Město Šternberk
Městský úřad Šternberk
Horní náměstí 16
785 01 Šternberk

Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne 03. 08. 2020
Číslo: 1534/36
Rada města Šternberka
schvaluje

program schůze Rady města Šternberka dne 03.08. 2020
Číslo: 1535/36
Rada města Šternberka
bere na vědomí

předložený seznam pohledávek po splatnosti k 30.06.2020
Číslo: 1536/36
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na Stavební úpravy komunikací chodníků v
Chabičově mezi městem Šternberk a RI-STAV s.r.o., Tři Dvory 49, 784 0, Ič
25350366 Litovel, dle předloženého návrhu a
zmocňuje

starostu k podpisu dodatku č. 1 smlouvy
Číslo: 1537/36
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápis č. 24/2020 ze dne 22.07.2020 z jednání komise veřejných zakázek
Číslo: 1538/36
Rada města Šternberka
rozhoduje

o výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu „Město Šternberk –
vánoční výzdoba“ – Blachere-Illumination CZ s.r.o., Ostrá horka I/511, 760 01 Zlín,
IČ: 02184770, nabídková cena 1 652 800 Kč bez DPH,
schvaluje

uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem dle předloženého návrhu a
zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy
Číslo: 1539/36
Rada města Šternberka
rozhoduje

o výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu „Stavební práce malého
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rozsahu charakteru drobné údržby a oprav ZTI v nemovitostech v majetku města
(rámcová smlouva)“ – Miroslav Körner, Dvorská 13, 785 01 Šternberk, IČ: 43592660,
nabídková cena 185 Kč/hod (HZS),
schvaluje

uzavření smlouvy o dílo dle předloženého návrhu za podmínky, že uchazeč předloží
veškeré výzvou požadované doklady a
zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy
Číslo: 1540/36
Rada města Šternberka
rozhoduje

o výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu Klempířské a pokrývačské
práce malého rozsahu charakteru drobné údržby a oprav nemovitostí v majetku
města (rámcová smlouva) – Krejčí Building 4 you s.r.o., Průmyslová 2564/10, 785 01
Šternberk, IČ: 27837882, nabídková cena 280 Kč/hod (HZS),
schvaluje

uzavření smlouvy o dílo dle předloženého návrhu a
zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy
Číslo: 1541/36
Rada města Šternberka
zrušuje

veřejnou zakázku Upgrade systému elektronické pošty a
ukládá

OIVZ ve spolupráci s OdIKř vypsat nové výběrové řízení s upřesněním zadání
Číslo: 1542/36
Rada města Šternberka
schvaluje

návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce Odkanalizování starého sídliště Jívavská ve Šternberku – 1. etapa a
ukládá

OŽP a OIVZ zahájit výběrové řízení na dodavatele
Číslo: 1543/36
Rada města Šternberka
schvaluje

návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Změna
č. 3 Územního plánu Šternberk s připomínkou dle doporučení komise VZ a
ukládá

OIVZ a OS zahájit výběrové řízení na dodavatele
Číslo: 1544/36
Rada města Šternberka
schvaluje
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návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby
Vytvoření nových webových stránek města Šternberka a
ukládá

OIVZ a OdIKř zadání eventuálně upravit dle případných připomínek poskytovatele
dotace a zahájit výběrové řízení na dodavatele
Číslo: 1545/36
Rada města Šternberka
schvaluje

přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Trafostanice
VN/NN pro bazén Šternberk – EMONTAS s.r.o., Jiráskova 1273/7A, 779 00
Olomouc, IČ: 25883551, nabídková cena 754 900 Kč bez DPH,
schvaluje

uzavření smlouvy o dílo dle předloženého návrhu a
zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy
Číslo: 1546/36
Rada města Šternberka
rozhoduje

o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Poplachový
zabezpečovací a tísňový systém – klášter Šternberk – půdní prostor, SKS s.r.o.,
Brněnská 21/b, 678 01 Blansko, IČ: 43420117, nabídková cena 249 893,50 Kč bez
DPH,
schvaluje

uzavření smlouvy o dílo dle předloženého návrhu a
zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy
Číslo: 1547/36
Rada města Šternberka
rozhoduje

o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby Domov pro seniory,
Šternberk – projektová dokumentace (DÚSP) – masparti s.r.o., Dvorská 960/13, 785
01 Šternberk, IČ: 03198057, nabídková cena 1 960 000 Kč bez DPH,
schvaluje

