Město Šternberk
Městský úřad Šternberk
Horní náměstí 16
785 01 Šternberk

Usnesení 35. schůze Rady města Šternberka ze dne 13. 07. 2020
Číslo: 1476/35
Rada města Šternberka
schvaluje

program schůze Rady města Šternberka dne 13.07.2020
Číslo: 1477/35
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápis z jednání finančního výboru ze dne 26.06.2020,
bere na vědomí

výsledky hospodaření města Šternberka k 31.05.2020,
schvaluje

rozpočtová opatření č. 25 -30 dle předloženého návrhu a
doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka

vzít na vědomí výsledky hospodaření města Šternberka k 31.05.2020 a schválená
rozpočtová opatření
Číslo: 1478/35
Rada města Šternberka
bere na vědomí

návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Šternberka na roky 2021-2025 a
doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka

střednědobý výhled rozpočtu města Šternberka na roky 2021-2025 schválit
Číslo: 1479/35
Rada města Šternberka
schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky "Refinancování stávajícího úvěru města
Šternberka" dle důvodové zprávy a přílohy,
vyhlašuje

výběrové řízení na poskytovatele úvěru na refinancování stávajícího úvěru formou
uzavřené výzvy a
jmenuje

komise pro veřejnou zakázku navržené dle důvodové zprávy
Číslo: 1480/35
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 10.06.2020,
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určuje

vítěze výběrového řízení dle návrhu hodnotící komise: Komerční banka, a.s., Na
Příkopě 33/969, Praha 1, PSČ 114 07, IČ: 45317054,
doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka

schválit přijetí úvěru ve výši 50.000 tis. Kč od Komerční banky, a.s. dle podmínek
uvedených v důvodové zprávě a smlouvě o úvěru a
doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka

schválit uzavření smlouvy o úvěru ve výši 50.000 tis. Kč se splatností do 30.09.2032
mezi Městem Šternberk a Komerční bankou, a.s., Na Příkopě 33/969, Praha 1, PSČ
114 07, IČ: 45317054
Číslo: 1481/35
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápis z jednání komise dopravní ze dne 22.6.2020,
schvaluje

tiskovou zprávu z jednání komise dopravní,
schvaluje

záměr změny dopravního značení na ulicí Zahradní,
bere na vědomí

žádost XXXXX ve věci umístění dopravního zrcadla na ulici Pod Mýtem
žádost XXXXX ve věci nevhodného parkování na ulici Oblouková,
žádost XXXXX ve věci umístění dopravních zrcadel na ulici Strmá, Lesní a
ukládá

starostovi odpovědět žadatelům dle předloženého návrhu
Číslo: 1482/35
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápis č. 9 z jednání komise rozvoje města ze dne 21.05.2020
Číslo: 1483/35
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci „Šternberk – Oprava městských hradeb“
mezi městem Šternberk a firmou OSA STERA, s.r.o., Zeyerova 855/15, 779 00
Olomouc, IČ 60320044 a
zmocňuje

starostu k podpisu dodatku č. 1 smlouvy o dílo
Číslo: 1484/35
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápis č. 23/2020 ze dne 01.07.2020 z jednání komise veřejných zakázek
Číslo: 1485/35
Rada města Šternberka
rozhoduje
Stránka 2 z 14

o výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby – výkon činnosti
koordinátora BOZP na staveništi „Bytové domy Bezručova 20 a 22 ve Šternberku –
BOZP“ – účastník SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc, IČ:
28571690, s nabídkovou cenou 194 000,00 Kč bez DPH,
schvaluje

uzavření příkazní smlouvy dle předloženého návrhu a
zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy
Číslo: 1486/35
Rada města Šternberka
rozhoduje

o výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby – výkon
technického dozoru stavby „Bytové domy Bezručova 20 a 22 ve Šternberku – TDS“ –
účastník Pavel Volek, Stěbořice 234, 747 51 Stěbořice, IČ: 88112799, s nabídkovou
cenou 168 500,00 Kč bez DPH,
schvaluje

uzavření příkazní smlouvy dle předloženého návrhu a
zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy
Číslo: 1487/35
Rada města Šternberka
rozhoduje

o výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Výměna plynových rozvodů od plynoměrů ke spotřebičům v domě Horní náměstí 47“
– MIZ Olomouc s.r.o., U Panelárny 602/11, 77900 Olomouc, IČ: 25376110, s
nabídkovou cenou 710 860,20 Kč bez DPH,
schvaluje

