Město Šternberk
Městský úřad Šternberk
Horní náměstí 16
785 01 Šternberk

Usnesení 42. schůze Rady města Šternberka ze dne 31. 10. 2016
Číslo: 1415/42
Rada města Šternberka
schvaluje

program schůze dne 31.10.2016
Číslo: 1416/42
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápis z jednání finančního výboru z 14.10.2016
bere na vědomí

výsledky hospodaření města Šternberka k 30.09.2016
schvaluje

rozpočtová opatření č. 42, 43, 44, 46, 48, 49 a úpravu plánu výnosů a nákladů podnikatelské
činnosti roku 2016 dle předloženého návrhu
O: Ing. M. Hudcová
T: 30.11.2016
doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka

vzít na vědomí výsledky hospodaření města Šternberka k 30.09.2016 a schválit rozpočtové
opatření č. 39
Číslo: 1417/42
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání a podnikatelskému
záměru pronájmu věcí movitých pro školní stravování uzavřené dne 03.05.2016, č.
239/16/S/OŠK s nájemcem SCOLAREST- zařízení školního stravování, spol. s r. o.,
Jankovcova 1603/47a, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČ:25607341 dle návrhu uvedeného v
důvodové zprávě a
zmocňuje

místostarostu Michala Oborného k podpisu tohoto dodatku
O: Mgr. J. Kameníčková
T: 01.11.2016
Číslo: 1418/42
Rada města Šternberka
schvaluje

přijetí věcného daru ZŠ nám. Svobody Šternberk, příspěvkovou organizací dle důvodové
tel.: +420 585 086 278
www.sternberk.eu
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zprávy
O: L. Šimková
T: 07.11.2016
Číslo: 1419/42
Rada města Šternberka
bere na vědomí

žádosti ARKS Plus s.r.o., Dolní Hejčínská 350/31, 779 00 Olomouc, IČ 26822334 a Petra
Endrödyho, Uničovská 39, 785 01 Šternberk, IČ 02102986 o poskytnutí dotací z rozpočtu
města v oblasti kultury,
doporučuje

zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 300.000,-Kč žadateli ARKS Plus s.r.o.,
Dolní Hejčínská 350/31, 779 00 Olomouc, IČ 26822334 na účel určený žadatelem:
Předadventní a adventní Šternberk 2016 dle důvodové zprávy,
doporučuje

zastupitelstvu města schválit žadateli Petr Endrödy, Uničovská 39, 785 01 Šternberk, IČ
02102986 zvýšení dotace o 80.000,-Kč a uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace č.
24/16/S/KUL ze dne 11.01.2016 (činnost v kině ve Šternberku) dle důvodové zprávy,
neschvaluje

rozšíření účelu použití dotace na provoz kina uvedený ve smlouvě o poskytnutí dotace č.
23/16/S/KUL ze dne 11.01.2016 uzavřené s příjemcem dotace Petr Endrödy, Uničovská 39,
785 01 Šternberk, IČ 02102986 dle důvodové zprávy a
schvaluje

rozpočtové opatření uvedené v důvodové zprávě
O: L. Šimková
T: 02.11.2016
Číslo: 1420/42
Rada města Šternberka
bere na vědomí

sdělení obecně prospěšné společnosti rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk, Horní nám. 5,
785 01 Šternberk, IČ 19012888 o zrušení plánované akce Zahradní slavnost a
schvaluje

použití celé částky poskytnuté dotace podle veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č.
146/16/S/KUL ze dne 15.04.2016 na akci Svatomartinské slavnosti dle důvodové zprávy
Číslo: 1421/42
Rada města Šternberka
bere na vědomí

informaci ZUŠ Šternberk o výsledku poptávky na nákup hudebního nástroje ADAMS ZVONY
STANDARD GENERATION II 2 a
O: L. Šimková
T: 07.11.2016
tel.: +420 585 086 278
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ukládá

