Město Šternberk
Městský úřad Šternberk
Horní náměstí 16
785 01 Šternberk

Usnesení 32. schůze Rady města Šternberka ze dne 20. 05. 2020
Číslo: 1303/32
Rada města Šternberka
schvaluje

program schůze Rady města Šternberka dne 20.05.2020
Číslo: 1304/32
Rada města Šternberka
bere na vědomí

jednání redakční rady Šternberských listů ze dne 20.05.2020
Číslo: 1305/32
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápis finančního výboru ze dne 17.04.2020,
schvaluje

rozpočtová opatření č.15 a č.16 dle předloženého návrhu a
doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka

vzít na vědomí schválená rozpočtová opatření
Číslo: 1306/32
Rada města Šternberka
schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky Poskytnutí investičního úvěru na financování
investiční akce "Bytové domy Bezručova 20 a 22, Šternberk" dle důvodové zprávy a
přílohy,
vyhlašuje

výběrové řízení na poskytovatele investičního úvěru ve výši 50.000.000 Kč formou
uzavřené výzvy a
jmenuje

komise pro veřejnou zakázku navržené dle důvodové zprávy
Číslo: 1307/32
Rada města Šternberka
bere na vědomí

důvodovou zprávu ke změnám rozpočtu na rok 2020 a
doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka

schválit změnu č. 3 Přílohy č. 5 rozpočtu města Šternberka na rok 2020 - Investice a
velké provozní akce města na rok 2020 včetně zařazení nových akcí a schválit
rozpočtové opatření č. 17 a č.18
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Číslo: 1308/32
Rada města Šternberka
bere na vědomí

důvodovou zprávu k přezkoumání hospodaření za rok 2020,
schvaluje

uzavření smlouvy o přezkoumání hospodaření města Šternberka za rok 2020 s
auditorskou společností OL AUDITING s.r.o. se sídlem tř. Svobody 956/31, 772 31
Olomouc, IČ 25390449 dle předloženého návrhu a
zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy
Číslo: 1309/32
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápis č. 8 z jednání škodní komise ze dne 18.03.2020 a
schvaluje

vyřazení majetku z evidence příspěvkových organizací a z evidence Města
Šternberka dle zápisu z jednání škodní komise
Číslo: 1310/32
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápis z jednání komise dopravní ze dne 11.5.2020,
schvaluje

tiskovou zprávu z jednání komise dopravní,
schvaluje

záměr změny dopravního značení na ulicích Husova, Jiráskova, Křížkovského,
bere na vědomí

žádost pí. Jurdičové ve věci vyhrazeného parkování na ulici Jiráskova,
žádost p. Chalánka ve věci vyhrazeného parkování na ulici Křížkovského,
žádost p. Procházky a p. Miša ve věci vyhrazeného parkování na ulici Olomoucká,
žádost p. Křížka ve věci provozu na ulici Palouková,
žádost Charity Šternberk ve věci vyhrazeného parkování na ulici Opavská,
žádost p. Římského, Krejčiříka, Doležela ve věci provozu na ulici Oblouková a
ukládá

starostovi odpovědět žadatelům dle předloženého návrhu
Číslo: 1311/32
Rada města Šternberka
bere na vědomí

vědomí zápis č. 21/2020 ze dne 11.05.2020 z jednání komise veřejných zakázek
Číslo: 1312/32
Rada města Šternberka
rozhoduje

o výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
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„Šternberk – oprava povrchu místní komunikace ulice Poděbradova, Husova“ –
účastník STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744, s
nabídkovou cenou 1 645 306,80 Kč bez DPH,
schvaluje

uzavření smlouvy o dílo dle předloženého návrhu a
zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy
Číslo: 1313/32
Rada města Šternberka
rozhoduje

o výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Šternberk, oplocení ul. Olomoucká, Gen. Eliáše“ – účastník Stavební mechanizace
Lhotský s.r.o., Pod Lesem 1755/23, 785 01 Šternberk, IČ: 268733973, s nabídkovou
cenou 373 286,14 Kč bez DPH
schvaluje

uzavření smlouvy o dílo dle předloženého návrhu a
zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy
Číslo: 1314/32
Rada města Šternberka
rozhoduje

o výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovení projektové
dokumentace „Město Šternberk – komunikace Sadová, Svatoplukova, Lomená“ –
účastník TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., Nemocniční 53, 787 01 Šumperk,
IČ: 63320819, s nabídkovou cenou 280 000,00 Kč bez DPH,
schvaluje

uzavření smlouvy o dílo dle předloženého návrhu a
zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy
Číslo: 1315/32
Rada města Šternberka
rozhoduje

