Město Šternberk
Městský úřad Šternberk
Horní náměstí 16
785 01 Šternberk

Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne 10. 02. 2020
Číslo: 1073/27
Rada města Šternberka
schvaluje

program schůze Rady města Šternberka dne 10.02.2020
Číslo: 1074/27
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápis z jednání finančního výboru z 24.01.2020,
bere na vědomí

předběžné výsledky hospodaření města Šternberka k 31.12.2019 a
schvaluje

rozpočtová opatření č. 1 - 3 dle předloženého návrhu
Číslo: 1075/27
Rada města Šternberka
bere na vědomí

návrh obecně závazné vyhlášky o evidenci označených psů a jejich chovatelů a
doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka

vydat obecně závaznou vyhlášku č. .../2020 o evidenci označených psů a jejich
chovatelů
Číslo: 1076/27
Rada města Šternberka
bere na vědomí

předložený seznam pohledávek po splatnosti k 31.12.2019
Číslo: 1077/27
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápisy z jednání osadních výborů a plány práce osadních výborů na rok 2020 a
ukládá

předložit zápisy Zastupitelstvu města Šternberka na vědomí a plány práce ke
schválení
Číslo: 1078/27
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápis č. 7 z jednání škodní komise ze dne 18.12.2019 a
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schvaluje

vyřazení majetku z evidence příspěvkových organizací a z evidence Města
Šternberka dle zápisu z jednání škodní komise
Číslo: 1079/27
Rada města Šternberka
bere na vědomí

ukončení smlouvy č. 1108/07/S o technickém a organizačním zajištění přenosu
poplachových zpráv ze zařízení elektronické požární signalizace na pult centrální
ochrany Krajského operačního a informačního střediska Hasišského záchranného
sboru Olomouckého kraje, uzavřené dne 30.11.2007 mezi Městem Šternberk a
LARGO KAB s.r.o., Železniční 547/4A, 772 00 Olomouc, IČO 25381105 ke dni
29.02.2020 a
schvaluje

uzavření smlouvy o připojení elektrické požární signalizace na pult centralizované
ochrany mezi Městem Šternberk a Českou republikou - Hasičským záchranným
sborem Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc, IČO 708 85 940 a
LARGO PCO s.r.o., Železniční 547/4A, 779 00 Olomouc, IČO 017 41 632, dle
předloženého materiálu a
zmocňuje

starostu města k podpisu předložené smlouvy
Číslo: 1080/27
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi Městem Šternberk a společností
PAULLA, s.r.o., IČO 25866761, náměstí T. G. Masaryka 94/1, 751 31 Lipník nad
Bečvou dle předloženého návrhu a
zmocňuje

1. místostarostu k podpisu předložené smlouvy
Číslo: 1081/27
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápis z jednání komise dopravní ze dne 27.1.2020,
schvaluje

tiskovou zprávu z jednání komise dopravní,
schvaluje

záměr změny dopravního značení na ulici Jívavská, sídliště Jívavská, 3x Nádražní,
Uničovská, Potoční, Oblouková,
bere na vědomí

žádost pí. XXXXX ve věci zákazu stání před garážemi na sídlišti Jívavská,
žádost p. XXXXX ve věci křižovatky ulic Husova a Kozinova,
žádost p. XXXXX ve věci výjezdu ze sídliště Uničovská po dobu uzavírky ulice Věžní,
žádost pí. XXXXXe věci pohybu chodců na silnici I/46 ul. Jívavská a
ukládá

starostovi odpovědět žadatelům dle předloženého návrhu
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Číslo: 1082/27
Rada města Šternberka
souhlasí

s realizací akce "Šternberk - rozšíření a reprodukce MKDS - I. etapa", na níž bude
požadována dotace z rozpočtu Olomouckého kraje a
zmocňuje

starostu ke všem úkonům souvisejícím s podáním žádosti o dotaci z Programu pro
sociální oblast, dotačního titulu 1 - Podpora prevence kriminality
Číslo: 1083/27
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápis č. 17/2020 ze dne 03.02.2020 z jednání komise veřejných zakázek a
důvodovou zprávu
Číslo: 1084/27
Rada města Šternberka
rozhoduje

o výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Město
Šternberk – Údržba veřejné zeleně v místních částech“ – účastník Garden Forest
Park service s.r.o., Praha 1, IČ: 03786978, nabídková cena 340 000,00 Kč bez DPH /
1 rok (1 360 000 Kč bez DPH / 4 roky),
schvaluje

uzavření smlouvy o dílo dle předloženého návrhu a
zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy
Číslo: 1085/27
Rada města Šternberka
rozhoduje

o výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „Pořízení
nového automobilu“ – účastník AGROTEC a.s., IČO: 00544957, Brněnská 74, 693
01 Hustopeče, IČ: 00544957, varianta A, nabídková cena 1 079 452,20 Kč vč.DPH
schvaluje

uzavření kupní smlouvy a smlouvy o leasingu dle předložených návrhů a
zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy
Číslo: 1086/27
Rada města Šternberka
rozhoduje

o výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
„BÝVALÝ AUGUSTINÁNSKÝ KLÁŠTER“ – oprava oken 3.NP“ – účastník Krmiva
Dobřany s.r.o., Samota 1254, 334 41, Dobřany IČ: 07095856, nabídková cena bez
DPH: 466 600,00 Kč bez DPH,
schvaluje

uzavření smlouvy o dílo dle předloženého návrhu a
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zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy
Číslo: 1087/27
Rada města Šternberka
rozhoduje

o výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Šternberk – Hlavní náměstí – Rozvody NN“ – účastník ELEKTRO-FLEXI s.r.o., U
Kapličky 21, 783 49 Lutín,IČ: 28602340, nabídková cena 816 554,53 Kč bez DPH
schvaluje

uzavření smlouvy o dílo dle předloženého návrhu a
zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy
Číslo: 1088/27
Rada města Šternberka
schvaluje

při provádění úkonů souvisejících s výběrovým řízením dle Směrnice S 82-01
Veřejné zakázky města Šternberka a Metodického pokynu pro IROP, zastoupení
zadavatele jinou osobou společností ZVZ Konzult s.r.o., Příční 861/4, 750 02 Přerov,
IČ: 294 48 140 – na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky "Výstavba a
modernizace specializovaných učeben na ZŠ Svatoplukova ve Šternberku - dodávka
učebních pomůcek",
jmenuje

složení komisí pro uvedenou zakázku dle předloženého návrhu a
ukládá

odboru investic a veřejných zakázek ve spolupráci se smluvně zastupujícím
zadavatelem připravit ke schválení zadávací dokumentaci na uvedenou veřejnou
zakázku
Číslo: 1089/27
Rada města Šternberka
schvaluje

při provádění úkonů souvisejících s výběrovým řízením dle Směrnice S 82-01
Veřejné zakázky města Šternberka a Metodického pokynu pro IROP, zastoupení
zadavatele jinou osobou společností ZVZ Konzult s.r.o., Příční 861/4, 750 02 Přerov,
IČ: 294 48 140 – na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Komunitní
centrum ve Šternberském klášteře"
jmenuje

složení komise pro uvedenou zakázku dle předloženého návrhu a
ukládá

odboru investic a veřejných zakázek ve spolupráci se smluvně zastupujícím
zadavatel připravit ke schválení zadávací dokumentaci na uvedenou veřejnou
zakázku
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Číslo: 1090/27
Rada města Šternberka
schvaluje

zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na stavební práce “Rekonstrukce
sociálního zázemí tělocvičny, ZŠ nám. Svobody, Šternberk", zadávanou v režimu
zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů a
ukládá

odboru investic a veřejných zakázek ve spolupráci se smluvně zastupujícím
zadavatelem zahájit zadávací řízení na uvedenou zakázku
Číslo: 1091/27
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, "Svoz separovaného odpadu od domu Šternberk" - Marius
Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové, IČ:
42194920, nabídková cena za výsyp 1t papíru 5 035,00 Kč bez DH, za výsyp plastu
10 350,00 Kč bez DPH,
schvaluje

uzavření smlouvy o dílo dle předloženého návrhu a
zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy
Číslo: 1092/27
Rada města Šternberka
bere na vědomí