uzavření smlouvy o dílo dle předloženého návrhu a
zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy
Číslo: 1488/35
Rada města Šternberka
bere na vědomí

důvodovou zprávu k výběrovému řízení na dodavatele na veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce "Šternberk – Úprava cyklopřejezdu ulice Jívavská",
vylučuje

z důvodu nesoučinnosti při podpisu smlouvy o dílo stavební firmu KÁMENBAU s.r.o.,
Vidče 581, 756 53 Vidče, IČ: 28659261,
rozhoduje

o výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
"Šternberk – Úprava cyklopřejezdu ulice Jívavská" - účastník SWIETELSKY stavební
s.r.o., Pražská 495, 370 04 České Budějovice, IČ: 48035599, nabídková cena 700
000,00 Kč bez DPH,
schvaluje

uzavření smlouvy o dílo dle předloženého návrhu,
zmocňuje
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starostu k podpisu smlouvy o dílo a
revokuje

usnesení Rady města Šternberka č. 1173/29 ze dne 16.03.2020
Číslo: 1489/35
Rada města Šternberka
schvaluje

zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na stavební práce “Šternberk Revitalizace přednádražního prostoru", 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: 1490/35
Rada města Šternberka
schvaluje

návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby
„Šternberk – rozšíření a reprodukce MKDS – I. etapa“ a
ukládá

odboru investic a veřejných zakázek zahájit výběrové řízení na dodavatele
Číslo: 1491/35
Rada města Šternberka
rozhoduje

o přímém zadání zakázky na výkon autorského dozoru "Šternberk, Atletický stadion 1. etapa - autorský dozor" - Ing. Luděk Budík, Čelakovského 1301, 684 01 Slavkov u
Brna, IČO 1029405, nabídková cena 135 360 Kč bez DPH,
schvaluje

uzavření smlouvy na výkon autorského dozoru dle předloženého návrhu s
připomínkami,
ukládá

odborům personalistiky, školství a kultury a investic a veřejných zakázek zapracovat
do smlouvy uvedené připomínky a
zmocňuje

starostu k podpisu upravené smlouvy
Číslo: 1492/35
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápis z 11. jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne 29.06.2020
Číslo: 1493/35
Rada města Šternberka
schvaluje

přijetí peněžitého daru ve výši 205.600 Kč od Olomouckého kraje na úhradu nákladů
spojených s nouzovým stavem, tj. vykonáváním péče o děti a mládež v MŠ Světlov a
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uzavření darovací smlouvy dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě,
zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy a
doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka

schválit zvýšení příspěvku na provoz uvedeným příspěvkovým organizacím dle
návrhu v důvodové zprávě
Číslo: 1494/35
Rada města Šternberka
schvaluje

poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč na uspořádání kulturních akcí a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s žadatelem: Vincent Joffrey Chignier, IČ
06416390, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě a
zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy
Číslo: 1495/35
Rada města Šternberka
bere na vědomí

informace o výsledcích inspekční činnosti České školní inspekce v Mateřské škole
Světlov, Šternberk, příspěvková organizace, která proběhla ve dnech 03.05.03.2020, dle důvodové zprávy
Číslo: 1496/35
Rada města Šternberka
bere na vědomí

plnění úkolů Zastupitelstva města Šternberka a Rady města Šternberka k 30.06.2020
Číslo: 1497/35
Rada města Šternberka
schvaluje

5. vydání směrnice S 71-08 Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města
Šternberka dle důvodové zprávy
Číslo: 1498/35
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:
"Sportovní odpoledne a setkání obyvatel Lhoty" na dětském hřišti ve Lhotě dne
05.09.2020;
"Dětský den" na dětském hřišti v ulici Závodní dne 18.07.2020;
vernisáž k výtvarnému plenéru dne 18.07.2020 v Tyršových sadech;
"Radniční žije uměním" dne 24.07.2020 na Radniční ulici;
turnaj "Šternberk Open air florbal 2020" ve dnech 22.-23.08.2020 na Hlavním
náměstí
a
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rozhoduje

o vydání správních rozhodnutí o výjimce z konzumace alkoholických nápojů
Číslo: 1499/35
Rada města Šternberka
vyhlašuje

konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky organizace
Mateřská škola Světlov, Šternberk, příspěvková organizace a
jmenuje

