Město Šternberk
Městský úřad Šternberk
Horní náměstí 16
785 01 Šternberk

Usnesení 17. schůze Rady města Šternberka ze dne 15. 07. 2019
Číslo: 590/17
Rada města Šternberka
schvaluje

program schůze Rady města Šternberka dne 15.07.2019
Číslo: 591/17
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápis z jednání finančního výboru ze dne 28.06.2019,
bere na vědomí

výsledky hospodaření města Šternberka k 31.05.2019,
schvaluje

rozpočtová opatření č. 26 - 40 dle předloženého návrhu a
doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka

vzít na vědomí výsledky hospodaření města Šternberka k 31.05.2019, rozpočtová
opatření schválená Radou města Šternberka a schválit rozpočtové opatření č. 41
Číslo: 592/17
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápisy z jednání komise škodní č. 3 ze dne 05.06.2019 a č. 4 ze dne 26.06.2019 a
schvaluje

vyřazení majetku z evidencí dle zápisů z jenání komise škodní
Číslo: 593/17
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápis z jednání komise dopravní ze dne 24.6.2019,
schvaluje

tiskovou zprávu z jednání komise dopravní,
schvaluje

záměr změny dopravního značení na ulicích Jesenická, Jiráskova, Světlov, Nádražní,
bere na vědomí

žádost XXXXX ve věci dopravního zrcadla na ulici Jesenická,
žádost XXXXX ve věci vyhrazeného parkování na ulici Jiráskova,
žádost XXXXXve věci dopravního značení na ulici Světlov a
ukládá

starostovi odpovědět žadatelům dle předloženého návrhu
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Číslo: 594/17
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření smlouvy o právu provést stavbu, nájemní smlouvy a smlouvy o zřízení
služebnosti pro akci: „Technická infrastruktura Lužická, U Hřbitova – vodovod“ mezi
městem Šternberk a Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací,
IČO: 70960399, se sídlem: Olomouc, Lipenská 120, PSČ 772 11 a
zmocňuje

starostu k podpisu uvedených smluv
Číslo: 595/17
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápis č. 9/2019 ze dne 08.07.2019 z jednání komise veřejných zakázek
Číslo: 596/17
Rada města Šternberka
rozhoduje

o výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Stavební úpravy chodníků ulice Sadová, Šternberk“ – účastník PRESBETON Nova,
s.r.o., U panelány 594/6c, 779 00Olomouc, IČ: 47152532, nabídková cena 690
250,00 Kč bez DPH,
schvaluje

uzavření smlouvy o dílo dle předloženého návrhu a
zmocňuje

starostu podpisem smlouvy
Číslo: 597/17
Rada města Šternberka
rozhoduje

o výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Výkon
technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP stavby - Regenerace
panelového sídliště Nádražní – I. etapa" - účastník č. 4 - COHAB Project s.r.o.,
Tomkova 27, 779 00 Olomouc, IČ: 05455618, nabídková cena 216 000,00 Kč bez
DPH,
schvaluje

uzavření příkazní smlouvy dle předloženého návrhu a
zmocňuje

starostu podpisem smlouvy
Číslo: 598/17
Rada města Šternberka
rozhoduje

o výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
"Oprava plynové kotelny v domě Komenského 388/40, Šternberk" - účastník Miroslav
Körner, Dvorská 13, 785 01 Šternberk, IČ: 43592660, nabídková cena 263 997,00 Kč
bez DPH
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schvaluje

uzavření smlouvy o dílo dle předloženého návrhu a
zmocňuje

starostu podpisem smlouvy
Číslo: 599/17
Rada města Šternberka
zrušuje

veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Projektová dokumentace rekonstrukce
tělocvičny ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk"
Číslo: 600/17
Rada města Šternberka
schvaluje

přímé zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby
vč. výkazů výměr a rozpočtů na akci " Šternberk - Přednádražní prostor" dle
předložené cenové nabídky a
ukládá