předložený návrh změny přílohy č. 5 rozpočtu města Šternberka na rok 2020 a
doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka

schválit změnu č. 1 přílohy č. 5 rozpočtu města Šternberka na rok 2020 - Investice a
velké provozní akce města na rok 2020, vč. zařazení nových akcí a schválení
příslušného rozpočtového opatření č. 4
Číslo: 1093/27
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 8800082336_3/VB/P, mezi městem
Šternberk, Olomouckým krajem zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje a
společností GasNet s.r.o. zastoupenou společností GridServices s.r.o. a
zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene
Číslo: 1094/27
Rada města Šternberka
revokuje

usnesení Rady města Šternberka č. 1042/26 ze dne 20.01.2020,
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schvaluje

uzavření smlouvy o provozování zařízení k odvádění srážkových vod mezi městem
Šternberk a společností VHS SITKA, s.r.o., Vinohradská 2288/7, 78501 Šternberk IČ:
47150891, dle předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu předložené smlouvy 1. místostarostu
Číslo: 1095/27
Rada města Šternberka
schvaluje

přímé zadání zakázky malého rozsahu - zpracování Studie proveditelnosti Tyršovy
sady Šternberk- rekonstrukce za cenu 240.000 Kč bez DPH od společnosti Masparti
s.r.o., IČ:03198057, Dvorská 960/13, 785 01 Šternberk,
schvaluje

uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Šternberk a společností Masparti s.r.o.,
IČ:03198057, Dvorská 960/13, 785 01 Šternberk , podle předloženého návrhu a
zmocňuje

k podpisu této smlouvy místostarostu Jiřího Krause
Číslo: 1096/27
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápis z 8. jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne 20.01.2020
Číslo: 1097/27
Rada města Šternberka
bere na vědomí

návrh komise cestovního ruchu a MPZ na poskytnutí dotací v programu Podpora
cestovního ruchu ve Šternberku a
doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka

schválit poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle
vzorové smlouvy k programu, dle návrhů uvedených v důvodové zprávě žadatelům:
Handkeho spolek, IČ 69600911 - 40.000 Kč;
NPÚ – Státní hrad Šternberk, IČ 75032333 - 25.000 Kč
Číslo: 1098/27
Rada města Šternberka
bere na vědomí

návrhy příloh zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti školství a kultury,
kterými se aktualizuje vymezení majetku svěřeného organizacím k hospodaření dle
důvodové zprávy a
doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka

schválit aktualizované přílohy zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti
školství a kultury
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Číslo: 1099/27
Rada města Šternberka
souhlasí

s udělením výjimky z konzumace alkoholických nápojů podle čl. 3 obecně závazné
vyhlášky města Šternberka č. 3/2008/vyhl., o zákazu konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších předpisů, pro akci Venkovské
trhy Šternberk, konané ve dnech 04.04., 16.05., 13.06., 11.07., 15.08., 12.09., a
10.10.2020 na Hlavním náměstí ve Šternberku dle návrhu uvedeného v důvodové
zprávě a
rozhoduje

o vydání správního rozhodnutí o výjimce z konzumace alkoholických nápojů
Číslo: 1100/27
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 30.04.2020 a Halloween dne 30.10.2020, 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: 1101/27
Rada města Šternberka
souhlasí

s přípravou projektového záměru Základní školy Dr. Hrubého k podání žádosti o
dotaci na projekt „Rekonstrukce a modernizace přírodovědné učebny" do výzvy
IROP, specifický cíl 2.4, průběžná výzva č. 66 - Infrastruktura pro vzdělávání –
integrované projekty ITI, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě a
doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka

v případě získání dotace schválit spolufinancování projektu dle důvodové zprávy
Číslo: 1102/27
Rada města Šternberka
stanovuje

termíny projednávání výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2019
dle návrhu uvedeného v příloze důvodové zprávy
Číslo: 1103/27
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápis č. 9 z jednání sociální a zdravotní komise ze dne 16.1.2020
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Číslo: 1104/27
Rada města Šternberka
bere na vědomí

