometrických plánů
č. 4728-54/2019 a č. 237-55/2019, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu
ve výši 66.906 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: 1018/25
Rada města Šternberka
bere na vědomí

výpověď z nájmu prostoru sloužícího podnikání v budově č. pop. 81, (Radniční 16),
která je součástí pozemku parc. č. 88, zast. plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk od
společnosti MENCL CONSO s.r.o., IČ: 29365881, sídlo Králova 279/9, 616 00 Brno
Číslo: 1019/25
Rada města Šternberka
schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o ploše 46,36 m 2 v
budově č. pop. 81 (Radniční 16), která je součástí pozemku parc. č. 88, zast. plocha
a nádvoří v k.ú. Šternberk dle předloženého materiálu
Číslo: 1020/25
Rada města Šternberka
schvaluje

výpůjčku části pozemku a uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 1966
ostatní plocha o výměře cca 200 m2 v k. ú. Šternberk na dobu určitou - 50 let s
XXXXXdle předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu smlouvy o výpůjčce 1. místostarostu
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Číslo: 1021/25
Rada města Šternberka
schvaluje

záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 150/4 trvalý travní porost o výměře
cca 240 m2 v k. ú. Těšíkov za účelem využití zahrada na dobu neurčitou za cenu 600
Kč/rok dle předloženého materiálu
Číslo: 1022/25
Rada města Šternberka
schvaluje

záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 392/1 – ovocný sad o výměře cca 5.000 m2,
v k. ú. Lhota u Šternberka, spolku Aguna z. s., IČ: 06895034, č.p. 25, 798 23
Tvorovice, za účelem provozu volnočasového komunitního centra pro děti i dospělé
(faunacentrum), na dobu určitou 5 let, dle předloženého materiálu
Číslo: 1023/25
Rada města Šternberka
schvaluje

záměr pronájmu pozemku parc. č. 897 – ostatní plocha o výměře 288 m2 a části
pozemku parc. č. 136 - zahrada o výměře cca 580 m2, v k. ú. Chabičov, společnosti
MS - stavby s. r. o., IČ: 26798425, Jilemnického 5/51, Olomouc, za účelem využití –
manipulační plocha – na dobu určitou do 30.06.2020, za cenu 5.000 Kč + DPH, dle
předloženého materiálu
Číslo: 1024/25
Rada města Šternberka
bere na vědomí

žádost společnosti Servis LCD s.r.o., IČ: 05181054, sídlo: Partyzánská 141/2, 785 01
Šternberk o zúžení předmětu nájmu prostoru sloužícího podnikání o místnost o ploše
22,15 m2 doručenou dne 22.11.2019 v budově č. pop. 960 (Dvorská 13), která je
součástí pozemku parc. č. 4689/1, zast. plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk
Číslo: 1025/25
Rada města Šternberka
schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o ploše 22,15 m2 v
budově č. pop. 960 (Dvorská 13), která je součástí pozemku parc. č. 4689/1, zast.
plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk dle předloženého materiálu
Číslo: 1026/25
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zprávu výběrové komise o posouzení uchazečů z výběrového řízení na pracovní
místo vedoucí/vedoucího odboru personalistiky, školství a kultury a
jmenuje

na návrh tajemnice MěÚ na pracovní místo vedoucí odboru personalistiky, školství a
kultury Mgr. Irenu Černockou s účinností od 01.01.2020
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Číslo: 1027/25
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k rámcové smlouvě o T-Mobile Programu ze dne 06.11.2019
se společností T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4,
IČO: 64949681 a
zmocňuje

starostu k podpisu dodatku č. 1
Číslo: 1028/25
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření dohody o centralizovaném zadávání připojení ORP na poskytování služeb
"Komunikační infrastruktury veřejné správy" s Ministerstvem vnitra, se sídlem Nad
Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČ: 00007064, dle předloženého návrhu a
zmocňuje

starostu k podpisu dohody
Číslo: 1029/25
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápis z 80. valné hromady společnosti VHS SITKA, s.r.o. ze dne 28.11.2019

Ing. Stanislav Orság
starosta

Jiří Kraus
1. místostarosta
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