Město Šternberk
Městský úřad Šternberk
Horní náměstí 16
785 01 Šternberk

Usnesení 59. schůze Rady města Šternberka ze dne 16. 10. 2017
Číslo: 2179/59
Rada města Šternberka
schvaluje

program schůze RM dne 16.10.2017
Číslo: 2180/59
Rada města Šternberka
bere na vědomí

plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k 30.09.2017
Číslo: 2181/59
Rada města Šternberka
bere na vědomí

návrh na odprodej služebního vozidla,
schvaluje

prodej vozidla Suzuki Grand Vitara za 56.000 Kč Michalu Henebergovi, Ořechová
1070/33, 785 01 Šternberk, IČ 70250545 a uzavření kupní smlouvy dle předloženého
návrhu a
zmocňuje

starostu k podpisu kupní smlouvy
Číslo: 2182/59
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápis č. 17 z jednání komise pro životní prostředí ze dne 13.09.2017
Číslo: 2183/59
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření nájemních smluv a smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a
smlouvy o právu provést stavbu (vše ve věci stavby "Šternberk - odkanalizování
místní části Dalov") mezi Městem Šternberkem a Olomouckým krajem, IČ 60609460,
se sídlem Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, zastoupeným Správou silnic
Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, IČ 70960399, se sídlem Lipenská 120,
772 11 Olomouc, a
zmocňuje

k podpisu těchto smluv místostarostu Michala Oborného
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Číslo: 2184/59
Rada města Šternberka
schvaluje

přímé zadání zakázky malého rozsahu - nákup 40.000 kusů sazenic lesních dřevin
pro zalesnění holin v městských lesích za cenu 309.500 Kč bez DPH od společnosti
LS ARTMANOV s.r.o., IČ 28609361, Vilémov 24, 783 22 Vilémov,
schvaluje

uzavření kupní smlouvy mezi Městem Šternberkem a společností LS ARTMANOV
s.r.o., IČ 28609361, Vilémov 24, 783 22 Vilémov podle předloženého návrhu a
zmocňuje

k podpisu této smlouvy místostarostu Jiřího Krause
Číslo: 2185/59
Rada města Šternberka
schvaluje

změnu ceny dříví ve III. - VI. třídě jakosti s účinností od 17.10.2017 dle předloženého
ceníku dříví na rok 2017
Číslo: 2186/59
Rada města Šternberka
bere na vědomí

žádosti o kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví města Šternberka,
souhlasí

s kácením stromů na pozemcích parc. č. 2763 (11 ks okrasné višně), 4643/3 (1 ks
smrk, 1 ks bříza), 2329 (1 ks jedle) 2336/6 (1 ks ořech), 2335/1 (1 ks lípa), 2672 (1 ks
javor), 2787 (1 ks javor) a 4900/1 (1 ks lípa), vše v k. ú. Šternberk a na pozemku
parc. č. 85/32 (2 ks javor) v k.ú. Dalov a provedením náhradní výsadby a
nesouhlasí

s kácením stromů na pozemku parc. č. 2534/1 (1 ks bříza a 1 ks modřín)
Číslo: 2187/59
Rada města Šternberka
schvaluje

3. vydání směrnice S 74-03 Pořizování dlouhodobého majetku podle předloženého
návrhu
Číslo: 2188/59
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápis č. 13/2017 ze dne 02.10.2017 z jednání komise veřejných zakázek
Číslo: 2189/59
Rada města Šternberka
vylučuje

z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Kulturní dům Šternberk – dětská knihovna - část A“ účastníka č. 1 - LMA
s.r.o., Oderská 13, 742 36 Jakubčovice nad Odrou z důvodu nepředložení
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kvalifikačních předpokladů a profesní způsobilosti,
rozhoduje

o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Kulturní dům Šternberk – dětská knihovna - část A“ - nabídka účastníka č. 2.
Stavební společnost Navrátil, Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov, IČ: 46972021,
nabídková cena bez DPH: 389.457,94 Kč a
zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy o dílo dle předloženého návrhu
Číslo: 2190/59
Rada města Šternberka
zrušuje

výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „Kulturní dům
Šternberk – dětská knihovna – dodávka interiéru- část B“ a
ukládá