konkursní komisi dle návrhu v důvodové zprávě
Číslo: 1500/35
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápis z 7. jednání komise prevence kriminality ze dne 29.06.2020
Číslo: 1501/35
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápisy z jednání sociální a zdravotní komise ze dne 08.06.2020 a ze dne 29.6.2020
Číslo: 1502/35
Rada města Šternberka
schvaluje

ukončení "Smlouvy o výpůjčce nemovité věci č. 13/20/s" ze dne 24.01.2020
uzavřené se spolkem Aguna z.s., Chabičov 28, Šternberk, IČ: 06895034 na část
pozemku parc. č. 392/1 v k. ú. Lhota u Šternberka dohodou ke dni 31.07.2020 a
zmocňuje

k podpisu dohody 1. místostarostu
Číslo: 1503/35
Rada města Šternberka
schvaluje

záměr města pronajmout pozemek parc. č. 69 zahrada o výměře 4 993 m 2 v k. ú.
Lhota u Šternberka za účelem využití zahrada Českému zahrádkářskému svazu,
základní organizace č. 1, U Vrby 6, Šternberk, IČ: 72048506 na dobu určitou do
31.10.2030 za cenu 14.979 Kč/rok dle předloženého materiálu
Číslo: 1504/35
Rada města Šternberka
schvaluje

záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 392/2 zahrada o výměře cca 11 526
m2 a pozemky parc.č. 392/4 o výměře 16m2, parc.č. 392/5 o výměře 16m2, parc.č.
392/6 o výměře 43 m2, parc.č. 392/8 o výměře 15 m2, parc.č. 392/9 o výměře 20 m2,
parc.č. 392/10 o výměře 20 m2, parc.č. 392/12 o výměře 13 m2, parc.č. 392/13 o
výměře 18 m2, parc.č. 392/15 o výměře18 m2, parc.č. 392/16 o výměře 12 m2,
parc.č. 392/17 o výměře 19 m2, parc.č. 392/18 o výměře 23 m2, parc.č. 392/19 o
výměře 13 m2, parc.č. 392/21 o výměře 13 m2, parc.č. 392/22 o výměře 23 m2,
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parc.č. 392/23 o výměře 23 m2, parc.č. 392/24 o výměře 31 m2, parc.č. 392/25 o
výměře 24 m2, vše zast.plocha a nádvoří v k. ú. Lhota u Šternberka za účelem využití
zahrada se zastavěnými pozemky, Českému zahrádkářskému svazu, základní
organizace č. 1, U Vrby 6, Šternberk, IČ: 72048506 na dobu určitou do 31.10.2030
za cenu 36.018 Kč/rok dle předloženého materiálu
Číslo: 1505/35
Rada města Šternberka
schvaluje

záměr města vypůjčit části pozemků parc. č. 392/2 – zahrada o výměře cca 600 m2 a
parc. č. 392/1 – ovocný sad o výměře cca 1 250 m2, vše v k. ú. Lhota u Šternberka,
za účelem údržby prostranství na dobu určitou do 31.10. 2030, Českému
zahrádkářskému svazu, základní organizace č. 1, U Vrby 6, Šternberk, IČ: 72048506
dle předloženého materiálu
Číslo: 1506/35
Rada města Šternberka
schvaluje

pronájem části pozemku a uzavření nájemní smlouvy na část 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 s XXXXX dle předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu nájemní smlouvy 1. místostarostu
Číslo: 1507/35
Rada města Šternberka
schvaluje

pronájem části pozemku a uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 37
ost.plocha o výměře cca 4 m2 v k.ú. Lhota u Šternberka na dobu neurčitou za cenu
42 Kč/rok s XXXXXdle předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu nájemní smlouvy 1. místostarostu
Číslo: 1508/35
Rada města Šternberka
schvaluje

pronájem pozemků a uzavření nájemní smlouvy na 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 na
dobu neurčitou za cenu 3.228 Kč/rok s XXXXX dle předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu nájemní smlouvy 1. místostarostu
Číslo: 1509/35
Rada města Šternberka
revokuje

usnesení č. 1363/32 ze dne 20.05.2020,
schvaluje

přidělení nájmu bytu č. 207 o velikosti 2+1 s příslušenstvím o celkové ploše 79,04 m2
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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 s XXXXX za podmínek dle předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu nájemní smlouvy 1. místostarostu
Číslo: 1510/35
Rada města Šternberka
souhlasí