odboru investic a veřejných zakázek předložit na další jednání Rady města
Šternberka ke schválení podrobné obchodní podmínky ve formě návrhu smlouvy o
dílo
Číslo: 601/17
Rada města Šternberka
rozhoduje

na základě provedeného poptávkového řízení, o výběru zhotovitele na akci "Stavební
úpravy komunikace Šternberk, Krakořice" - firma ROADMEDIC s.r.o., Pod Senovou
2960/70, 787 01 Šumperk, IČ: 62363701, nabídková cena 308 396 Kč bez DPH,
schvaluje

uzavření smlouvy o dílo dle předloženého návrhu a
zmocňuje

starostu podpisem smlouvy
Číslo: 602/17
Rada města Šternberka
schvaluje

přímé zadání zakázky na demolici skleníku se zázemím – býv. učebny - ZŠ
Svatoplukova, zhotoviteli Maletínský Pískovec s.r.o., Dolní Žleb 68, 785 01
Šternberk, IČ: 25872354, nabídková cena 239 337,20 Kč bez DPH,
schvaluje

uzavření smlouvy o dílo dle předložného návrhu a
zmocňuje

starostu podpisem smlouvy
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Číslo: 603/17
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace "II/445
Šternberk - chodníky ulice Jesenická" mezi městem Šternberk a firmou CEKR CZ
s.r.o., Mazalova 57/2, 787 01 ŠUMPERK, IČO 27821251 dle předloženého návrhu a
zmocňuje

starostu k podpisu dodatku č. 1 smlouvy o dílo
Číslo: 604/17
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na zhotovení stavby "Šternberk - Regenerace
panelového sídliště Nádražní - I. etapa" mezi městem Šternberk a firmou STRABAG
a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO 60838744 dle předloženého návrhu a
zmocňuje

starostu k podpisu dodatku č. 1 smlouvy o dílo
Číslo: 605/17
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na zhotovení stavby "Výstavba cyklostezky
Šternberk - Dolní Žleb, I. etapa" mezi městem Šternberk a firmou BERKASTAV
s.r.o., Nádražní 955/11,792 01 Bruntál, IČO 02657392 dle předloženého návrhu a
zmocňuje

starostu k podpisu dodatku č. 1 smlouvy o dílo
Číslo: 606/17
Rada města Šternberka
schvaluje

prohlášení o vzdání se práva na náhradu škody s oprávněnou stranou Česká
republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, se sídlem Kaplanova 1/1931,
Praha 11 - Chodov, 148 00, IČ: 62933591
Číslo: 607/17
Rada města Šternberka
bere na vědomí

žádosti o kácení stromů na pozemcích ve vlastnictví města Šternberka a
souhlasí

s kácením stromů na pozemcích parc. č. 3232 (jasan), 4759 (3 ks javory) v k. ú.
Šternberk a parc. č. 71/9 (3 ks borovice) v k. ú. Lhota u Šternberka a provedením
náhradních výsadeb dle předloženého materiálu
Číslo: 608/17
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápis z 5. jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne 05.06.2019
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Číslo: 609/17
Rada města Šternberka
doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka

schválit rozpočtové opatření č. 41 a změnu odpisů a odvodu z odpisů nemovitého a
movitého majetku ve správě Mateřské školy Nádražní 7, Šternberk, příspěvková
organizace, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě
Číslo: 610/17
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření dodatku č. 1 kupní smlouvy na dodávku nábytku č. 111/19/S/OdPŠK
uzavřené dne 18.03.2019 s Mgr. Břetislavem Baarem, 747 68 Kyjovice 1043, IČ
60804114 a dodatku č. 1 kupní smlouvy na dodávku školních pomůcek č.
112/19/S/OdPŠK uzavřené dne 18.03.2019 s Mgr. Břetislavem Baarem, 747 68
Kyjovice 1043, IČ 60804114, v rámci 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; dle návrhů uvedených v důvodové zprávě a
zmocňuje

starostu k podpisu dodatků kupních smluv
Číslo: 611/17
Rada města Šternberka
bere na vědomí

plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka ke
30.06.2019
Číslo: 612/17
Rada města Šternberka
bere na vědomí

důvodovou zprávu v záležitosti pořízení herního prvku - stromového domečku na
zahradu MŠ Komenského,
schvaluje

přímé zadání zakázky malého rozsahu na dodávku herního prvku pro Mateřskou
školu Komenského 44, Šternberk, příspěvková organizace a
ukládá