OIVZ vypsat novou Výzvu k podání cenové nabídky s požadavkem na předložení
vzorků částí dodávky, stanovených zadavatelem, před podpisem smlouvy o dílo
Číslo: 2191/59
Rada města Šternberka
rozhoduje

o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky
„Dodávka a montáž nové herní sestavy na dětské hřiště ve Šternberku, ulice
Uničovská“ - nabídka účastníka č. 1 Flora Servis s.r.o., Faměrovo nám. 29, 29618 00
Brno, IČ: 28341627, cena bez DPH: 254.575,00 a
zmocňuje

místostarostu k podpisu smlouvy dle předloženého návrhu
Číslo: 2192/59
Rada města Šternberka
schvaluje

zadávací dokumentaci veřejné zakázky "Rozšíření kapacity mateřské školy na ulici
Nádražní, Šternberk - vybavení" v předloženém znění
schvaluje

složení komise pro otevírání nabídek a komise pro posouzení kvalifikace a
hodnocení nabídek veřejné zakázky "Rozšíření kapacity mateřské školy na ulici
Nádražní, Šternberk - vybavení" a
ukládá

odboru OIVZ zahájit zadávací řízení
Číslo: 2193/59
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápis z jednání Školské rady při ZŠ Svatoplukova ze dne 24.08.2017 a zápis z
jednání Školské rady při ZŠ Dr. Hrubého ze dne 01.09.2017
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Číslo: 2194/59
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření darovacích smluv, jejichž předmětem je majetek v hodnotě do 20 tis. Kč,
který byl pořízený a financovaný v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, se Základní školou a Mateřskou školou Babice, p. o., IČ:
75029481, Základní školou a Mateřskou školou Žerotín, p. o., IČ: 75027631 a
Základní školou a Mateřskou školou Jívová, okres Olomouc, p. o., IČ: 70985286 dle
návrhu uvedeného v důvodové zprávě,
zmocňuje

místostarostu Michala Oborného k podpisu těchto smluv a
doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka

vložit majetek pořízený a financovaný v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost do správy příspěvkových organizací města: Základní škola
Svatoplukova 7, Šternberk, p. o., IČ: 61989860, Základní škola Dr. Hrubého 2,
Šternberk, p. o., IČ: 61989991 a Základní škola nám. Svobody 3, Šternberk, p. o., IČ:
61989967 a uzavřít darovací smlouvy s hodnotou předmětu nad 20 tis. Kč s
organizacemi, které nejsou příspěvkovými organizacemi města: Základní škola
Moravský Beroun, okres Olomouc, p. o. a Základní škola a Mateřská škola Huzová,
okres Olomouc, p. o. dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě
Číslo: 2195/59
Rada města Šternberka
bere na vědomí

informaci Základní umělecké školy Šternberk, příspěvkové organizace o výsledku
poptávky na nákup hudebních nástrojů - F studentský lesní roh 2ks, Thomann kornet
s pouzdrem 2ks, Yamaha B trubka 2ks, Gewa music nátrubek 7C a
ukládá

řediteli příspěvkové organizace uzavřít kupní smlouvu s vybraným uchazečem
Mgr. Liborem Novotným, Česká 156/6, 602 00 Brno, IČ 66573688, nabídková cena
62 260,97 Kč bez DPH, 75 340 Kč s DPH dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě
Číslo: 2196/59
Rada města Šternberka
bere na vědomí

žádost obce Huzová o vytvoření společného školského obvodu a
doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka

schválit uzavření dohody s obcí Huzová o vytvoření společného školského obvodu
spádové školy pro 2. stupeň základní školy dle návrhu uvedeného v důvodové
zprávě
Číslo: 2197/59
Rada města Šternberka
bere na vědomí

žádost obce Hlásnice o vytvoření společného školského obvodu a
doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka

schválit uzavření dohody s obcí Hlásnice o vytvoření společného školského obvodu
spádové školy pro žáky základní školy (1. - 9. ročník) dle návrhu uvedeného v
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důvodové zprávě
Číslo: 2198/59
Rada města Šternberka
doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka

vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví školské obvody základních škol
zřízených městem Šternberk a část společných školských obvodů základních škol
zřízených městem Šternberk dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě
Číslo: 2199/59
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření objednávek na nákup služeb veřejného bruslení a bruslení pro školy na
zimním stadionu ve Šternberku na období 01.11.2017 - 31.12.2017 dle návrhu
uvedeného v důvodové zprávě
Číslo: 2200/59
Rada města Šternberka
souhlasí

s udělením výjimky 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 akci Halloween, konanou dne 31.10.2017 v areálu Domu dětí a
mládeže Šternberk, p. o. 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
Číslo: 2201/59
Rada města Šternberka
stanovuje

ředitelům příspěvkových organizací v oblasti školství a kultury osobní příplatky a
příplatky za vedení dle předloženého návrhu
schvaluje