s umístěním vedení kabelů nízkého napětí elektřiny v částech pozemků parc. č.
3613, 6037/3 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. 3613, 6037/3 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, 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 o právu provést stavbu a smlouvy budoucí o
zřízení věcného břemene – služebnosti
Číslo: 1511/35
Rada města Šternberka
souhlasí

s umístěním vedení kabelů vysokého napětí elektřiny v částech pozemků parc. č.
930/1, 937/2, 943/1, 943/2, 1183/2, 1184, 1218 v k. ú. Těšíkov,
schvaluje

uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti s právem
umístění a provozování vedení kabelů vysokého napětí elektřiny, včetně práva
vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jejich
odstraňováním v částech pozemků parc. č. 930/1, 937/2, 943/1, 943/2, 1183/2, 1184,
1218 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: 1512/35
Rada města Šternberka
souhlasí

s umístěním vedení kabelů nízkého napětí elektřiny v části pozemku parc. č. 2338 v
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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. 2338 v k. ú. Šternberk, který je ve vlastnictví
Města Šternberka, ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IVPodmokly, 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: 1513/35
Rada města Šternberka
souhlasí

s umístěním stavby přípojek splaškové kanalizace a vodovodu v části pozemku parc.
č. 1414, který je ve vlastnictví Města Šternberka, pro napojení pozemků parc. č.
1413/14 a 1413/15, vše v k. ú. Šternberk,
schvaluje

uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti s právem
umístění a provozování přípojek splaškové kanalizace a vodovodu, včetně práva
vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jejich
odstraňováním v části pozemku parc. č. 1414, který je ve vlastnictví Města
Šternberka, pro napojení pozemků parc. č. 1413/14 a 1413/15, 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: 1514/35
Rada města Šternberka
souhlasí

s umístěním stavby přípojky splaškové a dešťové kanalizace v části pozemku parc.
č. 91/1, který je ve vlastnictví Města Šternberka, pro napojení pozemku parc. č. 25
vše v k. ú. Šternberk,
schvaluje

uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti s právem
umístění a provozování přípojky splaškové a dešťové kanalizace, včetně práva
vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jejich
odstraňováním v části pozemku parc. č. 91/1, který je ve vlastnictví Města
Šternberka, pro napojení pozemku parc. č. 25 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,
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ze dne 29.08.2016, dle předloženého materiálu a
zmocňuje

1. místostarostu k podpisu smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti
Číslo: 1515/35
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s právem umístění a provozování stavby:
„Zařízení pro měření rychlosti vozidel na pozemních komunikacích – kabeláž od
indukčních smyček do rozvaděče“ včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s
provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jejich odstraňováním v části pozemku
parc. č. 1489/4 v k. ú. Šternberk, který je ve vlastnictví České republiky – Státního
pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ 01312774
dle předloženého materiálu a
zmocňuje

1. místostarostu k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti
Číslo: 1516/35
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s právem umístění a provozování odvodnění
pozemní komunikace, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem,
opravami a údržbou, změnami nebo jejich odstraňováním v části pozemku parc. č.
2657, které jsou ve vlastnictví Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno,
IČ: 70890013 dle předloženého materiálu a
zmocňuje

1. místostarostu k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti
Číslo: 1517/35
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s právem umístění a
provozování optického telekomunikačního kabelového vedení, 1 ks přípojkové
skříně, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou,
změnami nebo jeho odstraňováním v částech pozemků parc. č. 3413, 3673/3, 3680,
3969 v k. ú. Šternberk, které jsou ve vlastnictví Města Šternberk, ve prospěch
CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000, Praha 9, IČ: 04084063, na
dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v geometrickém plánu č. 4824-639/2019, za
jednorázovou úhradu ve výši 76.493 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: 1518/35
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s právem umístění a
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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. 1572 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. 4782-695/2019, za jednorázovou úhradu ve výši 1.850 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: 1519/35
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. 4643/6 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. 4847-70/2020, za jednorázovou úhradu ve výši 2.277 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: 1520/35
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 jeho odstraňováním v
částech pozemků parc. č. 18/11 a 81/1 v k. ú. Lhota u Šternberka, který je ve
vlastnictví Města Šternberk, ve prospěch pozemku parc. č. 19 v k.ú. Lhota u
Šternberka, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v geometrickém plánu č. 59430/2020, za jednorázovou úhradu ve výši 719 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: 1521/35
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt zvláštního určení č. D05 o velikosti 1+1 s
příslušenstvím o celkové ploše 51,10 m2 v domě ve Šternberku, č. pop. 2439, který
je součástí pozemku parc. č. 3183 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice
Uničovská č. o. 51A) s XXXXX za podmínek dle předloženého materiálu a
zmocňuje
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k podpisu nájemní smlouvy 1. místostarostu
Číslo: 1522/35
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt zvláštního určení č. 110 o velikosti 1+0 s
příslušenstvím o celkové ploše 26 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
Číslo: 1523/35
Rada města Šternberka
schvaluje