ředitelce školy uzavřít kupní smlouvu s firmou Drimal play, s.r.o., Mysločovice 182,
763 01 Mysločovice, IČ: 04904923, cena 199.600 Kč bez DPH, cena s DPH 241.516
Kč dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě
Číslo: 613/17
Rada města Šternberka
schvaluje

čerpání rezervního fondu Mateřské školy Komenského 44, Šternberk, příspěvkové
organizace na posílení fondu investic a čerpání fondu investic na pořízení herního
prvku na zahradu školy dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě
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Číslo: 614/17
Rada města Šternberka
bere na vědomí

informaci Domu dětí a mládeže Šternberk, příspěvkové organizace o výsledku
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce učeben v DDM Šternberk dodávky" dle důvodové zprávy a
ukládá

řediteli organizace uzavřít kupní smlouvy s vybranými dodavateli dle návrhu
uvedeného v důvodové zprávě:
1.část dodávka nábytku a nábytkového vybavení
vybraný dodavatel: KANONA a.s., Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4 – Krč, IČ
04163664, nabídková cena bez DPH 720.330 Kč, cena s DPH 871.599,30 Kč
2.část dodávka učebních pomůcek
vybraný dodavatel: Mgr. Břetislav Baar, 747 68 Kyjovice 1043, IČ 60804114,
nabídková cena bez DPH 1.369.740 Kč, cena s DPH 1.657.385,40 Kč
3.část dodávka ICT vybavení
vybraný dodavatel: C SYSTEM CZ a.s., Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno –
Židenice, IČ 27675645, nabídková cena bez DPH 999.655 Kč, cena s DPH
1.209.583 Kč
Číslo: 615/17
Rada města Šternberka
bere na vědomí

aktualizaci zásobníku názvů nových ulic a
doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka

zásobník názvů nových ulic schválit
Číslo: 616/17
Rada města Šternberka
bere na vědomí

žádost HC TJ Šternberk o finanční podporu města Šternberka na zamýšlený projekt
rekonstrukce a modernizace zimního stadionu a
doporučuje

žadateli před projednáním žádosti v zastupitelstvu města předložit návrh budoucí
spolupráce a participace města na provozu a využívání zimního stadionu dle
doporučení finančního výboru a sportovní komise
Číslo: 617/17
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:
Šternberk open air florbal ve dnech 24.08.2019 – 25.08.2019 a
rozhoduje

o vydání správního rozhodnutí o výjimce z konzumace alkoholických nápojů dle
důvodové zprávy
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Číslo: 618/17
Rada města Šternberka
bere na vědomí

organizační změnu v organizaci Sociální služby Šternberk, příspěvková organizace,
nesouhlasí

s provedenou organizační změnou a
ukládá

ředitelce organizace odůvodnit provedenou organizační změnu, popřípadě navrhnout
jinou variantu
Číslo: 619/17
Rada města Šternberka
bere na vědomí

informaci o schválení podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky
prostřednictvím Národního programu Životního prostředí na akci "Územní studie
krajiny ORP Šternberk",
schvaluje

přijetí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky ve výši 204 127
Kč a uzavření Smlouvy č. 01011931 o poskytnutí podpory na akci "Územní studie
krajiny ORP Šternberk" se Státním fondem životního prostředí České republiky,
Kaplanova 1391/1, 148 00 Praha 11, IČO 00020729, a
zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy
Číslo: 620/17
Rada města Šternberka
revokuje