(v případě doložení chybějících dokladů) o výběru dodavatele na veřejnou zakázku
malého rozsahu na stavební práce „Šternberk - Křižovatka ul. Olomoucká, Věžní,
chodníky, doplnění a výměna obrub" - účastník Aerostavby, s.r.o., Březinova 2073/2,
785 01 Šternberk, IČ: 07811837, nabídková cena 310 598,58 Kč bez DPH,
schvaluje

uzavření smlouvy o dílo dle předloženého návrhu a
zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy
Číslo: 1316/32
Rada města Šternberka
zrušuje

z ekonomických důvodů na straně města výběrové řízení na veřejnou zakázku
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malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace "Město Šternberk – Šatny
hřiště Dalov" a
revokuje

usnesení č. 1271/31 ze dne 22.4.2020 ve věci výběrového řízení na zhotovitele
projektové dokumentace u veřejné zakázky malého rozsahu „Město Šternberk –
Šatny hřiště Dalov“
Číslo: 1317/32
Rada města Šternberka
zrušuje

z ekonomických důvodů na straně města výběrové řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu na dodávky "Klimatizace v městské knihovně Šternberk" a
revokuje

usnesení č. 1229/30 ze dne 30.3.2020 ve věci výběrového řízení na dodavatele u
veřejné zakázky malého rozsahu na akci "Klimatizace v městské knihovně Šternberk"
Číslo: 1318/32
Rada města Šternberka
schvaluje

návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Město Šternberk – nájem multifunkčních tiskových zařízení“ a
ukládá

odboru investic a veřejných zakázek zahájit výběrové řízení na poskytovatele
uvedených služeb
Číslo: 1319/32
Rada města Šternberka
zrušuje

veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky "Výstavba a modernizace
specializovaných učeben na ZŠ Svatoplukova ve Šternberku - dodávka učebních
pomůcek - část B - Školní pomůcky" a
ukládá

Základní škole Svatoplukova dodat odboru investic a veřejných zakázek podklady
pro nové zadávací podmínky a OIVZ zahájit ve spolupráci se smluvně zastupujícím
zadavatelem nové řízení na uvedenou zakázku tak, aby bylo v souladu s Metodickým
pokynem pro zadávání veřejných zakázek IROP
Číslo: 1320/32
Rada města Šternberka
bere na vědomí

informaci o schválení poskytnutí dotace z dotačního titulu Obnova kulturních
památek v Olomouckém kraji v roce 2020 na projekt "bývalý augustiniánský klášter oprava oken 3.NP", parcela č. 11, 12, 9, 10, k.ú. Šternberk,
schvaluje

přijetí dotace Olomouckého kraje ve výši 200.000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí dotace na projekt "bývalý augustiniánský klášter - oprava oken 3. NP" s
Olomouckým krajem a
zmocňuje
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starostu k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace dle podmínek Olomouckého kraje
Číslo: 1321/32
Rada města Šternberka
bere na vědomí

informaci o schválení poskytnutí dotace z dotačního titulu Obnova staveb drobné
architektury místního významu v Olomouckém kraji v roce 2020 na akci "Oprava
žlabů na kapli v Chabičově", parcela č. 57, k.ú. Šternberk,
schvaluje