řediteli ZUŠ Šternberk uzavřít smlouvu s vybranou firmou Zdeněk Roudnický, Hanychovská
92/47, 460 10 Liberec, IČ 46740562, nabídková cena 93 941,85 Kč bez DPH, 113 676 Kč s
DPH dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě
Číslo: 1422/42
Rada města Šternberka
bere na vědomí

žádost Handkeho spolku, Farní 50/3, Šternberk, IČ: 69600911 a
schvaluje

záměr výpůjčky prostor ve 2.NP stavby č.p. 53, 54, 69, 77, která je součástí pozemku parcela
č. 9, 10,11, 12 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (budova bývalého
augustiniánského kláštera, ulice Farní) pro Handkeho spolek, Farní 50/3, Šternberk, IČ:
69600911 za účelem kulturně-vzdělávací aktivity, výstavní činnosti a zajištění prohlídek areálu
za podmínek dle důvodové zprávy
O: Mgr. Z. Vyjídáková
T: 02.11.2016
Číslo: 1423/42
Rada města Šternberka
stanovuje

příplatky za vedení ředitelům škol a školských zařízení s účinností od 01.11.2016 dle návrhu
uvedeného v důvodové zprávě
O: Mgr. J. Kameníčková
T: 04.11.2016
Číslo: 1424/42
Rada města Šternberka
schvaluje

prodloužení nájmu bytu č. 101 o velikosti 2+1 s příslušenstvím nacházející se v 1. patře
budovy ve Šternberku, č. pop. 960, která je součástí pozemku parc. č. 4689/1 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Šternberk (ulice Dvorská č. o. 13) pro nájemce XXXXX za podmínek
dle důvodové zprávy a
zmocňuje

místostarostu Michala Oborného k podpisu nájemní smlouvy
O: J. Czabeová
T: 28.11.2016
Číslo: 1425/42
Rada města Šternberka
schvaluje
tel.: +420 585 086 278
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prodloužení nájmu bytu č. 203 o velikosti 2+1 s příslušenstvím nacházející se v 3. nadzemním
podlaží domu ve Šternberku, č. pop. 59, která je součástí pozemku parc. č. 20 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Šternberk (ulice Horní náměstí č. o. 11) pro nájemkyni XXXXX za
podmínek dle důvodové zprávy a
zmocňuje

místostarostu Michala Oborného k podpisu nájemní smlouvy
O: J. Czabeová
T: 30.11.2016
Číslo: 1426/42
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na prostor sloužící k podnikání v přízemí bytového domu ve
Šternberku č. pop. 47, který je součástí pozemnku parc. č. 115 zastavěná plocha a nádvoří v
k.ú. Šternberk, nemovitá kulturní památka (Horní náměstí č. o. 2) s firmou GEMINI oční optika
s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Příluky, U Gemini 360, IČ 27691250 dle předloženého materiálu
zmocňuje

místostarostu Michala Oborného k podpisu nájemní smlouvy
Číslo: 1427/42
Rada města Šternberka
schvaluje

záměr města propachtovat část pozemku parc. č. 918 ostatní plocha o výměře cca
760 m2 v k. ú. Krakořice Františku Špačkovi, Krakořice 15, IČ: 03871410 za účelem
provozování zemědělské činnosti za cenu 220 Kč/rok dle předloženého návrhu
O: J. Rubošová
T: 24.11.2016
Číslo: 1428/42
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti - inženýrské sítě s právem umístění
a provozování kanalizační přípojky, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem,
opravami a údržbou, změnami nebo jejím odstraňováním v části pozemku prac. č. 4721, ve
prospěch pozemku - parc. č. 136, jejíž součástí je dům č.p. 17, vše v k.ú. Šternberk, na dobu
neurčitou, v rozsahu dle geom. plánu č. 4429-84/2016 a za jednorázovou úhradu ve výši
2.440 Kč, která bude navýšena o DPH dle platného právního předpisu ke dni podpisu smlouvy
o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě a
O: P. Stránělová
T: 31.12.2016
zmocňuje