usnesení č. 165/6 ze dne 14.01.2019 a
schvaluje

prodloužení nájmu bytu č. 006 zvláštního určení o velikosti 1+0 s příslušenstvím o
celkové ploše 25,06 m2 v 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) a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 006 s panem XXXXXna základě
usnesení Okresního soudu v Olomouci č.j. 0 P 107/2010-347 za podmínek dle
předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu nájemní smlouvy 1. místostarostu
Číslo: 621/17
Rada města Šternberka
schvaluje

prodloužení nájmu bytu č. 105 o velikosti 1+0 s příslušenstvím o celkové ploše 27,47
m2 v bytovém domě ve Šternberku, č. pop. 1013, který je součástí pozemku parc. č.
3347/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice Potoční č. o. 15) a
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 105 mezi Městem Šternberk, Horní nám. 16,
Šternberk, IČ:00299529 a XXXXX, na straně jedné a panem XXXXX na straně druhé
za podmínek dle předloženého materiálu a
zmocňuje

Stránka 7 z 17

k podpisu nájemní smlouvy 1. místostarostu
Číslo: 622/17
Rada města Šternberka
schvaluje

prodloužení nájmu bytu č. 107 zvláštního určení o velikosti 1+1 s příslušenstvím o
celkové ploše 35,58 m2 v domě ve Šternberku, č. pop. 390, který je součástí
pozemku parc. č. 3177 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Šternberk (ulice Žitná č. o.
12) a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 107 s paní XXXXXza podmínek dle
předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu nájemní smlouvy 1. místostarostu
Číslo: 623/17
Rada města Šternberka
schvaluje

pronájem části pozemku a uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č.
3395/1 ost.plocha o výměře cca 36 m2 v k. ú. Šternberk na dobu neurčitou za cenu
378 Kč/rok s XXXXX dle předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu nájemní smlouvy 1. místostarostu
Číslo: 624/17
Rada města Šternberka
schvaluje

pronájem pozemků a uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 1072
zahrada a část pozemku parc.č. 1075 zahrada o výměře cca 299 m 2, vše v k.ú.
Šternberk na dobu neurčitou za cenu 897 Kč/rok s XXXXX dle předloženého
materiálu a
zmocňuje

k podpisu nájemní smlouvy 1. místostarostu
Číslo: 625/17
Rada města Šternberka
schvaluje

pronájem pozemků a uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 1072
zahrada a část pozemku parc.č. 1075 zahrada o celkové výměře cca 230 m 2, vše v
k.ú. Šternberk na dobu neurčitou za cenu 690 Kč/rok s XXXXXdle předloženého
materiálu a
zmocňuje

k podpisu nájemní smlouvy 1. místostarostu
Číslo: 626/17
Rada města Šternberka
schvaluje

pronájem pozemků a uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 1072
zahrada, část pozemku parc.č. 1075 zahrada o celkové výměře cca 230 m 2 a část
pozemku parc.č. 1074, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e. z id. 1/3 vše v k.ú.
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Šternberk na dobu neurčitou za cenu 1.690 Kč/rok s manželi XXXXX dle
předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu nájemní smlouvy 1. místostarostu
Číslo: 627/17
Rada města Šternberka
schvaluje

záměr pronájmu plochy objektu č.p. 960 - Dvorská 13, Šternberk za účelem umístění
reklamního zařízení, dle předloženého materiálu
Číslo: 628/17
Rada města Šternberka
schvaluje