přijetí dotace Olomouckého kraje ve výši 50.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí
dotace na akci "Oprava žlabů na kapli v Chabičově" s Olomouckým krajem a
zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace dle podmínek Olomouckého kraje
Číslo: 1322/32
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření nájemní smlouvy o nájmu pozemku mezi městem Šternberk a Českými
drahami a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČ 70994226, o nájmu
pozemku za účelem trvalého záboru pozemku pro stavbu "Cyklostezka spojující ulici
Lhotská s cyklostezkou směr Štarnov" a
zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy
Číslo: 1323/32
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi
městem Šternberk a Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno,
IČ 70890013 pro stavbu lávky pro cyklostezku v rámci akce "Město Šternberk cyklistická komunikace Nádražní, Olomoucká, Bojovníků za svobodu a Masarykova"
a
zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy.
Číslo: 1324/32
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření smlouvy o spolupráci pri zajištění vybudování připojení k veřejné
telekomunikační síti společnosti CETIN a.s. mezi městem Šternberk a CETIN a.s.,
Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň, IČ 04084063 v rámci projektu
"Bazén Šternberk" a
zmocňuje

starostu k popisu smlouvy.
Číslo: 1325/32
Rada města Šternberka
doporučuje
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Zastupitelstvu města Šternberka schválit uzavření smlouvy o partnerství a spolupráci
v rámci přípravy a realizace projektu "Stavební úpravy cyklostezky Hvězdná" a
zmocnit starostu k podpisu uvedené smlouvy
Číslo: 1326/32
Rada města Šternberka
bere na vědomí

důvodovou zprávu ve věci podání žádostí o poskytnutí finančních prostředků ze
Státního fondu dopravní infrastruktury
Číslo: 1327/32
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření smlouvy č. 263/B1/2020 o poskytnutí finančních prostředků se Státním
fondem dopravní infrastruktury, Sokolovská 1955/278, 19000 Praha 9, IČ: 70856508
a Městem Šternberk a
zmocňuje

starostu k podpisu této smlouvy
Číslo: 1328/32
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření smlouvy č. 263/C1/2020 o poskytnutí finančních prostředků se Státním
fondem dopravní infrastruktury, Sokolovská 1955/278, 19000 Praha 9, IČ: 70856508
a Městem Šternberk a
zmocňuje

starostu k podpisu této smlouvy
Číslo: 1329/32
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo „Šternberk - Regenerace panelového sídliště
Nádražní – I. etapa“ mezi městem Šternberk a firmou STRABAG a.s., Na Bělidle
198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744 v předloženém znění a
zmocňuje

starostu k podpisu dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. 316/19/S/OIVZ
Číslo: 1330/32
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápis č. 12 z jednání komise životního prostředí ze dne 13.05.2020
Číslo: 1331/32
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
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zmocňuje

starostu města k podpisu rámcové smlouvy
Číslo: 1332/32
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření dodatku č. 2 smlouvy o nájmu a provozování vodohospodářských zařízení
mezi městem Šternberk a VHS SITKA, s.r.o., Vinohradská 2288/7, 785 01 Šternberk,
IČ: 47150891 - pacht a
zmocňuje

1. místostarostu k podpisu dodatku smlouvy v předloženém znění
Číslo: 1333/32
Rada města Šternberka
bere na vědomí

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

s kácením stromů na pozemcích parc. č. 1036/4 a 1037 (2 javory, 1 bříza a 1 lípa) a
91/1 (tis) v k. ú. Šternberk a pozemku parc. č. 98/2 (1 lípa) v k. ú. Dalov a
provedením náhradních výsadeb dle předloženého materiálu
Číslo: 1334/32
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Oprava a doplnění kanalizace - ul. Gen
Eliáše“ se společností VODIS OLOMOUC s.r.o., Tovární 1059, 772 11 Olomouc, IČ:
25835815, podle předloženého návrhu a
zmocňuje

starostu k podpisu dodatku
Číslo: 1335/32
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápis z jednání konkursní komise ze dne 20.04.2020 před konáním konkursu na
obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Světlov, Šternberk,
příspěvkové organizace
Číslo: 1336/32
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápis z jednání sportovní komise ze dne 03.04.2020
Číslo: 1337/32
Rada města Šternberka
bere na vědomí

opakované žádosti spolku Kuželkářský klub železničáři o dotaci a půjčku na koupi
pozemku parc. 2339/5 a budovy kuželny na něm stojící a žádost o individuální dotaci
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na určený účel: nákup elektrické energie a uhlí, dle důvodové zprávy,
nedoporučuje

zastupitelstvu města poskytnout dotaci ani půjčku Kuželkářskému klubu železničáři,
z.s., IČ 47657197, na koupi pozemku parc. č. 2339/5 v k.ú. Šternberk a budovy
kuželny na něm stojící,
schvaluje

poskytnutí dotace ve výši 7.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace s žadatelem: Kuželkářský klub železničáři, z.s., IČ 47657197, na účel určený
žadatelem: nákup elektrické energie a uhlí, dle návrhu uvedeném v důvodové zprávě
a
zmocňuje

