Město Šternberk
Městský úřad Šternberk
Horní náměstí 16
785 01 Šternberk

Usnesení 14. schůze Rady města Šternberka ze dne 20. 05. 2019
Číslo: 479/14
Rada města Šternberka
schvaluje

program schůze Rady města Šternberka dne 20.05.2019
Číslo: 480/14
Rada města Šternberka
bere na vědomí

důvodovou zprávu k přezkoumání hospodaření za rok 2019,
schvaluje

uzavření smlouvy na přezkoumání hospodaření města Šternberka za rok 2019 s
auditorskou společností OL AUDITING s.r.o. se sídlem tř. Svobody 956/31, 772 31
Olomouc, IČ 25390449 dle předloženého návrhu a
zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy
Číslo: 481/14
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápis z jednání komise dopravní ze dne 29.4.2019,
schvaluje

tiskovou zprávu z jednání komise dopravní,
schvaluje

záměr změny dopravního značení na ulicích Jarní a Jívavská,
bere na vědomí

žádost XXXXX ve věci umístění dopravního zrcadla na ulici Uničovská,
žádost XXXXX ve věci povolení pořádání závodů na trati Ecce Homo
žádost XXXXX ve věci průjezdu komunikací mezi garážemi u stadionu a
ukládá

starostovi odpovědět žadatelům dle předloženého návrhu
Číslo: 482/14
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápis č. 6/2019 ze dne 13.05.2019 z jednání komise veřejných zakázek a
rozhoduje

o výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby„Město
Šternberk – TDS a koordinátor BOZP – lokalita Příkopy“ – účastník FRAM Consult
a.s., Husitská 42/22, 130 00 Praha 3, (IČ: 64948790), nabídková cena 254 400,00 Kč
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bez DPH Kč a
zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy dle předloženého návrhu
Číslo: 483/14
Rada města Šternberka
rozhoduje

o výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „Město
Šternberk – Nákup výpočetní techniky 2019“ – Scenario s.r.o., Pohraniční 1435/86,
703 00 Ostrava, IČ: 29462177, nabídková cena 551 700,00 Kč bez DPH a
zmocňuje

starostu k podpisu kupní smlouvy dle předloženého návrhu
Číslo: 484/14
Rada města Šternberka
rozhoduje

o výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Oprava slaboproudých zařízení v DDM Šternberk“ – účastník PERFECTED s.r.o.,
Hybešova 42, 602 00 Brno, IČ: 27683028, nabídková cena 399 526,51 Kč bez DPH
a
zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy o dílo dle předloženého návrhu
Číslo: 485/14
Rada města Šternberka
rozhoduje

o výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „Klimatizace v
kancelářích budov radnice – Horní náměstí 57/9, Horní náměstí 78/16, Radniční
80/18, Šternberk“ – účastník č. 3 Chlazení Nečas s.r.o., Hradisko 433, 664 01
Bílovice nad Svitavou, IČ 06975381, nabídková cena 796 909,00 Kč bez DPH a
zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy o dílo dle předloženého návrhu
Číslo: 486/14
Rada města Šternberka
schvaluje

přímé zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace „Město Šternberk –
úprava prostoru před správní budovou – hřbitov Šternberk“ zhotoviteli Ing. arch.
Blanka Zlamalová, Olomoucká 1238/55, Šternberk, IČ: 45232644, nabídková cena
265 000,00 Kč bez DPH a
zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy o dílo dle předloženého návrhu
Číslo: 487/14
Rada města Šternberka
schvaluje

přímé zadání zakázky na zpracování změny Územního plánu č. 2 HaskoningDHV
Czech Republic, spol. s.r.o., Sokolská 100/94, 186 00 Praha 8, IČ: 45797170,
Stránka 2 z 11

nabídková cena 144 000 Kč bez DPH a
zmocňuje

místostarostu k podpisu smlouvy o dílo
Číslo: 488/14
Rada města Šternberka
schvaluje