pronájem pozemků a uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 6012/1
trv.trav porost o výměře cca 250 m2, část pozemku parc. č. 6012/6 trv.trav.porost o
výměře cca 68 m2 a pozemek parc. č. 6012/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
16 m2, vše v k.ú. Šternberk na dobu neurčitou za cenu 1.018 Kč/rok s XXXXX dle
předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu nájemní smlouvy 1.místostarostu
Číslo: 629/17
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti s právem
umístění a provozování informačního panelu včetně přívodního napájecího kabelu
NN pro autobusovou dopravu včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem,
opravami a údržbou, změnami nebo jejich odstraňováním v části pozemku parc. č.
2339/3 v k. ú. Šternberk, který je ve vlastnictví Správy železniční dopravní cesty,
státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234, a to v rozsahu
specifikovaném v geometrickém plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene služebnosti, za cenu 10.000 Kč + DPH dle předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti 1. místostarostu
Číslo: 630/17
Rada města Šternberka
schvaluje

pronájem pozemku a uzavření smlouvy o nájmu pozemku na část pozemku parc. č.
2339/3 o výměře cca 159 m2 v k. ú. Šternberk se Správou železniční dopravní cesty,
státní organizací, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234 na dobu určitou v
souvislosti se stavbou "Přednádražní prostor Šternberk" za cenu 28 Kč/m 2/rok + DPH
dle předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu nájemní smlouvy 1. místostarostu
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Číslo: 631/17
Rada města Šternberka
souhlasí

pro XXXXX nájemce bytu č. 306 o velikosti 3+1 v bytovém domě ve Šternberku, č.
pop. 2411, který je součástí pozemku parc. č. 3344/4 zastavěná plocha a nádvoří v
k.ú. Šternberk (ulice Labutí č. or. 25) a garážového stání č. 3 v tomtéž domě s
podnájmem pro XXXXX za podmínek dle předloženého materiálu
Číslo: 632/17
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: 633/17
Rada města Šternberka
souhlasí

s umístěním vedení VNk v části pozemků parc. č. 2311, 2312 a 2329 v k. ú.
Šternberk,
schvaluje

uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti s právem
umístění a provozování zemního kabelového vedení VNK, včetně práva vstupu a
vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jejich
odstraňováním v části pozemků parc. č. 2311, 2312 a 232 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
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Číslo: 634/17
Rada města Šternberka
souhlasí

s umístěním stavby přípojky kanalizace v části pozemků parc. č. 2213 a 2333, které
jsou ve vlastnictví Města Šternberka, pro napojení pozemku parc. č. 2162 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. 2213 a 2333, které jsou ve vlastnictví Města Šternberka, pro
napojení pozemku parc. č. 2162 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: 635/17
Rada města Šternberka
souhlasí

s umístěním stavby přípojky kanalizace v části pozemků parc. č. 411/2, 761 a 784/2,
které jsou ve vlastnictví Města Šternberka, pro napojení pozemku parc. č. 765 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. 411/2, 761 a 784/2, které jsou ve vlastnictví Města
Šternberka, pro napojení pozemku parc. č. 765 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: 636/17
Rada města Šternberka
souhlasí

s umístěním vodovodního vedení v části pozemku parc. č. 5980/5 v k. ú. Šternberk,
schvaluje

uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti s právem
umístění a provozování vodovodního vedení, včetně práva vstupu a vjezdu v
souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jejich odstraňováním v
částech pozemku parc. č. 5980/5 v k. ú. Šternberk, který je ve vlastnictví Města
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Šternberka, ve prospěch JV SERVICE COMPANY s.r.o., Pňovice 75, 784 01 Litovel,
IČ: 05426707 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: 637/17
Rada města Šternberka
souhlasí

se změnou využití budovy Svatoplukova 2266/1, která je součástí pozemku parc. č.
989/2 v k.ú. Šternberk, z původního využití pizzerie na rodinný dům,
schvaluje

uzavření smlouvy o právu provést stavbu změna využití budovy Svatoplukova
2266/1, která je součástí pozemku parc. č. 989/2, z původního využití pizzerie na
rodinný dům, spočívající v umístění prodloužení stávajícího schodiště v rozsahu 1,5
m2 na části pozemku parc. č. 989/1, vše v k.ú. Šternberk dle předloženého materiálu
a
zmocňuje