1. místostarostu k podpisu smlouvy
Číslo: 1338/32
Rada města Šternberka
bere na vědomí

žádost Tenisového klubu individuální dotaci na rekonstrukci a zateplení klubovny,
šaten budovy, úprava a osvětlení pro vstup do nafukovací haly dle důvodové zprávy
a
doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka

poskytnout spolku Tenisový klub Šternberk, z.s., IČ 47657383, dotaci 320.000 Kč na
opravy a rekonstrukce v areálu tenisových kurtů dle návrhu uvedeného v důvodové
zprávě
Číslo: 1339/32
Rada města Šternberka
bere na vědomí

plán oprav a modernizace dětských hřišť v roce 2020 dle důvodové zprávy
Číslo: 1340/32
Rada města Šternberka
stanovuje

zástupkyni ředitelky Mateřské školy Světlov, Šternberk, příspěvkové organizace,
Romaně Kučerkové příplatek za vedení od 01.04.2020 dle návrhu uvedeného v
důvodové zprávě
Číslo: 1341/32
Rada města Šternberka
schvaluje

zástupkyni ředitelky Mateřské školy Světlov, Šternberk, příspěvkové organizace,
Romaně Kučerkové odměnu za splnění mimořádného úkolu dle návrhu uvedeného v
důvodové zprávě
Číslo: 1342/32
Rada města Šternberka
bere na vědomí

informaci o znovuotevření mateřských škol ve Šternberku od 25. května 2020
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Číslo: 1343/32
Rada města Šternberka
bere na vědomí

informaci Základní školy Svatoplukova 7, Šternberk, příspěvková organizace o
výsledku poptávky na dodávku učebnic a pracovních sešitů a
ukládá

řediteli školy uzavřít smlouvu na dodávku učebnic a pracovních sešitů s vybranou
firmou Mgr. Tomáš Všetíček, Na Kopečku 3028/2, 787 01 Šumperk, IČ: 47852275,
nabídková cena bez DPH 422 100 Kč, cena s DPH 469 000 Kč dle návrhu
uvedeného v důvodové zprávě
Číslo: 1344/32
Rada města Šternberka
nařizuje

příspěvkovým organizacím města v oblasti školství a kultury úsporu ve výši 5 % a v
sociální oblasti úsporu ve výši 2% ze schváleného příspěvku na provoz jednotlivých
organizací, a to vyjma příspěvku na odpisy majetku svěřeného do správy a
stanovuje

příspěvkovým organizacím města další úkoly uvedené v důvodové zprávě
Číslo: 1345/32
Rada města Šternberka
navrhuje

program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne 20.05.2020
Číslo: 1346/32
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 akce pořádané
AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK, IČ: 44936141:
1. Ecce Homo Historic, ve dnech 04.09.2020 – 06.09.2020 na Hlavním náměstí a na
trati Ecce Homo vč. zázemí v centru města Šternberka,
2. Šternberské slavnosti, ve dnech 04.09.2020 – 06.09.2020 na Hlavním náměstí a v
ulici Radniční, Šternberk,
dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě a
rozhoduje

o vydání správního rozhodnutí o výjimce z konzumace alkoholických nápojů
Číslo: 1347/32
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření servisní smlouvy se společností Auto Hégr, a. s., se sídlem Hněvotínská
658/54a, 779 00 Olomouc, IČ 25869833, a
zmocňuje

starostu k podpisu předložené smlouvy
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Číslo: 1348/32
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření servisní smlouvy se společností SAMOHÝL MOTOR a. s., se sídlem Tř. T.
Bati 642, 763 02 Zlín, IČ: 25511165, a
zmocňuje

zmocňuje starostu k podpisu předložené smlouvy
Číslo: 1349/32
Rada města Šternberka
bere na vědomí