návrh sociální a zdravotní komise na poskytnutí dotací v oblasti sociálních služeb,
humanitární pomoci a zdravotnických služeb na rok 2020,
schvaluje

poskytnutí dotací
a) v dotačním programu „Podpora poskytovatelů sociálních služeb, humanitární
pomoci a prorodinných aktivit“ žadatelům:
Společnost pro ranou péči, pobočka Olomouc, IČ 75095009 – 10.000 Kč;
Spolek Vincentinum, IČ 70258953 - 30.000 Kč;
Klíč - centrum sociálních služeb, p.o. IČ 70890595 - 5.000 Kč;
Dětský klub Eccáček, z.s. IČ 07055536 - 30.000 Kč
b) v dotačním programu „Podpora volnočasových aktivit a spolkového života v
sociální oblasti“ žadatelům:
Oblastní spolek Českého červeného kříže Olomouc, IČ 00426474 - 5.000 Kč
(poskytnutí daru),
schvaluje

uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorových smluv k
příslušnému dotačnímu programu a smlouvy o poskytnutí daru uvedených v
důvodové zprávě a
zmocňuje

2. místostarostu k podpisu smluv
Číslo: 1105/27
Rada města Šternberka
doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka

schválit poskytnutí dotací
a) v dotačním programu „Podpora poskytovatelů sociálních služeb, humanitární
pomoci a prorodinných aktivit“ žadatelům:
Charita Šternberk, IČ 45238642 - 230.000 Kč;
Poradna pro občanství/občanská a lidská práva, z.s. IČ 70100691 - 50.000 Kč;
Ecce Homo Šternberk, z.s. IČ 66181399 - 75.000 Kč;
b) v dotačním programu „Podpora volnočasových aktivit a spolkového života v
sociální oblasti“ žadatelům:
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, základní organizace Šternberk,
pobočný spolek, IČ 71005498 - 95.000 Kč
c) v dotačním programu „Podpora prevence drogových závislostí“ žadatelům:
Společnost Podané ruce, o.p.s. IČ 60557621 - 80.000 Kč
Číslo: 1106/27
Rada města Šternberka
neschvaluje

poskytnutí dotací v oblasti sociálních služeb, humanitární pomoci a zdravotnických
služeb na rok 2020 žadatelům:
Aguna, z.s. IČ 06895034
Děkanátní centrum pro rodinu Šternberk IČ 22758747
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Společnost pro ranou péči, pobočka Olomouc, IČ 75095009 na sociální službu
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Hospic na Svatém Kopečku IČ 73634671
Společnost pro ranou péči, pobočka Olomouc IČ 75095009 na sociální službu
"Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi"
Jdeme Autistům naproti, z.s. IČ 27041972
Společenství Romů na Moravě Romano jekhetaniben pre Morava IČ 44015178
Číslo: 1107/27
Rada města Šternberka
bere na vědomí

žádost ředitelky organizace Sociální služby Šternberk, příspěvkové organizace a
schvaluje

přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu jednomu uchazeči, a to společnosti
Autocentrum BARTH, a.s., Hůrka 1798, 530 12 Pardubice - Dubina, IČ 25278924 dle
návrhu v důvodové zprávě
Číslo: 1108/27
Rada města Šternberka
doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka

schválit změnu zřizovací listiny organizace Sociální služby Šternberk, příspěvková
organizace, dle návrhu v důvodové zprávě
Číslo: 1109/27
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápis č. 8 z jednání komise správy majetku města ze dne 23.01.2020
Číslo: 1110/27
Rada města Šternberka
doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka

schválit uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě jejímž předmětem je budoucí
bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 2146 o výměře cca 4.183 m 2, parc. č.
2334 o výměře cca 659 m2, parc. č. 2611 o výměře cca 325 m2, parc. č. 2961/1 o
výměře cca 1.681 m2, parc. č. 3066 o výměře cca 404 m2, parc. č. 2526/3 o výměře
cca 85 m2 a parc. č. 3350/1 o výměře cca 40 m2, vše v k.ú. Šternberk mezi
Olomouckým krajem, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc, IČ
60609460 jako budoucím dárcem a Městem Šternberk, se sídlem Horní nám. 78/16,
785 01 Šternberk, IČ 00299259 jako budoucím obdarovaným, za podmínek dle
předloženého materiálu a zmocnit k podpisu smlouvy o budoucí darovací smlouvě 1.
místostarostu
Číslo: 1111/27
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 44/18/S ze dne 19.02.2018 s CK
Šternberk z.s., Rýmařovská 572/23, Šternberk, IČ: 060 85 105 ve věci rozšíření
účelu výpůjčky části pozemku parc.č. 3060/1 ostatní plocha o výměře cca 6.000 m 2 v
k.ú. Šternberk o vybudování parkurového hřiště, jeho provoz a následnou údržbu, dle
Stránka 9 z 17

předloženého materiálu
Číslo: 1112/27
Rada města Šternberka
souhlasí

s realizací akce - vybudování parkurového hřiště na části pozemku parc.č. 3060/1 v
k.ú. Šternberk, který je ve vlastnictví Města Šternberka a
deklaruje

závazek ponechání části pozemku parc.č. 3060/1 v k.ú. Šternberk po dobu min. 10
let v majetku obce, za předpokladu přidělení dotace z Olomouckého kraje na
vybudování parkurového hřiště pro CK Šternberk z.s., Rýmařovská 572/23,
Šternberk, IČ: 060 85 105, dle předloženého materiálu
Číslo: 1113/27
Rada města Šternberka
souhlasí

s umístěním distribuční soustavy kabelového vedení VN včetně vlastní
telekomunikační sítě v částech pozemků parc. č. 5333, 5334/2, 5359 a 5380/4 v k. ú.
Šternberk,
schvaluje

uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti s právem
umístění a provozování vedení distribuční soustavy kabelového vedení VN a vlastní
telekomunikační sítě, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem,
opravami a údržbou, změnami nebo jejich odstraňováním v částech pozemků parc. č.
5333, 5334/2, 5359 a 5380/4 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: 1114/27
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s právem umístění a
provozování zemních telekomunikačních kabelů včetně chráničky, včetně vstupu a
vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jejich
odstraňováním v částech pozemků parc. č. 1937/1 a 2155/1 v k. ú. Šternberk, které
jsou ve vlastnictví Města Šternberk, v rozsahu vyznačeném geometrickým plánem
č. 4796-297/2019, ve prospěch spol. CETIN, a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00
Praha 9, IČ: 04084063, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu celkem ve výši
2.315 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

Stránka 10 z 17

Číslo: 1115/27
Rada města Šternberka
souhlasí

s umístěním vedení kabelů nízkého napětí elektřiny v části pozemku parc. č. 2456 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 části pozemku parc. č. 2456 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: 1116/27
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s právem umístění a
provozování zemního kabelového vedení nízkého napětí elektřiny, 6 ks
rozpojovacích pilířů, 1 ks přípojková skříň, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti
s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jejich odstraňováním v částech
pozemků parc. č. 4229, 4261, 4281, 4283, 4304, 4342, 4354, 4385, 4493, 4494, 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 vyznačeném v geometrickém plánu č. 4705-59/2018, za
jednorázovou úhradu celkem ve výši 238.680 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: 1117/27
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření dohody o zániku nájmu bytu č. 207 o velikosti 2+1 s příslušenstvím o
celkové ploše 56,23 m2 v bytovém domě ve Šternberku, č. pop. 286, který je
součástí pozemku parc. č. 2836 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice
Masarykova č. o. 24) dohodou k 31.03.2020 s XXXXX dle předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu dohody 1. místostarostu
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Číslo: 1118/27
Rada města Šternberka
schvaluje

prodloužení nájmu bytu č. 202 o velikosti 2+1 s příslušenstvím 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 XXXXXza podmínek dle předloženého materiálu s výší nájemného dle
varianty „b)“ a
zmocňuje

k podpisu nájemní smlouvy 1. místostarostu
Číslo: 1119/27
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření dohody o zániku nájmu bytu č. 110 zvláštního určení o velikosti 1+0 s
příslušenstvím o celkové ploše 26 m2 v bytovém 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) dohodou k 14.02.2020 s XXXXXdle předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu dohody 1. místostarostu
Číslo: 1120/27
Rada města Šternberka
doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka

schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 69, jehož součástí je stavba č. pop. 67 a
pozemku parc. č. 73/1, jehož součástí je stavba č. pop. 68, vše v k.ú. Šternberk, za
podmínek dle předloženého mateirálu
Číslo: 1121/27
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace
„Město Šternberk – stavební úpravy správní budovy – hřbitov Šternberk“, č. sml.
538/19/S/OSMM s Ing. arch. Blankou Zlamalovou, se sídlem Šternberk, Olomoucká
1238/55, IČ 45232644 dle předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu dodatku starostu města
Číslo: 1122/27
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt zvláštního určení 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 XXXXX za podmínek dle předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu nájemní smlouvy 1. místostarostu
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Číslo: 1123/27
Rada města Šternberka
schvaluje

pronájem prostoru sloužícího podnikání o ploše 46,36 m2 v budově č. pop. 81, která
je součástí pozemku parc. č. 88, zast. plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (Radniční
16) a uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání se společností Modrá
pyramida stavební spořitelna, a.s., IČ: 60192852, se sídlem Bělehradská 128, č.pop.
222, 120 21 Praha 2, za cenu 72.000 Kč/rok, vč. DPH na dobu neurčitou s účinností
od 01.03.2020, za podmínek dle předloženého materiálu
Číslo: 1124/27
Rada města Šternberka
doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka

neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1076/1 ostatní plocha o výměře cca
70 m2 v k. ú. Dalov
Číslo: 1125/27
Rada města Šternberka
doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka

schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 5624/1 trvalý travní porost o výměře
cca 160 m2 v k. ú. Šternberk za cenu 220 Kč/m2 vlastníkovi sousední nemovitosti pozemku parc. č. 5629 v k. ú. Šternberk
Číslo: 1126/27
Rada města Šternberka
doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka

schválit záměr prodeje pozemků parc. č. 2825 zahrada o výměře 890 m 2 a parc. č.
2826/1 ostatní plocha o výměře 99 m2 v k. ú. Šternberk veřejnou nejvyšší nabídkou
za minimální nabídkovou cenu 1.483.500 Kč dle předloženého materiálu a
doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka

jmenovat komisi pro konání veřejné nejvyšší nabídky na prodej pozemku parc. č.
2825 zahrada o výměře 890 m2 a parc. č. 2826/1 ostatní plocha o výměře 99 m2 v k.
ú. Šternberk ve složení dle předloženého materiálu
Číslo: 1127/27
Rada města Šternberka
doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka

schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 843/7 zahrada o výměře 130 m 2 v k. ú.
Dalov za cenu 40.300 Kč vlastníkovi sousední nemovitosti - pozemku parc. č. 804/1 v
k. ú. Dalov
Číslo: 1128/27
Rada města Šternberka
bere na vědomí

rezignace na funkci člena Zastupitelstva města Šternberka: Mgr. Jiřího Flejberka ke
dni 16.12.2019, Michaely Švecové ke dni 06.01.2020 a Jiřího Děkana ke dni
15.01.2020 a
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ukládá

předložit tyto informace na zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne
26.02.2020
Číslo: 1129/27
Rada města Šternberka
doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka

schválit dokument ZM "Zásady pro stanovení odměn neuvolněným členům
Zastupitelstva města Šternberka a pro poskytování peněžitých plnění fyzickým
osobám, které nejsou členy Zastupitelstva města Šternberka, za výkon funkce členů
výborů a komisí" podle předloženého návrhu, a poskytování odměn podle tohoto
dokumentu s účinností od 01.03.2020
Číslo: 1130/27
Rada města Šternberka
doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka

schválit poskytnutí odměn podle dokumentu ZM "Zásady pro stanovení odměn
neuvolněným členům Zastupitelstva města Šternberka a pro poskytování peněžitých
plnění fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva města Šternberka, za
výkon funkce členů výborů a komisí" nové člence zastupitelstva města Bc. Daniele
Machalové s účinností od 01.03.2020
Číslo: 1131/27
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápis č. 8 z jednání kulturní komise ze dne 21.02.2020
Číslo: 1132/27
Rada města Šternberka
bere na vědomí