k podpisu smlouvy o právu provést stavbu 1. místostarostu
Číslo: 638/17
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření smlouvy o zániku věcného břemene služebnosti inženýrské sítě a smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě s právem umístění a
provozování vodovodu, splaškové kanalizace a dešťové kanalizace včetně práva
vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jejich
odstraňováním v části služebného pozemku parc. č. 217/182 v k. ú. Lhota u
Šternberka, ve prospěch Města Šternberka, v rozsahu vyznačeném geometrickým
plánem č. 552-8/2019, bezúplatně a na dobu neurčitou dle předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu předložené smlouvy 1. místostarostu
Číslo: 639/17
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s právem umístění a
provozování veřejné komunikace pro pěší včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti
s užíváním, provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jejím odstraňováním v
části služebného pozemku parc. č. 217/182 v k. ú. Lhota u Šternberka, ve prospěch
Města Šternberka, v rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č. 553-9/2019,
bezúplatně a na dobu neurčitou dle předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu předložené smlouvy 1. místostarostu
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Číslo: 640/17
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s právem umístění a
provozování veřejné komunikace pro pěší včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti
s užíváním, provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jejím odstraňováním v
části služebného pozemku parc. č. 217/127 v k. ú. Lhota u Šternberka, ve prospěch
Města Šternberka, v rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č. 553-9/2019,
bezúplatně a na dobu neurčitou dle předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu předložené smlouvy 1. místostarostu
Číslo: 641/17
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s právem umístění a
provozování přípojky dešťové kanalizace, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti
s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jejím odstraňováním v části
služebného pozemku parc. č. 217/160 v k. ú. Lhota u Šternberka (který je ve
vlastnictví Města Šternberka), ve prospěch pozemku parc. č. 217/182 v k. ú. Lhota u
Šternberka, a to v rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č. 570-92/2019, na
dobu neurčitou, úplatně za jednorázovou úhradu 12.760 Kč, která bude navýšena o
DPH dle platného právního předpisu ke dni podpisu smlouvy o zřízení věcného
břemene služebnosti dle předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu předložené smlouvy 1. místostarostu
Číslo: 642/17
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s právem umístění a
provozování přípojky splaškové kanalizace, včetně práva vstupu a vjezdu v
souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jejím odstraňováním v
části služebného pozemku parc. č. 217/160 v k. ú. Lhota u Šternberka (který je ve
vlastnictví Města Šternberka), ve prospěch pozemku parc. č. 217/182 v k. ú. Lhota u
Šternberka, a to v rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č. 555-11/2019, na
dobu neurčitou, úplatně za jednorázovou úhradu 2.440 Kč, která bude navýšena o
DPH dle platného právního předpisu ke dni podpisu smlouvy o zřízení věcného
břemene služebnosti dle předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu předložené smlouvy 1. místostarostu
Číslo: 643/17
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s právem umístění a
provozování přípojky splaškové kanalizace, včetně práva vstupu a vjezdu v
souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jejím odstraňováním v
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části služebných pozemků parc. č. 217/157 a 217/158 v k. ú. Lhota u Šternberka
(které jsou ve vlastnictví Města Šternberka), ve prospěch pozemku parc. č. 217/127 a
pozemku parc. č. 217/188, jehož součástí je stavba č.p. 2700, vše v k. ú. Lhota u
Šternberka, a to v rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č. 556-12/2019, na
dobu neurčitou, úplatně za jednorázovou úhradu 3.400 Kč, která bude navýšena o
DPH dle platného právního předpisu ke dni podpisu smlouvy o zřízení věcného
břemene služebnosti dle předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu předložené smlouvy 1. místostarostu
Číslo: 644/17
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s právem umístění a
provozování vjezdu, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem,
opravami a údržbou, změnami nebo jeho odstraňováním v části služebného
pozemku parc. č. 217/160 v k. ú. Lhota u Šternberka (který je ve vlastnictví Města
Šternberka), ve prospěch pozemku parc. č. 217/182 v k. ú. Lhota u Šternberka, v
rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č. 558-14/2019, na dobu neurčitou,
úplatně za jednorázovou úhradu 10.000 Kč, která bude navýšena o DPH dle
platného právního předpisu ke dni podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene
služebnosti dle předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu předložené smlouvy 1. místostarostu
Číslo: 645/17
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s právem umístění a
provozování vodovodní přípojky a vodoměrné šachty, včetně práva vstupu a vjezdu v
souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jejich odstraňováním v
části služebného pozemku parc. č. 217/158 v k. ú. Lhota u Šternberka (který je ve
vlastnictví Města Šternberka), ve prospěch pozemku parc. č. 217/188, jehož součástí
je stavba č.p. 2700, v k. ú. Lhota u Šternberka, a to v rozsahu vyznačeném
geometrickým plánem č. 561-16/2019, na dobu neurčitou, úplatně za jednorázovou
úhradu 18.840 Kč, která bude navýšena o DPH dle platného právního předpisu ke
dni podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti dle předloženého
materiálu a
zmocňuje