přímé zadání stavební zakázky na akci „Oprava povrchu atletického oválu a
retopping povrchu víceúčelového sportovního hřiště Šternberk, ZŠ Dr. Hrubého“
dodavateli Pavlacký s.r.o., Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice, IČ: 634 72 902
nabídková cena 375 659,24 Kč bez DPH a
zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy o dílo dle předloženého návrhu
Číslo: 489/14
Rada města Šternberka
pověřuje

společnost RTS, a.s., Lazaretní 13, 615 00 Brno, IČO: 25533843 k zastupovaní
zadavatele při provádění úkonů souvisejících se zadávacím řízením dle zákona
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na investiční akci "Šternberk Vybudování smíšené stezky Olomoucká I. a II. etapa" a
schvaluje

zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na stavební práce „Šternberk Vybudování smíšené stezky Olomoucká I. a II. etapa“, zadávánou v režimu
zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 134/2016 sb., o zadávání veřejných
zakázek,
jmenuje

složení komisí pro uvedenou zakázku dle předloženého návrhu a
ukládá

odboru investic a veřejných zakázek ve spolupráci se smluvně zastupujícím
zadavatelem zahájit výběrové řízení na uvedenou zakázku
Číslo: 490/14
Rada města Šternberka
schvaluje

přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové
dokumentace stavby „Šternberk, ul. Nad Nemocnicí – komunikace a inženýrské sítě“
firmě VISSO s.r.o., Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc – Hodolany, IČ: 25893173,
nabídková cena 238.580 Kč bez DPH a
zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy o dílo v předloženém znění
Číslo: 491/14
Rada města Šternberka
bere na vědomí

informaci o schválení poskytnutí dotace z dotačního titulu Obnova staveb drobné
architektury místního významu v Olomouckém kraji v roce 2019 na akci "Oprava
kaple v Dolním Žlebu", parcela č. 5844, k.ú. Šternberk,
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schvaluje

přijetí dotace Olomouckého kraje ve výši 50.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí
dotace na akci "Oprava kaple v Dolním Žlebu" s Olomouckým krajem a
zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace dle podmínek Olomouckého kraje
Číslo: 492/14
Rada města Šternberka
bere na vědomí

informaci o schválení poskytnutí dotace z dotačního titulu Obnova kulturních
památek v Olomouckém kraji v roce 2019 na projekt "Šternberský klášter - oprava
oken v 2.NP", parcela č. 11, 12, 9, 10, k.ú. Šternberk,
schvaluje

přijetí dotace Olomouckého kraje ve výši 200.000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí dotace na projekt "Šternberský klášter - oprava oken v 2.NP" s
Olomouckým krajem a
zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace dle podmínek Olomouckého kraje
Číslo: 493/14
Rada města Šternberka
doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka

schválit uzavření smlouvy o úhradě části nákladů na realizaci investiční akce II/447
Šternberk - Strukov v předpokládané výši 583 119,11 Kč včetně DPH s Olomouckým
krajem, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Číslo: 494/14
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření slouvy o realizaci překládky sítě elektrokomunikačních zařízení mezi
městem Šternberk a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., Olšanská 2681/6,
Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 04084063 - stavba "Šternberk, přednádražní prostor" a
zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy v předloženém znění
Číslo: 495/14
Rada města Šternberka
bere na vědomí

důvody vedoucí ke snížení některých cen prodávaného dříví z městských lesů a
schvaluje

změny ceníku dříví s účinností od 21.05.2019 dle předloženého návrhu
Číslo: 496/14
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápis ze 4. jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne 24.04.2019
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Číslo: 497/14
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápisy z jednání školských rad při ZŠ Dr. Hrubého ze dne 07.05.2019 a ZŠ
Svatoplukova ze dne 09.05.2019
Číslo: 498/14
Rada města Šternberka
doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka

schválit rozpočtové opatření č. 23 a poskytnutí návratné finanční výpomoci podle §
34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, příspěvkovým organizacím města za účelem dočasného
krytí potřeb v rámci výzvy č. 06 Integrovaného regionálního operačního programu na
projekty:
Základní škola Svatoplukova: „Modernizace dílen ZŠ Svatoplukova 7, Šternberk“;
Základní škola Dr. Hrubého: „Externí přírodovědná učebna“;
Dům dětí a mládeže: „Rekonstrukce učeben v DDM Šternberk“;
se lhůtou pro vrácení návratné finanční výpomoci zřizovateli do 31.03.2020 a
doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka

poskytnout příspěvky příspěvkovým organizacím města na pokrytí spoluúčasti a
nezpůsobilých výdajů projektů dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě
Číslo: 499/14
Rada města Šternberka
bere na vědomí

informaci Domu dětí a mládeže Šternberk, příspěvkové organizace o výsledku
poptávky na zakázku „Rekonstrukce učeben v DDM Šternberk - stavební práce" dle
důvodové zprávy a
ukládá

řediteli organizace uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem:
Mgr. Břetislav Baar, 747 68 Kyjovice 1043, IČ 60804114, nabídková cena bez DPH
839.898 Kč, cena s DPH 1.015.804,68 Kč
Číslo: 500/14
Rada města Šternberka
bere na vědomí

informaci ZŠ Svatoplukova 7, Šternberk, příspěvková organizace o výsledku
poptávky na dodávku učebnic a pracovních sešitů a
ukládá

řediteli školy uzavřít smlouvu na dodávku učebnic a pracovních sešitů s vybranou
firmou Jan Vitoul - Středisko učebnic, Litovel - Nová Ves 5, 783 21 Chudobín, IČ
62285777, nabídková cena bez DPH 420.511,50 Kč, cena s DPH 462.765,60 Kč dle
návrhu uvedeného v důvodové zprávě
Číslo: 501/14
Rada města Šternberka
souhlasí

s udělením výjimek z konzumace alkoholických nápojů podle čl. 3 obecně závazné
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vyhlášky města Šternberka č. 3/2008/vyhl., o zákazu konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších předpisů, pro akce:
a) Město v pohybu ve dnech 31.05.2019 – 02.06.2019
b) Mistrovství Evropy v závodech automobilů do vrchu ve dnech 31.05.2019 –
02.06.2019 c) Šternberské slavnosti ve dnech 06.09.2019 – 08.09.2019
d) Ecce Homo Historic ve dnech 06.09.2019 – 08.09.2019
e) Rally Jeseníky ve dnech 20.09.2019 – 21.09.2019,
dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě a
rozhoduje

o vydání správních rozhodnutí o výjimce z konzumace alkoholických nápojů dle
důvodové zprávy
Číslo: 502/14
Rada města Šternberka
souhlasí

s udělením výjimek 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 akce:
a) Svátek hudby dne 21.06.2019,
b) vernisáž k výstavě Open Arte dne 04.09.2019,
c) Šternberk žije Francií ve dnech 20.09.2019 – 21.09.2019,
dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě a
rozhoduje

o vydání správního rozhodnutí o výjimce z konzumace alkoholických nápojů dle
důvodové zprávy
Číslo: 503/14
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:
Sportovní odpoledne a setkání obyvatel Lhoty na dětském hřišti dne 08.06.2019 a
rozhoduje

o vydání správního rozhodnutí o výjimce z konzumace alkoholických nápojů dle
důvodové zprávy
Číslo: 504/14
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:
Vinobraní 2 v Tyršových sadech dne 25.05.2019 a
rozhoduje

o vydání správního rozhodnutí o výjimce z konzumace alkoholických nápojů dle
důvodové zprávy
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Číslo: 505/14
Rada města Šternberka
bere na vědomí

výsledky zápisu dětí do mateřských škol pro školní rok 2019/2020
Číslo: 506/14
Rada města Šternberka
schvaluje

výjimku z počtu dětí ve třídách mateřských škol ve Šternberku pro školní rok
2019/2020 dle důvodové zprávy
Číslo: 507/14
Rada města Šternberka
bere na vědomí

návrh dodatku č. 2 ke zřizovací listině Městských kulturních zařízení, příspěvkové
organizace, podle předloženého návrhu a
doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka

dodatek č. 2 schválit
Číslo: 508/14
Rada města Šternberka
bere na vědomí

žádost spolku Kuželkářský klub železničáři Šternberk o rozšíření uznatelných
nákladů a o zvýšení dotace,
doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka

schválit zvýšení dotace na činnost spolku o 10.000 Kč včetně rozšíření uznatelných
nákladů a uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 158/19/S/OdPŠK,
uzavřené dne 25.03.2019 s Kuželkářským klubem železničáři Šternberk, z.s.,
Nádražní 1705/48, 785 01 Šternberk, IČ 47657197, dle návrhu uvedeného v
důvodové zprávě
Číslo: 509/14
Rada města Šternberka
bere na vědomí