směnu bytové jednotky zvláštního určení č. 384/3 o velikosti 1+0 s příslušenstvím o
celkové ploše 35,44 m2 v bytovém domě ve Šternberku, č. pop. 384, který je
součástí pozemků parc. č. 3182 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice
Uničovská č. o. 51) za byt zvláštního určení č. 110 o velikosti 1+0 s příslušenstvím o
celkové ploše 25,72 m2 v bytovém domě ve Šternberku, č. pop. 387, který je součástí
pozemku parc. č. 3183 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice Hanácká
č. o. 4) a uzavření nájemní smlouvy na byt zvláštního určení č. 110 XXXXXza
podmínek dle předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu nájemní smlouvy 1. místostarostu
Číslo: 1524/35
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření dohody o zániku nájmu bytové jednotky č. 384/3 o velikosti 1+0 s
příslušenstvím o celkové ploše 35,44 m2 v domě ve Šternberku, č. pop. 384, který je
součástí pozemku parc. č. 3182 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice
Uničovská č. o. 51) s XXXXX za podmínek dle předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu dohody 1. místostarostu
Číslo: 1525/35
Rada města Šternberka
schvaluje

záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 951/1 ostatní plocha o výměře cca
230 m2 a část pozemku parc. č. 723/2 trvalý travní porost o výměře cca 350 m 2 v k.
ú. Dalov na dobu neurčitou za cenu 1.450 Kč/rok vlastníkovi sousední nemovitosti pozemku parc. č. st. 65/2 v k. ú. Dalov dle předloženého materiálu
Číslo: 1526/35
Rada města Šternberka
schvaluje

záměr pronájmu částí pozemků parc. č. 1491/1 zahrada o výměře cca 224 m 2,
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parc.č. 1536/5 ost.komunikace o výměře cca 231 m2, pozemku parc.č. 1536/4 ost
komunikace o výměře 190 m2 a pozemku parc.č. 1536/4 o výměře 4 m 2 v k.ú.
Šternberk na dobu neurčitou za cenu 6.815 Kč/rok vlastníkům pozemku parc.č. 1490,
jehož součástí je stavba č.p. 1407 (Jívavská 65) v k.ú. Šternberk dle předloženého
materiálu
Číslo: 1527/35
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápis č. 9 z jednání komise správy majetku města ze dne 04.06.2020
Číslo: 1528/35
Rada města Šternberka
schvaluje

odklad splátky nájemného 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
Číslo: 1529/35
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření dohody o uznání dluhu a jeho splátách s XXXXXdle předloženého návrhu a
zmocňuje

1. místostarostu k podpisu dohody o uznání dluhu
Číslo: 1530/35
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o komplexní podpoře provozu a užití Informačního
systému GINIS jeho další obnově a rozvoji ze dne 27.2.2012 mezi městem Šternberk
a společností GORDIC spol. s r.o., IČ: 47903783, Erbenova 2108/4, 586 01 Jihlava v
předloženém znění a
zmocňuje

starostu k podpisu dodatku č. 3
Číslo: 1531/35
Rada města Šternberka
bere na vědomí

souhrnnou roční zprávu o realizaci energetického managementu dle norem ČSN EN
ISO 50001 za Město Šternberk a jeho příspěvkové organizace za rok 2019
Číslo: 1532/35
Rada města Šternberka
souhlasí

se sídlem obchodní společnosti Šternberská sportovní s.r.o. na adrese Horní náměstí
78/16, 785 01 Šternberk
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Číslo: 1533/35
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zprávu z výběrové komise na obsazení pracovního místa ředitele/ky obchodní
společností Šternberská sportovní s.r.o.,
schvaluje

pořadí uchazečů podle návrhu výběrové komise a
ukládá

jednateli společnosti Šternberská sportovní s.r.o. po zápisu společnosti do
obchodního rejstříku uzavřít pracovní poměr s vybraným uchazečem

Ing. Stanislav Orság
starosta

Jiří Kraus
1. místostarosta
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