řediteli Školní jídelny Šternberk mimořádnou odměnu dle předloženého návrhu
Číslo: 2202/59
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápis bytové komise č. 35 ze dne 03.10.2017
Číslo: 2203/59
Rada města Šternberka
doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka

schválit neuplatnění předkupního práva k budově č.e. 263 postavené na pozemku
parc. č. 4987/2 v k. ú. Šternberk dle předloženého materiálu
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Číslo: 2204/59
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápis z komise stanovené podle směrnice č. S 61- 01 evidence pohledávek a jejich
vymáhání a
doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka

schválit odpis pohledávky nad 20 000 Kč a její výmaz z účetní evidence dle zápisu
uvedené komise
Číslo: 2205/59
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 312 o velikosti 1+1 s příslušenstvím v 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) s XXXXX za podmínek dle
předloženého materiálu a
zmocňuje

místostarostu Michala Oborného k podpisu nájemní smlouvy
Číslo: 2206/59
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 101 o velikosti 2+1 s příslušenstvím v domě ve
Šternberku, č. pop. 960, který je součástí pozemku parc. č. 4689/1 zastavěná plocha
a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice Dvorská č. o. 13) s XXXXX za podmínek dle
předloženého materiálu a
zmocňuje

místostarostu Michala Oborného k podpisu nájemní smlouvy
Číslo: 2207/59
Rada města Šternberka
schvaluje

pronájem části pozemku a uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na část
pozemku parc. č. 1147/11 trvalý travní porost o výměře cca 330 m2 v k. ú. Těšíkov s
XXXXXza cenu 825 Kč/rok a
zmocňuje

k podpisu nájemní smlouvy místostarostu Michala Oborného
Číslo: 2208/59
Rada města Šternberka
schvaluje

pronájem části pozemku a uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou - 1 roku na
část pozemku parc. č. 838 ostatní plocha o výměře cca 140 m 2 v k. ú. Krakořice s
XXXXXza cenu 2.800 Kč/rok a
zmocňuje

k podpisu smlouvy o nájmu pozemku místostarostu Michala Oborného
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Číslo: 2209/59
Rada města Šternberka
schvaluje

ukončení nájemní smlouvy č. 90/00/s ze dne 19.01.2000 uzavřené s XXXXXna část
pozemku parc. č. 3901 zahrada v k. ú. Šternberk dohodou ke dni 30.11.2017
Číslo: 2210/59
Rada města Šternberka
schvaluje

záměr pronájmu části pozemku parc. č. 3901 zahrada o výměře cca 720 m 2 na dobu
neurčitou za cenu 2.160 Kč/rok dle předloženého materiálu
Číslo: 2211/59
Rada města Šternberka
schvaluje

pronájem pozemků a uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou do 31.07.2027
na pozemky parc. č. 5000 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m 2 a parc. č.
5001 zahrada o výměře 624 m2 v k. ú. Šternberk za cenu 1.940 Kč/rok s paní
XXXXXa
zmocňuje

místostarostu Michala Oborného k podpisu nájemní smlouvy
Číslo: 2212/59
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření smlouvy o právu provést stavbu s právem umístění a provedení stavby
terasy se schodištěm u bytovému domu Na Vyhlídce 2128/27, ve Šternberku
plánované na pozemku parc. č. 5960/1 v k. ú. Šternberk, který je ve vlastnictví Města
Šternberka, s žadatelkou, pí. XXXXX, dle předloženého materiálu a
zmocňuje

místostarostu Michala Oborného k podpisu smlouvy o právu provést stavbu
Číslo: 2213/59
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy budoucí o zřízení věcného
břemene – služebnosti s právem umístění a provozování vedení nízkého napětí
elektřiny, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a
údržbou, změnami nebo jejich odstraňováním v části pozemků parc. č. 91/1, 91/5 a
4615/1 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, 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

místostarostu Michala Oborného k podpisu smlouvy o právu provést stavbu a
smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti
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Číslo: 2214/59
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy budoucí o zřízení věcného
břemene - služebnosti s právem umístění a provozování vedení nízkého napětí
elektřiny NNk, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a
údržbou, změnami nebo jeho odstraňováním v části pozemků parc. č. 4229, 4261,
4281, 4283, 4304, 4342, 4354, 4385, 4493, 4494, vše 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

místostarostu Michala Oborného k podpisu smlouvy o právu provést stavbu a
smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti
Číslo: 2215/59
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření dohody o zániku nájmu č. E24 o velikosti 1+0 s příslušenstvím 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) XXXXX dle předloženého
materiálu a
zmocňuje