žádost Charity Šternberk o individuální dotaci na zvýšené náklady spojené s
mimořádnou situací s koronavirem COVID-19 a
doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka

neschválit poskytnutí dotace na zvýšené náklady spojené s mimořádnou situací s
koronavirem COVID-19 Charitě Šternberk, IČ 45238642, Opavská 13, 785 01
Šternberk
Číslo: 1350/32
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
LINET spol.s.r.o., Slaný - Želevčice čp. 5, 274 01 Slaný, IČ 00507814
Číslo: 1351/32
Rada města Šternberka
bere na vědomí

žádosti ředitelky organizace Sociální služby Šternberk, příspěvková organizace a
schvaluje

přijetí dvou věcných darů pro organizaci Sociální služby Šternberk, příspěvková
organizace dle návrhu v důvodové zprávě
Číslo: 1352/32
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení dokumentace „Územní studie
Pod kapličkou a Vinný vrch ve Šternberku“ se spol. HaskoningDHV Czech Republic,
spol. s r.o., dle předloženého návrhu a
zmocňuje

starostu k podpisu dodatku č. 1 smlouvy
Číslo: 1353/32
Rada města Šternberka
schvaluje
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ceník vstupného pro areál Městského koupaliště Šternberk na sezónu 2020 a
uzavření dodatku č. 1 ke sml. č. 483/17/S/OSMM se společností TK Šternberské
sportovní centrum, Svatoplukova 15, Šternberk, IČ:28577809 dle předloženého
materiálu a
zmocňuje

1. místostarostu k podpisu dodatku č. 1
Číslo: 1354/32
Rada města Šternberka
doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka

schválit neuplatnění předkupního práva k budově č. ev. 990 postavené na pozemku
parc. č. 392/12 v k.ú. Lhota u Šternberka za cenu 300.000 Kč dle předloženého
materiálu
Číslo: 1355/32
Rada města Šternberka
schvaluje

ukončení výpůjčky 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 dohody o ukončení výpůjčky s Jiřím Čermákem, IČ: 07537921, Partyzánská
545, 793 05 Moravský Beroun, k datu protokolárního předání prostoru a
zmocňuje

1. místostarostu k podpisu dohody o ukončení výpůjčky
Číslo: 1356/32
Rada města Šternberka
schvaluje

záměr výpůjčky pro provozování obchodu/pronájmu ke komerčnímu využití prostoru
sloužícího podnikání o ploše 49,66 m2 v budově č. pop. 71, která je součástí
pozemku parc. č. 29/3, zast. plocha a nádvoří v k.ú. Dalov dle předloženého
materiálu
Číslo: 1357/32
Rada města Šternberka
schvaluje

prodloužení nájmu bytu č. 106 o velikosti 1+0 s příslušenstvím o celkové ploše 33,87
m2 v domě ve Šternberku, č. pop. 352, který je součástí pozemku parc. č. 3209
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Šternberk (ulice Komenského č. o. 32) a uzavření
nájemní smlouvy na byt č. 106 s XXXXXza podmínek dle předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu nájemní smlouvy 1. místostarostu
Číslo: 1358/32
Rada města Šternberka
schvaluje

pronájem části pozemku a uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 5895
ostatní plocha o výměře cca 100 m2 v k. ú. Šternberk za účelem využití - provozování
prodejního stánku s občerstvením na dobu určitou do 30.09.2020 za cenu 3.450 Kč s
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XXXXX dle předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu nájemní smlouvy 1. místostarostu
Číslo: 1359/32
Rada města Šternberka
schvaluje

pronájem pozemků a uzavření nájemní smlouvy na pozemky parc. č. 4948 zast.
plocha a nádvoří o výměře 25 m2 a parc. č. 4949 zahrada o výměře 711 m2 v k.ú.
Šternberk na dobu určitou do 31.07.2027 za cenu 2.233 Kč/rok s panem XXXXX dle
předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu nájemní smlouvy 1. místostarostu
Číslo: 1360/32
Rada města Šternberka
schvaluje

dokument RM Provozní řád střelnice Města Šternberka v předloženém znění
Číslo: 1361/32
Rada města Šternberka
schvaluje

prominutí části nájemného za užívání prostor sloužících podnikání v budově Hlavní
nám. 106/12 společnosti AROMASHOP s.r.o., Hlásnice č.p. 46, IČ: 044417925 dle
předloženého materiálu a uzavření dodatku č. 1 v této věci a
zmocňuje

