Město Šternberk
Městský úřad Šternberk
Horní náměstí 16
785 01 Šternberk

Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne 05. 11. 2018
Číslo: 1/1
Rada města Šternberka
schvaluje

program schůze Rady města Šternberka dne 05.11.2018
Číslo: 2/1
Rada města Šternberka
souhlasí

s účastí RNDr. Libora Svobody, ředitele MKZ, na zahraniční pracovní cestě, která se
bude konat 08.11.2018 do Prudniku, PL dle důvodové zprávy
Číslo: 3/1
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a
rozhoduje

o výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Šternberk - úprava kotelny - tepelný zdroj pro budovu školní kuchyně ZŠ
Svatoplukova“ – účastník č. INTOP OLOMOUC CZ s.r.o. Zengrova 38/1, Olomouc,
PSČ 77900, IČ 25875868, nabídková cena bez DPH: 387 980,00 Kč a
zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy o dílo dle předloženého návrhu
Číslo: 4/1
Rada města Šternberka
rozhoduje

o výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
"Šternberk - Rekonstrukce kotelen - Základní škola Sadová 1412/1, Základní škola
Dr. Hrubého 319/2, Základní škola náměstí Svobody 1264/3"- účastník INTOP
OLOMOUC CZ s.r.o., Zengrova 38/1, Olomouc, PSČ 77900, IČ 25875868,
nabídková cena bez DPH 2 399 960,00 Kč a
zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy o dílo dle předloženého návrhu
Číslo: 5/1
Rada města Šternberka
rozhoduje

o výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Město
Šternberk – stavební úpravy kom. ulice gen. Eliáše- projektová dokumentace" účastník Ing. Petr Doležel, Na Šibeníku 227, Olomouc, PSČ 77900, IČ: 45186677,
Stránka 1 z 5

nabídková cena bez DPH 399 000,00 Kč a
zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy o dílo dle předloženého návrhu
Číslo: 6/1
Rada města Šternberka
rozhoduje

o výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Město
Šternberk – cyklistické komunikace Nádražní, Olomoucká, Bojovníků za svobodu,
Masarykova - projektová dokumentace - účastník EPROJEKT s.r.o., Na Hrázi
781/15, Přerov, IČ 2361457, nabídková cena bez DPH 317 000,00 Kč a
zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy o dílo dle předloženého návrhu
Číslo: 7/1
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k SOD na zhotovení stavby „Město Šternberk – stavební
úpravy komunikací Masarykova – Labutí - Potoční“ se společností Online-olin s.r.o.,
U vrby 1484/3, 785 01 Šternberk IČ: 021 60 021 a
zmocňuje

starostu k podpisu dodatku č.1 smlouvy o dílo dle předloženého návrhu
Číslo: 8/1
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie mezi městem Šternberk a společností ČEZ Distribuce, a.s.
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ:24729035, předpokádaná výše nákladů dle
projektové dokumentace činí 591 067,00 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu a
zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy
Číslo: 9/1
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo se společností DEMSTAV group, s.r.o., IČ
27844935, tř. 1. máje 243, 753 01 Hranice a
zmocňuje

k podpisu tohoto dodatku starostu
Číslo: 10/1
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 495/18/S/OSMM se společností Střechy Malíček s.r.o., Doloplazy 425, 783 56, Doloplazy, IČ: 26873036 dle předloženého
materiálu a
zmocňuje

Stránka 2 z 5

starostu k podpisu dodatku č. 1 smlouvy o dílo
Číslo: 11/1
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 305 o velikosti 3+1 s příslušenstvím v bytovém
domě ve Šternberku, č. pop. 2411 v k.ú. Šternberk (ulice Labutí č. o. 25) s XXXXXza
podmínek dle předloženého materiálu a
zmocňuje

starostu k podpisu nájemní smlouvy
Číslo: 12/1
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření dohody o zániku nájmu bytu č. 305 o velikosti 3+1 s příslušenstvím v
bytovém domě ve Šternberku, č. pop. 2411 v k.ú. Šternberk (ulice Labutí č. o. 25) s
XXXXX v předloženém znění a
zmocňuje

starostu k podpisu dohody
Číslo: 13/1
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt zvláštního určení č. D09 o velikosti 1+1 s
příslušenstvím 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
XXXXXza podmínek dle předloženého materiálu a
zmocňuje