za podmínky, že Zastupitelstvo města Šternberka rozhodne o pokračování v
přípravě, uzavření smlouvy o dílo dle předloženého návrhu a
zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy
Číslo: 1548/36
Rada města Šternberka
rozhoduje

o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu Nové hrací prvky na venkovní
dětská hřiště – GRAVITYplay s.r.o., Jedovnická 2347/6, Líšeň 628 00 Brno,
nabídková cena 106 005 Kč bez DPH,
schvaluje
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uzavření smlouvy o dílo dle předloženého návrhu a
zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy
Číslo: 1549/36
Rada města Šternberka
schvaluje

návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky
„Výstavba a modernizace specializovaných učeben na ZŠ Svatoplukova ve
Šternberku - dodávka ICT" a
ukládá

odboru investic a veřejných zakázek ve spolupráci se smluvně zastupujícím
zadavatelem zahájit výběrové řízení na uvedenou veřejnou zakázku
Číslo: 1550/36
Rada města Šternberka
doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka

schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šternberka ve výši 300.000 Kč na
opravu krovu a střechy farní budovy ve Šternberku - 4. etapa, Římskokatolické
farnosti Šternberk, IČ: 48770612, Farní 50/3, 785 01 Šternberk
Číslo: 1551/36
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápis č. 13 z jednání komise životního prostředí ze dne 24.07.2020
Číslo: 1552/36
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. 1781/1 a 1967/1 (3 ks břízy, 2 ks smrky 2 ks
jasany, 1 ks ořech, 1 ks slivoň, 1 ks vrba a zapojené porosty slivoní mirabelek a
javorů) v k.ú. Šternberk a pozemku parc. č. 98/2 (1 ks lípa) v k. ú. Těšíkov a
provedením náhradních výsadeb dle předloženého materiálu
Číslo: 1553/36
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápisy z jednání školské rady při ZŠ Svatoplukova ze dne 27.02.2020 a 14.05.2020
Číslo: 1554/36
Rada města Šternberka
schvaluje

přímé zadání zakázky "Atletický stadion Šternberk – studna" společnosti AZ studny
s.r.o., Šternberk, IČ 25908308, nabídková cena 283.164 Kč vč. DPH a
zmocňuje
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starostu k podpisu smlouvy o dílo dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě
Číslo: 1555/36
Rada města Šternberka
souhlasí

s přijetím účelového daru Školní jídelnou Šternberk, příspěvkovou organizací,
určeného na úhradu služeb stravování pro žáky šternberských základních škol na
období od 01.09.2020 do 31.12.2020 od společnosti WOMEN FOR WOMEN o.p.s.,
Praha, v rámci projektu "Obědy pro děti" dle důvodové zprávy
Číslo: 1556/36
Rada města Šternberka
bere na vědomí

informaci ředitele ZŠ nám. Svobody o záměru podat projektovou žádost pod názvem
„Jazyková učebna na ZŠ náměstí Svobody Šternberk“ do výzvy IROP –
Infrastruktura základního vzdělávání III. a
doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka

v případě úspěšného přijetí projektového záměru ZŠ nám. Svobody 3, Šternberk,
příspěvková organizace, schválit spoluúčast z rozpočtu města ve výši 5%
způsobilých výdajů a návratnou finanční výpomoc ve výši schválené dotace dle
návrhu uvedeného v důvodové zprávě
Číslo: 1557/36
Rada města Šternberka
schvaluje

záměr prodloužení doby pachtu u pachtovní smlouvy č. 387/11/s ve znění pozdějšího
dodatku č. 1 ze dne 01.06.2011 uzavřenou s Mysliveckým spolkem Horní Loděnice,
Za Zahradami 10, Šternberk, IČ: 48769941, nově do 30.09.2025 dle předloženého
materiálu
Číslo: 1558/36
Rada města Šternberka
schvaluje

prodloužení nájmu bytu č. 102 o velikosti 3+1 s příslušenstvím o celkové ploše 82,53
m2 v bytovém domě ve Šternberku, č. pop. 47, který je součástí pozemku parc. č.
115 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice Horní náměstí č. o. 2) a
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 102 s XXXXX za podmínek dle předloženého
materiálu a
zmocňuje

k podpisu nájemní smlouvy 1. místostarostu
Číslo: 1559/36
Rada města Šternberka
souhlasí