1. místostarostu k podpisu dodatku
Číslo: 1362/32
Rada města Šternberka
schvaluje

prominutí části nájemného za užívání prostor sloužících podnikání v budově Horní
nám. 60/12 MUDr. Radovanu Žižkovi, Horní nám. 61/13, 785 01 Šternberk, IČ:
60043997 dle předloženého materiálu a uzavření dodatku č. 1 ke sml. č.
14/19/S/OSMM a dodatku č. 2 ke sml. č. 505/09/S/SBNP v této věci
zmocňuje

1. místostarostu k podpisu dodatku
Číslo: 1363/32
Rada města Šternberka
schvaluje

přidělení bytu č. 207 o velikosti 2+1 s příslušenstvím o celkové ploše 79,04 m 2 v
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) a uzavření nájemní
smlouvy na byt č. 207 XXXXX za podmínek dle předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu nájemní smlouvy 1. místostarostu
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Číslo: 1364/32
Rada města Šternberka
schvaluje

přidělení bytu č. 106 o velikosti 1+0 s příslušenstvím o celkové ploše 43,46 m 2 v
domě ve Šternberku, č. pop. 352, který je součástí pozemku parc. č. 3209 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Šternberk (ulice Komenského č. o. 32) a uzavření nájemní
smlouvy na byt č. 105 s XXXXX za podmínek dle předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu nájemní smlouvy 1. místostarostu
Číslo: 1365/32
Rada města Šternberka
schvaluje

dokument RM Řád veřejného pohřebiště Města Šternberka – pohřebiště Šternberk v
předloženém znění
Číslo: 1366/32
Rada města Šternberka
schvaluje

dokument RM Řád veřejného pohřebiště Města Šternberka – pohřebiště Dalov,
Chabičov a Těšíkov v předloženém znění
Číslo: 1367/32
Rada města Šternberka
souhlasí

s umístěním podzemních elektrických vedení a zařízení o napětích 0,4kV v částech
pozemků parc. č. 181/4, 1236, 1237/2, 1295/2 a 1307/2 v k. ú. Těšíkov,
schvaluje

uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti s právem
umístění a provozování podzemních elektrických vedení a zařízení o napětích 0,4kV,
včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou,
změnami nebo jejich odstraňováním v částech pozemků parc. č. 181/4, 1236,
1237/2, 1295/2 a 1307/2 v k. ú. Těšíkov, 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: 1368/32
Rada města Šternberka
souhlasí

s uzavřením smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti s právem
umístění dešťové kanalizace v části pozemku parc. č. 6012/7, který je ve vlastnictví
Vladimíra Nováka, bytem Šmakalova 221/18, 784 01 Litovel,
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schvaluje

uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti s právem
umístění a provozování dešťové kanalizace, včetně práva vstupu a vjezdu v
souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jejich odstraňováním v
části pozemku parc. č. 6012/7, který je ve vlastnictví Vladimíra Nováka, bytem
Šmakalova 221/18, 784 01 Litovel, a to v rozsahu specifikovaném v geometrickém
plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene – služebnosti, za cenu 10.000,- Kč
dle předloženého materiálu a
zmocňuje