místostarostu Michala Oborného k podpisu nájemní smlouvy
Číslo: 2216/59
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti s právem umístění a
provozování vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace, 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 parc.č. 217/77, jejíž součástí je stavba
s č.p. 2655/ č.o. 5 a ve prospěch parc.č. 217/128, vše v k.ú. Lhota u Šternberka, ve
vlastnictví společnosti ALLGARD CZ, s.r.o., Paseka 304, 783 97 Paseka, IČ:
02183064, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 513-203/2017
za jednorázovou úhradu ve výši 3.929 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 o zřízení věcného břemene služebnosti místostarostu
Michala Oborného
Číslo: 2217/59
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti s právem umístění a
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provozování kabelového vedení nízkého napětí elektřiny, č. stavby: IV-12-8007812,
včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou,
změnami nebo jeho odstraňováním v částech pozemků parc. č. 1618/2, 1730/3,
1730/4,1731, 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 dle geometrického plánu č. 4200-527/2014 za
jednorázovou úhradu ve výši 141.282 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 místostarostu Michala Oborného
Číslo: 2218/59
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti s právem umístění a
provozování stavby mostu, včetně práva přístupu oprávněného nebo jím pověřených
fyzických či právnických osob na pozemek parc. č. 4603 v k.ú. Šternberk (služebnost
cesty a stezky), který je ve vlastnictví Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00
Brno, IČ: 70890013, za účelem provozování stavby a přístupu v případě poruchy
provádění údržby, opravy, kontroly a demontáže stavby, na dobu neurčitou, v
rozsahu dle geometrického plánu č. 4542-111/2017 za jednorázovou úhradu ve výši
5.544 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 o zřízení věcného břemene služebnosti místostarostu
Michala Oborného
Číslo: 2219/59
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání o ploše 20,87
m2 v přízemí bytového domu č. pop. 162, který je součástí pozemku parc. č. 237,
zast. plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (Radniční č. o. 5) s paní Mgr. et Bc. Evou
Josefíkovou, bytem Jívavská 1397/71, Šternberk, IČ: 73181081 za podmínek dle
předloženého materiálu a
zmocňuje

místostarostu Michala Oborného k podpisu nájemní smlouvy
Číslo: 2220/59
Rada města Šternberka
schvaluje

výpůjčku části pozemku a uzavření smlouvy o výpůjčce na dobu určitou - 5 let s
možností 12 měsíční výpovědní doby, na část pozemku parc. č. 510/1 ostatní plocha
o výměře cca 12.000 m2 v k. ú. Lhota u Šternberka za účelem využití- sportovní
kynologie s Kynologickým klubem Hvězda Šternberk, pobočným spolek, Dřevařská
2449/19, Šternberk, IČ: 22815937 dle předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu smlouvy o výpůjčce místostarostu Michala Oborného
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Číslo: 2221/59
Rada města Šternberka
schvaluje

záměr pronájmu části pozemku parc. č. 513/1 ostatní plocha o výměře cca 50 m 2 v k.
ú. Lhota u Šternberka na dobu neurčitou Českému hydrometeorologickému ústavu,
Na Šabatce 2050/17, Praha - Komořany, pobočka Ostrava, K Myslivně 3/2182,
Ostrava - Poruba, IČ: 00020699 za účelem umístění meteorologické stanice za cenu
500 Kč/rok dle předloženého materiálu
Číslo: 2222/59
Rada města Šternberka
schvaluje

ukončení nájemní smlouvy č. 367/07/S uzavřenou s paní Lenkou Ošlejškovou Müllerovou, Pod Lesem 1050/7, 785 01 Šternberk, IČ: 86669699 dohodou ke dni
30.09.2017,
zmocňuje

k podpisu dohody o ukončení nájmu místostarostu Michala Oborného a
schvaluje

záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání o výměře 35,53 m2 v přízemí budovy
ve Šternberku, č.p. 162, která je součástí pozemku parc. č. 237, zast. plocha a
nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice Radniční č.o. 5) za podmínek dle předloženého
materiálu
Číslo: 2223/59
Rada města Šternberka
schvaluje

zřízení služebnosti chůze a jízdy pro vlastníka pozemku parc. č. 5895, k.ú. Šternberk,
obec Šternberk, oprávnění kdykoliv užívat pozemek parc. č. 5897, k.ú. Šternberk,
obec Šternberk pro příchody a příjezdy, odchody a odjezdy z pozemku parc. č. 5895
v k.ú. Šternberk a
zmocňuje

k podpisu předloženého prohlášení o zřízení služebnosti místostarostu Michala
Oborného
Číslo: 2224/59
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápis z jednání komise bezpečnosti a prevence kriminality ze dne 21.09.2017

Ing. Stanislav Orság
starosta

Michal Oborný
místostarosta
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