návrh kulturní komise na poskytnutí dotací v oblasti kultury na rok 2020,
schvaluje

poskytnutí dotací
a) v dotačním programu „Podpora pořadatelů kulturních akcí“ žadatelům:
Chermon z.s., IČ 04391357 – 5.000 Kč;
Milena Schärferová, nar. XXXXX– 30.000 Kč;
Pěvecký sbor Šternberk, IČ 22855262 – 15.000 Kč;
Vincent Joffrey Chignier, IČ 6416390 – 20.000 Kč;
Psychiatrická léčebna, IČ 00843954 – 15.000 Kč;
Roman Janků Management, IČ 3639941 – 25.000 Kč;
Tadeáš Mánek, nar. XXXXX – 10.000 Kč;
o.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk, IČ 19012888 – 35.000 Kč;
Oldřich Mašek, nar. XXXXX– 5.000 Kč
Filip Lorenc, nar.XXXXX – 30.000 Kč;
b) v dotačním programu „Podpora spolkového života a činnosti neprofesionálních
uměleckých těles a souborů“ žadateli:
ŠOK aneb Šternberští ochotničtí komedianti, IČ 22818804 – 30.000 Kč;
Josef Novák, nar. XXXXX, za Svaz Němců Severní Morava – Orlické hory, místní
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organizace Šternberk – 5.000 Kč (poskytnutí daru);
c) na účel určený žadatelem:
Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, IČ 462152 – 5.000 Kč (vydání
Vlastivědného věstníku s příspěvkem z dějin města);
schvaluje

uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorových smluv k
příslušnému dotačnímu programu uvedených v důvodové zprávě, veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace na účel určený žadatelem a smlouvy o poskytnutí daru
dle návrhů uvedených v důvodové zprávě
a
zmocňuje

starostu k podpisu smluv
Číslo: 1133/27
Rada města Šternberka
doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka

schválit dotace
a) v dotačním programu „Podpora pořadatelů kulturních akcí“ žadatelům:
NPÚ – hrad Šternberk, IČ 75032333 – 60.000 Kč;
ARKS Plus s.r.o., IČ 26822334 – 400.000 Kč (Do Šternberka za kulturou) a 700.000
Kč (Šternberské kulturní léto včetně Šternberského kopce);
VILO servis s.r.o., IČ 3081923 – 175.000 Kč;
Břetislav Vodička, IČ 43990363 – 20.000 Kč;
Martin Zábranský, IČ 67327208 – 15.000 Kč;
Římskokatolická farnost, IČ 48770612 – 60.000 Kč;
AMK Ecce Homo, IČ 44936141 – 400.000 Kč (Město v pohybu) a 350.000 Kč
(Šternberské slavnosti);
Charita Šternberk, IČ 45238642 – 30.000 Kč;
akad.mal. Petr Zlamal, nar. XXXXX – 20.000 Kč;
b) v dotačním programu „Podpora spolkového života a činnosti neprofesionálních
uměleckých těles a souborů“ žadatelům:
Dalov pro život, IČ 22897283 – 50.000 Kč;
Spolek prohlubování česko německých vztahů, IČ 26546574 – 15.000 Kč;
Pěvecký sbor Šternberk, IČ 22855262 – 30.000 Kč;
c) na účel určený žadatelem:
Handkeho spolek, IČ 6960091 – 100.000 Kč (zážitkové prohlídky Šternberského
kláštera)
Číslo: 1134/27
Rada města Šternberka
bere na vědomí

informace o inspekční činnosti a kontrole v Základní škole Dr. Hrubého 2, Šternberk,
příspěvkové organizaci dle důvodové zprávy
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Číslo: 1135/27
Rada města Šternberka
bere na vědomí