k podpisu předložené smlouvy 1. místostarostu
Číslo: 646/17
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 002 zvláštního určení o velikosti 1+1 s
příslušenstvím o celkové ploše 35,10 m2 v domě ve Šternberku, č. pop. 386, který je
součástí pozemku parc. č. 3183 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Šternberk (ulice
Hanácká č. o. 2) s XXXXX za podmínek dle předloženého materiálu a
zmocňuje
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k podpisu nájemní smlouvy 1. místostarostu
Číslo: 647/17
Rada města Šternberka
schvaluje

záměr pronájmu části pozemku parc.č. 4621/8 ostatní plocha o výměře cca 40 m 2 v
k.ú. Šternberk na dobu neurčitou za cenu 420 Kč/rok nájemci bytové jednotky v
domě Světlov 2260/94, Šternberk dle předloženého materiálu
Číslo: 648/17
Rada města Šternberka
schvaluje

ukončení nájemní smlouvy č. 398/16/s ze dne 25.07.2016 uzavřené s XXXXX na
část pozemku parc. č. 5847/1 v k. ú. Šternberk dohodou ke dni 31.08.2019 a
zmocňuje

k podpisu dohody 1. místostarostu
Číslo: 649/17
Rada města Šternberka
schvaluje

záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 5847/1 zahrada o výměře cca 300
m2
v k. ú. Šternberk za účelem využití zahrada vlastníkům sousedících pozemků parc.č.
5853/1 a parc.č. 5854/1 v k. ú. Šternberk na dobu neurčitou za cenu 900 Kč/rok dle
předloženého materiálu
Číslo: 650/17
Rada města Šternberka
schvaluje

ukončení nájemní smlouvy č. 236/08/s ze dne 28.12.2007 ve znění pozdějších
dodatků uzavřené s XXXXX na pozemky parc. č. 4940 a parc. č. 4941 v k. ú.
Šternberk dohodou ke dni 31.08.2019 a
zmocňuje

k podpisu dohody 1. místostarostu
Číslo: 651/17
Rada města Šternberka
schvaluje

záměr města pronajmout pozemky parc. č. 4940 zast. plocha a nádvoří o výměře 28
m2 a parc. č. 4941 zahrada o výměře 564 m 2 v k. ú. Šternberk za účelem využití
zahrada se zastavěným pozemkem vlastníkovi budovy s č.ev. 239 postavené na
pozemku parc. č. 4940 v k. ú. Šternberk na dobu určitou do 31.07.2027 za cenu
1.804 Kč/rok dle předloženého materiálu
Číslo: 652/17
Rada města Šternberka
schvaluje

