Město Šternberk
Městský úřad Šternberk
Horní náměstí 16
785 01 Šternberk

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne 29. 04. 2019
Číslo: 427/12
Rada města Šternberka
schvaluje

program schůze Rady města Šternberka dne 29.04.2019
Číslo: 428/12
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápis z jednání finančního výboru ze dne 12.04.2019,
schvaluje

rozpočtová opatření 14 -19 dle předloženého návrhu a
doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka

vzít na vědomí schválená rozpočtová opatření
Číslo: 429/12
Rada města Šternberka
bere na vědomí

důvodovou zprávu k názvu nové ulice v k. ú. Lhota a
doporučuje

zastupitelstvu města schválit název nové ulice v k. ú. Lhota - pokračování stávající
ulice Polní
Číslo: 430/12
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápis č. 3 z jednání komise rozvoje města ze dne 21.03.2019
Číslo: 431/12
Rada města Šternberka
schvaluje

přímé zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo na stavební akci "Veřejné osvětlení
na ulicích Pod Lesem, Pod Kioskem a Sadová ve Šternberku - část stavby", mezi
městem Šternberk a MSEM a.s., Collo-louky 126, 738 01 Frýdek-Místek, IČ:
64610080, smluvní cena 219.124,- bez DPH a
zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy o dílo dle předloženého návrhu
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Číslo: 432/12
Rada města Šternberka
revokuje

usnesení RM č. 2889/85 ze dne 21.12.2009 a
zmocňuje

odbor investic a veřejných zakázek, k uzavírání krátkodobých smluv o pronájmu
nebo výpůjčce prostor Šternberského kláštera (pro pořadatele kulturních akcí,
realizátory výstav, užití za účelem neveřejné akce apod.) za podmínek uvedených v
důvodové zprávě
Číslo: 433/12
Rada města Šternberka
rozhoduje

o výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v základních školách bezbariérovost“ – účastník KONYTECH s.r.o., Hlavní nám. 8, Šternberk, IČ:
27813916, nabídková cena 569 525,00 Kč bez DPH a
zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy o dílo dle předloženého návrhu
Číslo: 434/12
Rada města Šternberka
rozhoduje

na základě provedeného poptávkového řízení, o výběru dodavatele na dodávku
schodolezů, které jsou součástí projektu spolufinancovaného z Integrovaného
regionálního operačního programu - 47. Výzva IROP - INFRASTRUKTURA
ZÁKLADNÍCH ŠKOL, specifický cíl 2.4. Název projektu Zvýšení kvality a dostupnosti
infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Šternberk, registrační číslo projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003826 - uchazeč Mgr. Ivan Klemsa, Ostrava-Hrabůvka,
Hasičská 50/550, IČ: 48783692, nabídková cena 270 000,00 Kč bez DPH a
zmocňuje

starostu k podpisu kupní smlouvy dle předloženého návrhu
Číslo: 435/12
Rada města Šternberka
rozhoduje

o výběru dodavatele na veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou dle zákona
č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen zákon) „Šternberk- Regenerace panelového sídliště Nádražní – I. etapa“ –
účastník č. 1 STRABAG a.s, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744,
nabídková cena 10 983 173,00 Kč bez DPH a
zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy o dílo dle předloženého návrhu
Číslo: 436/12
Rada města Šternberka
schvaluje

návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
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práce „Šternberk – oprava městských hradeb, parcela č. 175, k.ú. Šternberk“ a
ukládá

odboru investic a veřejných zakázek zahájit výběrové řízení na zhotovitele
Číslo: 437/12
Rada města Šternberka
bere na vědomí

žádost pana XXXXX o povolení pořádání automobilových závodů na části trati Ecce
Homo ve dnech 13.7. a 14.7.2019 a
neschvaluje

pořádání těchto závodů
Číslo: 438/12
Rada města Šternberka
schvaluje

přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu na provedení demineralizačních
úpraven topné vody v kotelnách základních škol ve Šternberku společnosti INTOP
OLOMOUC CZ s.r.o., Zengrova 38/1, 779 00 Olomouc, IČ 25875868 dle návrhu v
důvodové zprávě a
zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy o dílo
Číslo: 439/12
Rada města Šternberka
schvaluje

odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti školství z rozvojového
programu MŠMT Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování
pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a
školních družin v roce 2019 dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě
Číslo: 440/12
Rada města Šternberka
schvaluje