Bezpečnostní analýzu města Šternberk
schvaluje

Plán prevence kriminality města Šternberk na období 2020-2025
jmenuje

Mgr. Libora Šamšulu, 2. místostarostu města Šternberk do funkce manažera
prevence kriminality
Číslo: 1136/27
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápis z jednání komise sportovní č. 10 ze dne 22.02.2020
Číslo: 1137/27
Rada města Šternberka
bere na vědomí

návrh sportovní komise na poskytnutí dotací v oblasti sportu a volného času na rok
2020,
schvaluje

poskytnutí dotací
a) v dotačním programu „Podpora sportovní činnosti“ žadatelům:
TJ Dalov, IČ 45238375 – 20.000 Kč;
SK Vyhlídka Šternberk, IČ 47997052 – 20.000 Kč;
Šachový klub, IČ 68918984 – 10.000 Kč;
Plavecké sporty Šternberk, IČ 45238545 – 10.000 Kč;
Lenka Čiklová za Mažoretky Violky, nar. XXXXX – 20.000 Kč;
Tomeček Motorsport, IČ 22905235 – 10.000 Kč;
Václav Špilka, IČ 18469540 – 5.000 Kč;
Michal Špilka, IČ 67692486 – 5.000 Kč;
Martin Krč, IČ 06464351 – 5.000 Kč;
b) v dotačním programu „Podpora pořadatelů sportovních akcí a volnočasových
aktivit“ žadatelům:
MUDr. Lenka Kubánková, nar. 15.08.1986 – 5.000 Kč;
Strongman Tým Morava, IČ 07649142 – 30.000 Kč;
Mgr. Jan Gottwald, IČ 71107461 – 30.000 Kč;
Gymnázium Šternberk, IČ 00601764 – 4.500 Kč;
Junák – český skaut, středisko Šternberk, IČ 62335634 – 30.000 Kč;
Dětský klub Eccáček, IČ 07055536 – 10.000 Kč;
schvaluje

uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorových smluv k
příslušnému dotačnímu programu uvedených v důvodové zprávě a
zmocňuje

1. místostarostu k podpisu smluv
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Číslo: 1138/27
Rada města Šternberka
doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka

schválit poskytnutí dotací
a) v dotačním programu „Podpora sportovní činnosti“ žadatelům:
TJ Sokol Šternberk, IČ 47657456 – 2.000.000 Kč;
Fotbalový klub Šternberk, IČ 45237191 – 1.080.000 Kč;
1.oddíl mládežnické kopané, IČ 04735200 – 55.000 Kč;
Atletický klub Šternberk, IČ 26550580 – 675.000 Kč;
Fbc Šternberk, IČ 22750568 – 330.000 Kč;
Tenisový klub Šternberk, IČ 47657383 – 250.000 Kč;
Sportovní klub SKI-OB Šternberk, IČ 47657456 – 50.000 Kč;
AMK Ecce Homo, IČ 44936141 – 1.000.000 Kč;
Jindřich Pavelka, nar. 16.02.1977 – 5.000 Kč;
Petr Trnka, IČ 13239236 – 40.000 Kč;
b) v dotačním programu „Podpora pořadatelů sportovních akcí a volnočasových
aktivit“ žadatelům:
TTV Sport Group, s.r.o., IČ 2429802 – 100.000 Kč
Tomáš Zach, nar. 25.08.1992 – 60.000 Kč;
Aguna, IČ 06895034 – 9.500 Kč
c) na účel určený žadateli:
Dirt club Šternberk, IČ 02436230 – 37.000 Kč (výstavba tratí v bike parku)
a
nedoporučuje

ZM schválit poskytnutí dotací žadatelům:
Kuželkářský klub, IČ 47657197 (odkup pozemku a budovy kuželny, nákup uhlí,
el.energie);
1. oddíl mládežnické kopané, IČ 04735200 (halové fotbalové turnaje);
Rally klub Šternberk, IČ 8631603 (motoristické akce pro veřejnost)
Číslo: 1139/27
Rada města Šternberka
neschvaluje

poskytnutí dotace žadateli:
Mgr. Jan Váňa, nar.XXXXX(sportovní den mládeže s TAJV)
Číslo: 1140/27
Rada města Šternberka
navrhuje

program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne 26.02.2020

Ing. Stanislav Orság
starosta

Jiří Kraus
1. místostarosta
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