žádost paní Lenky Čiklové o indvididuální dotaci z rozpočtu města na činnost kroužku
Mažoretky Violky,
schvaluje

poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
doatce podle předloženého návrhu s žadatelkou Lenkou Čiklovou, XXXXX, na účel
určený žadatelkou: zajištění účasti členek kroužku Mažoretky Violky a reprezentace
města a DDM Šternberk při účasti na Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu,
zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy
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Číslo: 510/14
Rada města Šternberka
schvaluje

směnu bytové jednotky č. 472/12 o velikosti 3+1 s příslušenstvím o celkové ploše
144,25 m2 v domě ve Šternberku, č. pop. 472, který je součástí pozemku parc. č.
2834/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Šternberk (ulice Masarykova č. o. 22) za
byt č. 202 o velikosti 2+1 s příslušenstvím o celkové ploše 59,38 m2 v domě ve
Šternberku, č. pop. 60, který je součástí pozemku parc. č. 21 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Šternberk (ulice Horní náměstí č. o. 12) a uzavření nájemní smlouvy
na byt č. 202 o velikosti 2+1 s příslušenstvím o celkové ploše 59,38 m2 v domě ve
Šternberku, č. pop. 60, který je součástí pozemku parc. č. 21 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Šternberk (ulice Horní náměstí č. o. 12) s XXXXX za podmínek dle
předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu nájemní smlouvy 1. místostarostu
Číslo: 511/14
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření dohody o zániku nájmu bytové jednotky č. 472/12 o velikosti 3+1 s
příslušenstvím o celkové ploše 144,25 m2 v domě ve Šternberku, č. pop. 472, který
je součástí pozemku parc. č. 2834/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Šternberk
(ulice Masarykova č. o. 22) s XXXXX za podmínek dle předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu dohody 1. místostarostu
Číslo: 512/14
Rada města Šternberka
doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka

schválit prodej pozemku a uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 15/1 trvalý
travní porost o výměře 657 m2 v k. ú. Těšíkov za kupní cenu 229.950 Kč s XXXXXa
zmocnit k podpisu kupní smlouvy 1. místostarostu
Číslo: 513/14
Rada města Šternberka
souhlasí

s umístěním stavby přípojky kanalizace v části pozemků parc. č. 4615/1, 4616, 4734
a 5270, které jsou ve vlastnictví Města Šternberka, pro napojení pozemku parc. č.
5261 vše v k. ú. Šternberk,
schvaluje

uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti s právem
umístění a provozování přípojky kanalizace, včetně práva vstupu a vjezdu v
souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jejich odstraňováním v
části pozemků parc. č. 4615/1, 4616, 4734 a 5270, které jsou ve vlastnictví Města
Šternberka, pro napojení pozemku parc. č. 5261 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,
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ze dne 29.08.2016, dle předloženého materiálu a
zmocňuje

1. místostarostu k podpisu smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti
Číslo: 514/14
Rada města Šternberka
souhlasí

s umístěním stavby přípojky plynovodu v části pozemků parc. č. 2390 a 2578, které
jsou ve vlastnictví Města Šternberka, pro napojení pozemku parc. č. 2398, vše v k. ú.
Šternberk,
schvaluje

uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti s právem
umístění a provozování přípojky plynovodu, včetně práva vstupu a vjezdu v
souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jejich odstraňováním v
části pozemků parc. č. 2390 a 2578, které jsou ve vlastnictví Města Šternberka, pro
napojení pozemku parc. č. 2398, 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