1. místostarostu k podpisu smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti
Číslo: 1369/32
Rada města Šternberka
souhlasí

s umístěním stavby přípojky plynovodu v části pozemku parc. č. 3767, který je ve
vlastnictví Města Šternberka, pro napojení pozemku parc. č. 3766, vše v k. ú.
Šternberk,
schvaluje

uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti s právem
umístění a provozování přípojky plynovodu, včetně práva vstupu a vjezdu v
souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jejich odstraňováním v
části pozemku parc. č. 3767, který je ve vlastnictví Města Šternberka, pro napojení
pozemku parc. č. 3766 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: 1370/32
Rada města Šternberka
souhlasí

s umístěním stavby kanalizace – propojení stok Fle a Fl mezi šachtami Š17Fl a
Š13Fl v části pozemku parc. č. 2155/1 v k. ú. Šternberk,
schvaluje

uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti s právem
umístění a provozování kanalizace – propojení stok Fle a Fl mezi šachtami Š17Fl a
Š13Fl, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou,
změnami nebo jeho odstraňováním v části pozemku parc. č. 2155/1 v k. ú. Šternberk,
který je ve vlastnictví Města Šternberka, ve prospěch VHS SITKA, Vinohradská
2288/7, 785 01 Šternberk, IČ: 47150891, na dobu neurčitou, dle geometrického
plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene, bezúplatně, dle předloženého
materiálu a
zmocňuje

1. místostarostu k podpisu smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti
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Číslo: 1371/32
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření smlouvy o právu provést stavbu s právem umístění a provozování
splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu, přípojka NN, prodloužení VO, zřízení
signalizace výjezdu zásahových vozidel a rekonstrukce stávajícího sjezdu, včetně
práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo
jejich odstraňováním v částech pozemků parc. č. 2526/3 a 2529 v k. ú. Šternberk,
které jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Hodolany, dle předloženého materiálu a
zmocňuje

1. místostarostu k podpisu smlouvy o právu provést stavbu
Číslo: 1372/32
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření nájemní smlouvy a smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti s právem umístění a provozování splaškové a dešťové kanalizace,
vodovodu, přípojka NN, prodloužení VO, zřízení signalizace výjezdu zásahových
vozidel a rekonstrukce stávajícího sjezdu, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti
s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jejich odstraňováním v částech
pozemků parc. č. 2526/3 a 2529 v k. ú. Šternberk, které jsou ve vlastnictví
Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc - Hodolany, IČO: 60609460,
dle předloženého materiálu a
zmocňuje

1. místostarostu k podpisu nájemní smlouvy a smlouvy budoucí o zřízení věcného
břemene – služebnosti
Číslo: 1373/32
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s právem umístění a
provozování zemního kabelového vedení nízkého napětí elektřiny, 1 ks rozvodové
skříně, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou,
změnami nebo jeho odstraňováním v části pozemku parc. č. 6049 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. 4845-41/2020, za jednorázovou úhradu ve výši 6.286 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: 1374/32
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti s právem umístění a
provozování vedení nízkého napětí elektřiny, 15 ks přípojkových skříní v plastových
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pilířích, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou,
změnami nebo jejich odstraňováním v částech pozemků parc. č. 1307/1, 1326,
1327/1, 1348, 1406, 1407, 1414, 1443/3 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. 4833-43/2019, za jednorázovou úhradu ve výši 265.560 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: 1375/32
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Klimatizace v kancelářích budovy radnice
Opavská 64/1, Šternberk – 2. etapa“, č. sml. 92/20/S/OSMM se společností Chlazení
Nečas s.r.o., se sídlem Bílovice nad Svitavou, Hradisko 433, IČ 06975381 dle
předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu dodatku starostu města
Číslo: 1376/32
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku č. 385/22 o velikosti 1+1 s
příslušenstvím o celkové ploše 36,91 m2 v domě ve Šternberku, č. pop. 385, který je
součástí pozemku parc. č. 3181 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice
Uničovská č. o. 53) s XXXXX za podmínek dle předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu nájemní smlouvy 1. místostarostu
Číslo: 1377/32
Rada města Šternberka
schvaluje

ukončení výpůjčky prostoru o ploše 18,85 m 2 v budově č. pop. 960 (Dvorská 13),
která je součástí pozemku parc. č. 4689/1, zast. plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk a
uzavření dohody o ukončení výpůjčky se Společnost podané ruce o.p.s., IČ: 605 57
621, Hilleho 1842/5, Brno dohodou k datu 31.05.2020 a
zmocňuje