pro XXXXX nájemce bytu č. 005 o velikosti 1+kk v bytovém domě ve Šternberku, č.
pop. 2411, který je součástí pozemku parc. č. 3344/4 zastavěná plocha a nádvoří v
k.ú. Šternberk (ulice Labutí č. or. 25) s podnájmem pro XXXXXza podmínek dle
předloženého materiálu
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Číslo: 1560/36
Rada města Šternberka
souhlasí

s umístěním vedení kabelů nízkého napětí elektřiny na části pozemku parc. č. 1414 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. 1414 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

k podpisu smlouvy 1. místostarostu
Číslo: 1561/36
Rada města Šternberka
souhlasí

s umístěním a provozováním zemního kabelového vedení kabelů VN a položení
chráničky s optikou v části pozemku č. 217/158 v k.ú. Lhota u Šternberka,
schvaluje

uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti s právem
umístění a provozování zemního kabelového vedení kabelů VN a položení chráničky
s optikou, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a
údržbou, změnami nebo jejich odstraňováním v části pozemku parc.č. 217/158 v k. ú
Lhota u Šternberka, který je ve vlastnictví Města Šternberka, ve prospěch ČEZ
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035 na dobu
neurčitou, dle geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene a za
cenu dle dokumentu Rady města Šternberka, Ceník věcných břemen zřizovaných na
nemovitostech ve vlastnictví Města Šternberka, č. 1264-38, ze dne 29.08.2016, dle
předloženého materiálu a
zmocňuje

1. místostarostu k podpisu smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti
Číslo: 1562/36
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 částech pozemků parc. č. 4615/1, 4621/8, 4734, 5305 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. 4732-206/2019, za jednorázovou úhradu ve
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výši 21.621 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: 1563/36
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s právem zřídit a
provozovat na služebném pozemku plynárenské zařízení, vstupovat a vjíždět na
služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami,
provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, a to v částech pozemků parc.
č. 335/1, 381 v k. ú. Šternberk, které jsou ve vlastnictví Města Šternberk, ve
prospěch GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, IČ: 27295567, na dobu neurčitou, v
rozsahu dle geometrického plánu č. 4855-60/2020, za jednorázovou úhradu ve výši
500 Kč, která bude navýšena o DPH dle platného právního předpisu ke dni podpisu
smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a
zmocňuje

k podpisu předložené smlouvy 1. místostarostu
Číslo: 1564/36
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s právem zřídit a
provozovat na služebném pozemku plynárenské zařízení, vstupovat a vjíždět na
služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami,
provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, a to v částech pozemků parc.
č. 274, 382/1, 398 v k. ú. Šternberk, které jsou ve vlastnictví Města Šternberk, ve
prospěch GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, IČ: 27295567, na dobu neurčitou, v
rozsahu dle geometrického plánu č. 4856-59/2020, za jednorázovou úhradu ve výši
500 Kč, která bude navýšena o DPH dle platného právního předpisu ke dni podpisu
smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a
zmocňuje

k podpisu předložené smlouvy 1. místostarostu
Číslo: 1565/36
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření dohody o zániku nájmu bytu zvláštního určení č. 002 o velikosti 1+1 s
příslušenstvím o celkové ploše 35,10 m2 v domě ve Šternberku, č. pop. 386, který je
součástí pozemku parc. č. 3183 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice
Hanácká č. o. 2) s XXXXXza podmínek dle předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu dohody 1. místostarostu
Číslo: 1566/36
Rada města Šternberka
schvaluje
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záměr pronájmu části pozemku parc.č. 392/1 ovocný sad o výměře cca 35.000 m 2 v
k.ú.Lhota u Šternberka za účelem využití - revitalizace a údržba sadu, na dobu
neurčitou za cenu 1 Kč/rok, dle předloženého materiálu
Číslo: 1567/36
Rada města Šternberka
schvaluje

záměr pachtu pozemků parc. č. 1073 ostatní plocha o výměře 5.330 m2, parc. č.
1074 trvalý travní porost o výměře 36.143 m2 v k. ú. Dalov a části pozemku parc. č.
14/1 trvalý travní porost o výměře cca 3.800 m 2 v k. ú. Těšíkov za cenu 6.791 Kč +
DPH/rok Anetě Dobešové, Těšíkov 2, Šternberk, IČ: 48774405 dle předloženého
materiálu

Ing. Stanislav Orság
starosta

Jiří Kraus
1. místostarosta
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