plány hospodaření příspěvkových organizací města na rok 2019 dle návrhu
uvedeného v důvodové zprávě,
schvaluje

plány oprav a údržby, plány tvorby a čerpání fondu investic, čerpání rezervního
fondu, odpisové plány a plány nákupu dlouhodobého majetku příspěvkových
organizací města na rok 2019 dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě a jejích
přílohách a
schvaluje

limity prostředků na platy z jiných zdrojů škol a školských zařízení a limit prostředků
na platy příspěvkových organizací Městská kulturní zařízení a Sociální služby
Šternberk v roce 2019 dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě a jejích přílohách
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Číslo: 441/12
Rada města Šternberka
bere na vědomí

plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k 31.03.2019
Číslo: 442/12
Rada města Šternberka
bere na vědomí

přerušení provozu mateřských škol ve Šternberku v době hlavních prázdnin v roce
2019 dle podmínek uvedených v důvodové zprávě
Číslo: 443/12
Rada města Šternberka
bere na vědomí

informaci o výsledcích inventarizací majetku příspěvkových organizací za rok 2018,
schvaluje

výsledky hospodaření příspěvkových organizací města:
Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk, příspěvková organizace, IČ 61989860
Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace, IČ 61989991
Základní škola náměstí Svobody 3, Šternberk, příspěvková organizace, IČ 61989967
Mateřská škola Nádražní 7, Šternberk, příspěvková organizace, IČ 61989924
Mateřská škola Komenského 44, Šternberk, příspěvková organizace, IČ 47654597
Mateřská škola Světlov, Šternberk, příspěvková organizace, IČ 07280238
Školní jídelna Šternberk, příspěvková organizace, IČ 75009749
Dům dětí a mládeže Šternberk, příspěvková organizace, IČ 61989941
Základní umělecká škola Šternberk, příspěvková organizace, IČ 47654473
Městská kulturní zařízení, příspěvková organizace, IČ: 00848751
Sociální služby Šternberk, příspěvková organizace, IČ 70939730
za rok 2018 a
schvaluje

rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací do fondů dle návrhů
uvedených v důvodové zprávě
Číslo: 444/12
Rada města Šternberka
schvaluje

účetní závěrky příspěvkových organizací:
Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk, příspěvková organizace, IČ 61989860
Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace, IČ 61989991
Základní škola náměstí Svobody 3, Šternberk, příspěvková organizace, IČ 61989967
Mateřská škola Nádražní 7, Šternberk, příspěvková organizace, IČ 61989924
Mateřská škola Komenského 44, Šternberk, příspěvková organizace, IČ 47654597
Mateřská škola Světlov, Šternberk, příspěvková organizace, IČ 0728028
Školní jídelna Šternberk, příspěvková organizace, IČ 75009749
Dům dětí a mládeže Šternberk, příspěvková organizace, IČ 61989941
Základní umělecká škola Šternberk, příspěvková organizace, IČ 47654473
Městská kulturní zařízení, příspěvková organizace, IČ: 00848751
Sociální služby Šternberk, příspěvková organizace, IČ 70939730
sestavované k rozvahovému dni 31.12.2018
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Číslo: 445/12
Rada města Šternberka
bere na vědomí

důvodovou zprávu k návrhu zhotovitele vratných nápojových kelímků pro město
Šternberk a
schvaluje

přímé zadání zakázky na dodávku vratných nápojových kelímků pro město Šternberk
a uzavření objednávky s dodavatelem CupSystem, s. r. o., Podolská 242/25, 147 00
Praha 4, IČ: 29140358 za cenu 198.991,76 Kč včetně DPH
Číslo: 446/12
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 akci "Modrá
Pětka 40 let", která se bude konat na Hlavním náměstí ve Šternberku dne
04.05.2019, a
rozhoduje

o vydání správního rozhodnutí o výjimce z konzumace alkoholických nápojů
Číslo: 447/12
Rada města Šternberka
bere na vědomí

výsledky zápisu do 1. tříd základních škol pro školní rok 2019/2020
Číslo: 448/12
Rada města Šternberka
schvaluje

výjimku z počtu žáků ve třídě 7. A a 7. B Základní školy Dr. Hrubého 2, Šternberk,
příspěvková organizace, pro školní rok 2019/2020 dle návrhu uvedeného v důvodové
zprávě
Číslo: 449/12
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápis č. 4 z jednání komise správy majetku města ze dne 04.04.2019
Číslo: 450/12
Rada města Šternberka
schvaluje