1. místostarostu k podpisu dohody
Číslo: 1378/32
Rada města Šternberka
schvaluje

výpůjčku prostoru o ploše 7,17 m2 v budově č. pop. 960 (Dvorská č. or. 13), která je
součástí pozemku parc. č. 4689/1, zast. plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk a uzavření
smlouvy o výpůjčce se Společnost Podané ruce o.p.s., IČ: 605 57 621, Hilleho
1842/5, Brno na dobu určitou za podmínek dle předloženého mateirálu a
zmocňuje
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k 1. místostarostu k podpisu smlouvy o výpůjčce
Číslo: 1379/32
Rada města Šternberka
schvaluje

záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání o ploše 18,85 m 2 v budově č. pop.
960 (Dvorská č. or. 13), která je součástí pozemku parc. č. 4689/1, zast. plocha a
nádvoří v k.ú. Šternberk dle předloženého materiálu
Číslo: 1380/32
Rada města Šternberka
schvaluje

záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1147/11 trvalý travní porost o výměře cca
300 m2 v k.ú. Těšíkov na dobu neurčitou za cenu 750 Kč/rok vlastníkům pozemků
parc. č. st.119 a parc.č. 1147/7 v k.ú. Těšíkov dle předloženého materiálu
Číslo: 1381/32
Rada města Šternberka
schvaluje

ukončení nájemní smlouvy č. 431/16/s ze dne 31.08.2016 uzavřené s XXXXX na
pronájem pozemku parc. č. 106/2 a části pozemku parc. č. 106/3 v k. ú. Těšíkov,
dohodou ke dni 31.07.2020 a
zmocňuje

k podpisu dohody 1. místostarostu
Číslo: 1382/32
Rada města Šternberka
schvaluje

záměr města pronajmout pozemky parc. č. 106/2 zahrada o výměře 592 m2 a parc. č.
106/11 jiná plocha o výměře 699 m2 v k. ú. Těšíkov za účelem využití zahrada a
údržba prostranství vlastníkovi budovy s č.p. 11 postavené na pozemku parc. č. 60/2
v k. ú. Těšíkov na dobu neurčitou za cenu 3.228 Kč/rok dle předloženého materiálu
Číslo: 1383/32
Rada města Šternberka
schvaluje

zvýšení nájemného z uzavřených smluv s inflační doložkou na pronájem bytů,
bytových jednotek ve vlastnictví Města Šternberka o inflaci za rok 2019 ve výši 2,8 %
Číslo: 1384/32
Rada města Šternberka
neschvaluje

prominutí - snížení nájemného za pronájem pozemku dle smlouvy o nájmu pozemku
č. 297/00/s ve znění pozdějších dodatků č. 1 - 3 uzavřené se společností outdoor
akzent s.r.o., Na Strži 2097/63, Praha 4, IČ: 00545911 dle předloženého materiálu
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Číslo: 1385/32
Rada města Šternberka
pověřuje

prováděním občanských sňatků v souladu s ustanovením § 11a odst. 1, písm. a)
zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu, příjmení a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, členku Zastupitelstva města
Šternberka Mgr. Ivu Kráčmarovou a
stanovuje

Mgr. Ivě Kráčmarové právo užívat závěsného odznaku se státním znakem ČR při
významných příležitostech a občanských obřadech v souladu s ustanovením § 108
odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů
Číslo: 1386/32
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření dohody o vzájemné spolupráci s Mikroregionem Šternbersko, Horní náměstí
78/16, 785 01 Šternberk, IČ: 04234201, za účelem zajištění realizace projektu
„Podpora strategického řízení obcí a moderní komunikace s veřejnou správou na
území Šternberska“, podle předloženého návrhu a
zmocňuje

starostu k podpisu dohody
Číslo: 1387/32
Rada města Šternberka
bere na vědomí

Zprávu o činnosti Městské policie Šternberk za rok 2019
Číslo: 1388/32
Rada města Šternberka
rozhoduje

o výběru dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou
ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) "Atletický stadion
Šternberk, I. etapa - atletický stadion a terénní úpravy" - VYSSPA Sports Technology
s.r.o., Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, IČO 27967638, za
podmínky splnění podmínek (doplnění příslušných dokladů) dle § 122 zákona

Ing. Stanislav Orság
starosta

Jiří Kraus
1. místostarosta
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