1. místostarostu k podpisu nájemní smlouvy
Číslo: 14/1
Rada města Šternberka
souhlasí

s umístěním telekomunikačního vedení v pozemcích parc. č. 178 a 190 vše v k. ú.
Lhota u Šternberka a
schvaluje

uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti s právem
umístění a provozování telekomunikačního vedení, včetně práva vstupu a vjezdu v
souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jeho odstraňováním v
částech pozemků parc. č. 178 a 190, vše v k. ú. Lhota u Šternberka, které jsou ve
vlastnictví Města Šternberka, ve prospěch Česká telekomunikační infrastruktura, a.
s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063, na dobu neurčitou, dle
geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene - služebnosti a za
cenu 500 Kč včetně DPH, dle předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti 1.
místostarostu
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Číslo: 15/1
Rada města Šternberka
souhlasí

s umístěním stavby přípojky splaškové kanalizace a vodovodu v části pozemku parc.
č. 4900/1 v k. ú. Šternberk pro napojení pozemku parc. č. 5204/2, jehož součástí je
stavba č. ev. 486, vše v k. ú. Šternberk, a
schvaluje

uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti s právem
umístění a provozování přípojky 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. 4900/1 v k. ú. Šternberk, ve prospěch
pozemku parc. č. 5204/2, jehož součástí je stavba č. ev. 486, 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

k podpisu smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti 1.
místostarostu
Číslo: 16/1
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s právem umístění a
provozování 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. 4759 a 4923, 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. 4552-175/2017, za jednorázovou úhradu ve výši 3.256 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: 17/1
Rada města Šternberka
souhlasí

s umístěním trubního vedení v části pozemků parc. č. 515/1 a 513/2 v k. ú. Lhota u
Šternberka a
schvaluje

uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti s právem uložení
a provozování trubního vedení včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s jeho
provozem, opravami a údržbou, změnami nebo odstraněním v části pozemků parc. č.
č. 515/1 a 513/2 v k. ú. Lhota u Šternberka, které jsou ve vlastnictví Města
Šternberka, ve prospěch VHS SITKA, s.r.o., Vinohradská 2288/7, 785 01 Šternberk,
IČ: 47150891, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu pro vyznačení
rozsahu věcného břemene, bezúplatně, dle předloženého materiálu a
zmocňuje
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k podpisu smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti 1.
místostarostu
Číslo: 18/1
Rada města Šternberka
souhlasí

s umístěním vedení NNk v části pozemku parc. č. 4900/1 v k. ú. Šternberk a
schvaluje

uzavření smlouvy budoucí 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. 4900/1v k. ú. Šternberk, 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

k podpisu smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti 1.
místostarostu
Číslo: 19/1
Rada města Šternberka
schvaluje

dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství a vzájemné spolupráci mezi Městem Šternberk
a Mikroregionem Šternbersko, Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk, IČ: 04234201
a
zmocňuje

starostu k podpisu dodatku č. 1
Číslo: 20/1
Rada města Šternberka
pověřuje

prováděním občanských sňatků podle ustanovení § 11a odst. 1, písm. a) zákona č.
301/2000 Sb., o matrikách, jménu, příjmení a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tyto členy Zastupitelstva města Šternberka:
Mgr. Jaromír Sedlák, Mgr. Lubomír Papica, Leo Czabe, Michal Oborný a Mgr.
Tamara Kaňáková a
stanovuje

těmto pověřeným členům ZM, místostarostům a tajemníkovi MěÚ 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

Ing. Stanislav Orság
starosta

Jiří Kraus
1. místostarosta
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