pronájem částí pozemků a uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 268/3
zahrada v k.ú. Lhota u Šternberka a část pozemku parc.č. 1971/3 trvalý travní porost
v k.ú.Šternberk o celkové výměře cca 400 m2 na dobu neurčitou za cenu 1.200
Kč/rok s XXXXX dle předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu nájemní smlouvy 1. místostarostu
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Číslo: 451/12
Rada města Šternberka
schvaluje

pronájem části pozemku a uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č.
5221/5 zahrada o výměře cca 100 m2 v k. ú. Šternberk na dobu neurčitou za cenu
300 Kč/rok s manželi XXXXX dle předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu nájemní smlouvy 1. místostarostu
Číslo: 452/12
Rada města Šternberka
schvaluje

pronájem části pozemku a uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 840
ost.plocha o výměře cca 1.000 m2 v k. ú. Dalov na dobu neurčitou za cenu 500
Kč/rok s IXXXXX dle předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu nájemní smlouvy 1. místostarostu
Číslo: 453/12
Rada města Šternberka
schvaluje

pronájem pozemku a uzavření nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 4710
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 33 m2, jehož součástí je budova bez č.p./č.e.
na dobu neurčitou za cenu 27.392 Kč včetně DPH/rok společnosti ČEZ Distribuce,
a.s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín dle předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu nájemní smlouvy 1. místostarostu
Číslo: 454/12
Rada města Šternberka
schvaluje

zúžení jména nájemce a uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 15/19/S/OSMM dle
předloženého materiálu a
zmocňuje

1. místostarostu k podpisu dodatku
Číslo: 455/12
Rada města Šternberka
souhlasí

s podnájmem bytu č. 305 o velikosti 3+1 v bytovém domě ve Šternberku, Labutí
2411/25, který je součástí pozemku parc. č. 3344/4 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.
Šternberk pro XXXXXa nájemceXXXXXza podmínek dle důvodové zprávy
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Číslo: 456/12
Rada města Šternberka
souhlasí

s umístěním vedení NNk v části pozemku parc. č. 1572 v k. ú. Šternberk,
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
jejich odstraňováním v části pozemku parc. č. 1572 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 budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti
Číslo: 457/12
Rada města Šternberka
souhlasí

s umístěním vedení NNk v části pozemku parc. č. 3529 v k. ú. Šternberk,
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
jejich odstraňováním v části pozemku parc. č. 3529 v 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

1. místostarostu k podpisu smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti
Číslo: 458/12
Rada města Šternberka
souhlasí

s umístěním vedení NNk v části pozemku parc. č. 504/3 v k. ú. Lhota u Šternberka,
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
jejich odstraňováním v částech pozemku parc. č. 504/3 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
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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: 459/12
Rada města Šternberka
souhlasí

s umístěním vedení NNk v části pozemku parc. č. 6049 v k. ú. Šternberk,
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
jejich odstraňováním v části pozemku parc. č. 6049 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 budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti
Číslo: 460/12
Rada města Šternberka
souhlasí

s umístěním vedení NNk v části pozemku parc. č. 398 v k. ú. Šternberk,
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
jejich odstraňováním v částech pozemku parc. č. 398 v 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

1. místostarostu k podpisu smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti
Číslo: 461/12
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.2456 v k. ú. Šternberk, a to v rozsahu
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vyznačeném v geometrickém plánu č. 4618-157/2018, ve prospěch ČEZ Distribuce,
a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, na dobu neurčitou, za
jednorázovou úhradu ve výši 1.653 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: 462/12
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s právem umístění a
provozování vzdušného i 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. 1414 v k. ú. Šternberk, a
to v rozsahu vyznačeném v geometrickém plánu č. 4582-821/2017, ve prospěch ČEZ
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, na dobu
neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši 2.568 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: 463/12
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 jejich
odstraňováním v části pozemku parc. č. 5505 v k. ú. Šternberk, a to v rozsahu
vyznačeném v geometrickém plánu č. 4682-678/2018, ve prospěch ČEZ Distribuce,
a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, na dobu neurčitou, za
jednorázovou úhradu ve výši 10.586 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: 464/12
Rada města Šternberka
schvaluje

ukončení smlouvy o nájmu pozemku č. 525/12/s ze dne 31.10.2012 s panem XXXXX
dohodou ke dni 30.04.2019 a
zmocňuje

k podpisu dohody o ukončení nájmu 1. místostarostu
Číslo: 465/12
Rada města Šternberka
schvaluje