ukončení nájemní smlouvy č. 37/16/s ze dne 25.01.2016 ve znění pozdějšího
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dodatku č.1 uzavřené s XXXXX na pozemky parc. č. 4964 a parc. č. 4965 v k. ú.
Šternberk dohodou ke dni 31.08.2019 a
zmocňuje

k podpisu dohody 1. místostarostu
Číslo: 653/17
Rada města Šternberka
schvaluje

záměr města pronajmout pozemky parc. č. 4964 zast. plocha a nádvoří o výměře 14
m2 a parc. č. 4965 zahrada o výměře 656 m 2 v k. ú. Šternberk za účelem využití
zahrada se zastavěným pozemkem vlastníkovi budovy s č.ev. 252 postavené na
pozemku parc. č. 4964 v k. ú. Šternberk na dobu určitou do 31.07.2027 za cenu
2.024 Kč/rok dle předloženého materiálu
Číslo: 654/17
Rada města Šternberka
neschvaluje

snížení nájemného z bytu č. 204 o velikosti 3+1 s příslušenstvím o celkové ploše
155,51 m2 v domě Šternberku, č. pop. 81, který je součástí pozemku parc. č. 88
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice Radniční č. o. 16) dle žádosti
XXXXX a
schvaluje

zrušení 15% snížení nájemného z bytu č. 204 o velikosti 3+1 s příslušenstvím o
celkové ploše 155,51 m2 v domě ve Šternberku, č. pop. 81, který je součástí
pozemku parc. č. 88 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice Radniční č.
o. 16) pro XXXXX a to od 01.08.2019
Číslo: 655/17
Rada města Šternberka
schvaluje

ukončení nájmu a uzavření dohody o ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání
dle nájemní smlouvy č. 646/18/S v budově č. pop. 162 (Radniční 5), jenž je součástí
pozemku parc. č. 237, zast. plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk, uzavřené s pí XXXXX,
dohodou k datu 31.08.2019 a
zmocňuje

1. místostarostu k podpisu dohody o ukončení nájmu
Číslo: 656/17
Rada města Šternberka
schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o ploše 35,53 m 2 v
budově č. pop. 162 (Radniční 5), jenž je součástí pozemku parc. č. 237 - zast. plocha
a nádvoří v k.ú. Šternberk
Číslo: 657/17
Rada města Šternberka
schvaluje

4. změnu 4. vydání směrnice S 75-08 Pravidla pro uzavírání smluv dle předloženého
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návrhu
Číslo: 658/17
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření trojstranných smluv mezi Městem Šternberk, dobrovolným svazkem obcí
Mikroregion Šternbersko, IČ: 04234201 a příspěvkovými organizacemi (mateřskými
školami a základními školami) na výkon funkce pověřence GDPR dle předloženého
návrhu a
zmocňuje

starostu k podpisu těchto smluv
Číslo: 659/17
Rada města Šternberka
bere na vědomí

důvodovou zprávu k návrhu na změnu nařízení města o placeném parkování ve
Šternberku a
vydává

nařízení města č. 2/2019, kterým se mění nařízení města č. 5/2012 o placeném
parkování ve Šternberku
Číslo: 660/17
Rada města Šternberka
schvaluje

dokument RM "Ceník parkovného v zóně placeného parkování vymezeného
nařízením města č. 5/2012 o placeném parkování ve Šternberku podle předloženého
návrhu
Číslo: 661/17
Rada města Šternberka
schvaluje

rozpočtové opatření č. 42,
schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo Azylový dům pro matky s dětmi v tísni,
Šternberk – Dalov – oprava objektu po požáru č. 296/19/S/OSV ze dne 16.5.2019
uzavřené mezi Městem Šternberk a Krejčí Building. 4 you s.r.o., Průmyslová
2564/10, 785 01 Šternberk, IČ 27837882 podle předloženého návrhu a
zmocňuje

starostu k podpisu dodatku č. 1

Ing. Stanislav Orság
starosta

Jiří Kraus
1. místostarosta
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