1. místostarostu k podpisu smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti
Číslo: 515/14
Rada města Šternberka
souhlasí

s umístěním stavby přípojky vodovodu v části pozemku parc. č. 2565, který je ve
vlastnictví Města Šternberka, pro napojení pozemku parc. č. 2553 vše v k. ú.
Šternberk,
schvaluje

uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti s právem
umístění a provozování přípojky vodovodu, včetně práva vstupu a vjezdu v
souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jejich odstraňováním v
části pozemku parc. č. 2565, který je ve vlastnictví Města Šternberka, pro napojení
pozemku parc. č. 2553 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

1. místostarostu k podpisu smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti
Číslo: 516/14
Rada města Šternberka
schvaluje

ukončení smlouvy o nájmu pozemku č. 448/16/s ze dne 31.08.2016 s panem Karlem
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Růžičkou, Jiráskova 30, Šternberk dohodou ke dni 30.05.2019 a
zmocňuje

k podpisu dohody o ukončení nájmu 1. místostarostu
Číslo: 517/14
Rada města Šternberka
doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka

schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 4923 ostatní plocha o výměře cca 115
m2 za cenu 1.603 Kč/m2 vlastníkům sousedních nemovitostí - pozemků parc. č. 4930
a parc. č. 4931 vše v k. ú. Šternberk dle předloženého materiálu
Číslo: 518/14
Rada města Šternberka
doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka

schválit záměr prodeje pozemků parc. č. 88/2 trvalý travní porost o výměře 204 m2 a
parc. č. 88/4 trvalý travní porost o výměře 205 m2 za kupní cenu 163.600 Kč
vlastníkovi sousední nemovitosti - pozemku parc. č. 91/1 vše v k. ú. Těšíkov dle
předloženého materiálu
Číslo: 519/14
Rada města Šternberka
schvaluje

záměr pronájmu části pozemku parc.č. 3395/1 ostatní komunikace o výměře cca 36
m2 v k.ú. Šternberk na dobu neurčitou za cenu 378 Kč/rok vlastníkům pozemků
parc.č. 3403 a parc.č. 3404 v k.ú Šternberk dle předloženého materiálu
Číslo: 520/14
Rada města Šternberka
schvaluje

záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1072 zahrada o výměře cca 750 m 2 za cenu
2.250 Kč/rok, části pozemku parc.č. 1075 zahrada o výměře cca 1.000 m2 za cenu
3.000 Kč/rok a části pozemku parc.č. 1074 zastavěná plocha a nádvoří jehož
součástí je stavba bez č.p./č.e. o výměře cca 16 m 2 za cenu 1.000 Kč/rok, vše v k.ú.
Šternberk na dobu neurčitou dle předloženého materiálu
Číslo: 521/14
Rada města Šternberka
bere na vědomí

žádost ředitelky organizace Sociální služby Šternberk, příspěvková organizace, ve
věci schválení přímého zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku služeb
IT a
ukládá

ředitelce příspěvkové organizace uzavřít smlouvu o dílo s dodavatelem: Pavel Cvek,
IČ: 45232733, Dukelská 708/13, 785 01 Šternberk, podle předloženého návrhu
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Číslo: 522/14
Rada města Šternberka
bere na vědomí

návrh na financování investiční akce „Kolejnicový stropní transportní systém pro
Domov pro Seniory Šternberk, Na Valech 14“ podle předloženého návrhu a
ukládá

podle § 31 odst. 2 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, organizaci Sociální služby
Šternberk, příspěvková organizace, odvod do rozpočtu města ve výši 540.000 Kč dle
důvodové zprávy
Číslo: 523/14
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností ERILENS s.r.o., Praha 6
Bubeneč, IČ: 45306371, podle předloženého návrhu a
zmocňuje

starostu k podpisu dodatku č. 1
Číslo: 524/14
Rada města Šternberka
schvaluje

přijetí finančního daru pro Sociální služby Šternberk, příspěvková organizace, dle
předloženého návrhu

Ing. Stanislav Orság
starosta

Jiří Kraus
1. místostarosta
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