skončení nájmu bytu č. 106 o velikosti 1+0 s příslušenstvím v bytovém domě ve
Šternberku, č. pop. 352, který je součástí pozemku parc. č. 3209 zastavěná plocha a
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nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice Komenského č. o. 32) dohodou k 30.04.2019 a
uzavření dohody o zániku nájmu bytu pro nájemce bytu XXXXX a
zmocňuje

k podpisu dohody 1. místostarostu
Číslo: 466/12
Rada města Šternberka
schvaluje

přidělení nájmu bytu č. D02 zvláštního určení o velikosti 1+1 s příslušenstvím o
celkové ploše 51,52 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) a uzavření nájemní smlouvy na byt č. D02 s XXXXX za podmínek dle
předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu nájemní smlouvy 1. místostarostu
Číslo: 467/12
Rada města Šternberka
doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka

schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 110/1 s podílem
na společných částech domu a pozemku ve výši 4572/40725, která se nachází v
budově s č.p. 110 (Čechova 7), bytový dům postavený na pozemku parc. č. 265,
zast. plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk, za kupní cenu 530.000 Kč XXXXX a zmocnit
1. místostarostu k podpisu smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky
Číslo: 468/12
Rada města Šternberka
schvaluje

záměr pronájmu částí pozemků parc. č. 490/31 ost. plocha o výměře cca 60 m 2,
parc.č. 501/10 ost.plocha o výměře cca 454 m 2 a parc.č. 490/2 ost.plocha o výměře
234 m2, vše v k.ú Těšíkov na dobu neurčitou za cenu 1.870 Kč/rok vlastníkovi
pozemků parc.č. 490/15 a parc.č. 153 v k.ú. Těšíkov dle předloženého materiálu
Číslo: 469/12
Rada města Šternberka
schvaluje

záměr pronájmu části pozemku parc. č. 724/1 trvalý travní porost o výměře cca 650
m2 v k.ú. Dalov na dobu neurčitou za cenu 1.625 Kč/rok vlastníkovi pozemků parc.č.
725/2 a parc.č. 156 v k.ú. Dalov dle předloženého materiálu
Číslo: 470/12
Rada města Šternberka
schvaluje

ukončení nájemní smlouvy č. 629/05/s ze dne 28.07.2005 ve znění pozdějších
dodatků č.1 a č.2 uzavřené s paní Marií Žatkovou, Kosmákova 1431/24, Šternberk
na pozemky parc. č. 4957 a parc. č. 4958 v k. ú. Šternberk dohodou ke dni
30.06.2019 a
zmocňuje
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k podpisu dohody 1.místostarostu
Číslo: 471/12
Rada města Šternberka
schvaluje

záměr města pronajmout pozemky parc. č. 4957 zast. plocha a nádvoří o výměře 25
m2 a parc. č. 4958 zahrada o výměře 675 m2 v k. ú. Šternberk za účelem využití
zahrada se zastavěným pozemkem vlastníkovi budovy s č.ev. 248 postavené na
pozemku parc. č. 4957 v k. ú. Šternberk na dobu určitou do 31.07.2027 za cenu
2.125 Kč/rok dle předloženého materiálu
Číslo: 472/12
Rada města Šternberka
schvaluje

záměr pronájmu/výpůjčky objektu bez č.p./č.ev. postaveného na pozemku parc. č.
1036/6 v k.ú. Šternberk - altán v Tyršových sadech, dle předloženého materiálu
Číslo: 473/12
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápis z jednání sportovní komise ze dne 10.04.2019
Číslo: 474/12
Rada města Šternberka
bere na vědomí

žádost spolku Fbc Šternberk, z.s. o zvýšení dotace poskytnuté z rozpočtu města a
doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka

zvýšit dotaci o 15.000 Kč a schválit uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o
poskytnutí dotace č. 155/19/S/OdPŠK uzavřené dne 25.03.2019 se spolkem Fbc
Šternberk, z.s., IČ 22750568 dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě
Číslo: 475/12
Rada města Šternberka
schvaluje

výpověď smlouvy o dílo uzavřené mezi společností M&T s.r.o., IČO: 27894452,
Štverákova 2779/9, 193 00 PRAHA 9 a Městem Šternberk, ze dne 13. 6. 2018, ve
znění dodatku č. 1 ze dne 14. 8. 2018, podle předloženého návrhu

Ing. Stanislav Orság
starosta

Jiří Kraus
1. místostarosta
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