k podpisu předložené smlouvy místostarostu Michala Oborného
tel.: +420 585 086 278
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Číslo: 1429/42
Rada města Šternberka
schvaluje

záměr - pronájem budovy bez č.pop./č.ev., která je součástí pozemku parc č. 1967/2
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (areál šternberské nemocnice, ulice Jívavská)
Středomoravské nemocniční a.s. se sídlem v Prostějově Krasicích, Mathonova 291/1, IČ
27797660 za podmínek dle důvodové zprávy a
O: Bc. D. Hoppová
T: 03.11.2016
ukládá

záměr zveřejnit
Číslo: 1430/42
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavaření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti s právem umístění a provozování
kabelového vedení NN, č. stavby: IV-12-8011861, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s
provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jeho odstraňováním v části pozemku parc. č.
5068 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 dle
geom. plánu č. 4398-328/2016 za jednorázovou úhradu ve výši 1.160 Kč, která bude navýšena
o DPH dle platného právního předpisu ke dni podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene
služebnosti a
O: P. Stránělová
T: 31.12.2016
zmocňuje

k podpisu předložené smlouvy místostarostu Michala Oborného
Číslo: 1431/42
Rada města Šternberka
schvaluje

záměr pronájmu nebytových prostorů o ploše 255,52 m2 v budově ve Šternberku, č. pop. 80,
která je součástí pozemku parc. č. 89 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk, nemovitá
kulturní památka (ulice Radniční č. o. 18) pro Komerční banku a.s., se sídlem v Praze 1, Na
příkopě 969/33, IČ 45317054 za podmínek dle důvodové zprávy a
ukládá

záměr zveřejnit.
Číslo: 1432/42
Rada města Šternberka
schvaluje

ukončení nájemní smlouvy č. smlouvy 22/15/S/ ze dne 02.01.2015 na pronájem prostoru
tel.: +420 585 086 278
www.sternberk.eu
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sloužícího k podnikání ve zvýšeném přízemí budovy, stavby občanského vybavení č. pop. 35,
která je součástí pozemku parc. č. st. 58 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Chabičov (kulturní
dům) dohodou k 31.10.2016 pro nájemce prostoru pana XXXXX,
O: Bc. D. Hoppová
T: 30.11.2016
zmocňuje

místostarostu Michala Oborného k podpisu dohody o ukončení nájmu prostoru ve výše
uvedené věci,
schvaluje

záměr pronájmu výše uvedeného prostoru sloužícího k podnikání a
ukládá

záměr zveřejnit
Číslo: 1433/42
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zprávu z jednání komise pro otevírání obálek ze dne 18.10.2016 a
zrušuje

v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, veřejnou zakázku na služby vyhlášenou pod názvem Provozovatel
kompostárny Šternberk.
Číslo: 1434/42
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zprávu z jednání komise pro hodnocení a posouzení nabídek ze dne 25.10.2016 a
rozhoduje

o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "DDM
- střecha, fasáda" - uchazeče REFAS Olomouc spol. s.r.o., Na Zákopě 521/1g, 779 00
Olomouc 9, IČ: 47667478, nabídková cena 4,459.476,00 Kč bez DPH a
zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy o dílo s vybraným uchazečem dle předloženého návrhu
Číslo: 1435/42
Rada města Šternberka
schvaluje

plán zimní údržby místních komunikací města Šternberka na zimní období 2016-2017 a
zmocňuje

starostu k podpisu plánu dle předloženého návrhu
Číslo: 1436/42
tel.: +420 585 086 278
www.sternberk.eu
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Rada města Šternberka
schvaluje

provoz MěÚ v době vánočních a novoročních svátků podle předloženého návrhu a
ukládá

tuto informaci zveřejnit
O: Mgr. I. Černocká
T: 09.12.2016

Ing. Stanislav Orság
starosta

tel.: +420 585 086 278
www.sternberk.eu

Michal Oborný
místostarosta

Stránka 7 z 7

