Město Šternberk
Městský úřad Šternberk
Horní náměstí 16
785 01 Šternberk

Usnesení 29. schůze Rady města Šternberka ze dne 16. 03. 2020
Číslo: 1169/29
Rada města Šternberka
schvaluje

program schůze Rady města Šternberka dne 16.03.2020
Číslo: 1170/29
Rada města Šternberka
bere na vědomí

důvodovou zprávu ve věci projektové dokumentace "Město Šternberk - Cyklistické
komunikace Nádražní, Olomoucká, Bojovníků za svobodu a Masarykova",
schvaluje

uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi městem Šternberk a Olomouckým
krajem, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, p.o., Lipenská 120, 779 00
Olomouc, IČO: 70960399 a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti mezi městem Šternberk a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, s.p.o., správa
Olomouc, Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc a
zmocňuje

starostu podpisem smluv v předloženém znění
Číslo: 1171/29
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření prohlášení o partnerství s Římskokatolickou farností Šternberk, IČ:
48770612, pro účely projektu Revitalizace chrámu Zvěstování Panny Marie ve
Šternberku, předkládaného v rámci programu Kultura, Revitalizace movitého a
nemovitého kulturního dědictví a
zmocňuje

starostu k podpisu tohoto prohlášení
Číslo: 1172/29
Rada města Šternberka
bere na vědomí

vědomí zápis č. 20/2020 ze dne 09.03. a 10.03.2020 z jednání komise veřejných
zakázek
Číslo: 1173/29
Rada města Šternberka
rozhoduje

o výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Šternberk – Úprava cyklopřejezdu ulice Jívavská“ – účastník KÁMENBAU s.r.o.,
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Vidče 581, 756 53 Vidče, IČ: 28659261, s nabídkovou cenou 561 682,68Kč bez
DPH,
schvaluje

uzavření smlouvy o dílo dle předloženého návrhu a
zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy
Číslo: 1174/29
Rada města Šternberka
rozhoduje

o výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Šternberk, ulice Potoční – Chodník a přístup na lávku“ – účastník Online-olin s.r.o.,
U vrby 1484, 785 01 Šternberk, IČ: 0216002, nabídková cena 557 484,30 Kč bez
DPH,
schvaluje

uzavření smlouvy o dílo dle předloženého návrhu a
zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy
Číslo: 1175/29
Rada města Šternberka
rozhoduje

o výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, soutěženou
na základě elektronické aukce „Město Šternberk - Nákup výpočetní techniky 2020“.
účastník AUTOCONT a.s., Hornopolní 34, 702 00 Ostrava, IČ: 04308697, nabídková
cena 400.200,00 Kč bez DPH,
schvaluje

uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu a
zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy
Číslo: 1176/29
Rada města Šternberka
schvaluje

při provádění úkonů souvisejících se zadávacím řízením dle zákona 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, smluvní zastoupení
zadavatele jinou osobou společností RTS a.s., Lazaretní 4038/13, 602 00 Brno, IČO
25533843 – na veřejnou zakázku města Šternberka "Pojištění majetku a
odpovědnosti města Šternberka, příspěvkových organizací a Bytového družstva
Šternberk-Labutí",
jmenuje

složení komisí pro uvedenou zakázku dle předloženého návrhu a
ukládá

odboru investic a veřejných zakázek ve spolupráci se smluvně zastupujícím
zadavatelem připravit ke schválení zadávací dokumentaci na uvedenou veřejnou
zakázku
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Číslo: 1177/29
Rada města Šternberka
schvaluje

při provádění úkonů souvisejících se zadávacím řízením dle zákona 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, smluvní zastoupení
zadavatele jinou osobou společností RTS a.s., Lazaretní 4038/13, 602 00 Brno, IČO
25533843 – na veřejnou zakázku města Šternberka "Bytové domy Bezručova 20 a
22",
jmenuje

složení komisí pro uvedenou zakázku dle předloženého návrhu a
ukládá

odboru investic a veřejných zakázek ve spolupráci se smluvně zastupujícím
zadavatelem připravit ke schválení zadávací dokumentaci na uvedenou veřejnou
zakázku
Číslo: 1178/29
Rada města Šternberka
schvaluje

návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Šternberk – oprava povrchu místní komunikace ulice Poděbradova, Husova“a
ukládá

odboru investic a veřejných zakázek zahájit výběrové řízení na dodavatele
Číslo: 1179/29
Rada města Šternberka
bere na vědomí

důvodovou zprávu k zakázce malého rozsahu na projektovou dokumentaci "Atletický
stadion Pod kopcem - Připojení vodovodu a kanalizace, změna stavby",
schvaluje

přímé zadání zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na zhotovení
projektové dokumentace "Atletický stadion Pod kopcem - Připojení vodovodu a
kanalizace, změna stavby" mezi městem Šternberk a VODIS Olomouc s.r.o., Tovární
1059/1 772 11 Olomouc, IČ 25835815 a
zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy o dílo v předloženém znění
Číslo: 1180/29
Rada města Šternberka
bere na vědomí

důvodovou zprávu k zakázce malého rozsahu na projektovou dokumentaci
"Šternberk - komunikace ulice Generála Eliáše",
schvaluje

přímé zadání zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na zhotovení
projektové dokumentace "Šternberk - komunikace ulice Generála Eliáše" mezi
městem Šternberk a Ing. Petrem Doleželem, Na Šibeníku 227/42, 779 00 Olomouc,
IČO: 45186677 a
zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy o dílo v předloženém znění
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Číslo: 1181/29
Rada města Šternberka
bere na vědomí

důvodovou zprávu k zakázce malého rozsahu na projektovou dokumentaci
"Šternberk - komunikační napojení atletického stadionu",
schvaluje

přímé zadání zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na zhotovení
projektové dokumentace "Šternberk - komunikační napojení atletického stadionu"
mezi městem Šternberk a Ing. Petrem Doleželem, Na Šibeníku 227/42, 779 00
Olomouc, IČO: 45186677 a
zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy o dílo v předloženém znění
Číslo: 1182/29
Rada města Šternberka
schvaluje

záměr výpůjčky prostor bývalého augustiniánského kláštera Základní umělecké škole
Miloslava Stibora, IČ: 47654279, Pionýrská 4, 779 00 Olomouc
Číslo: 1183/29
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápis č. 8 z jednání komise rozvoje města ze dne 13.02.2020
Číslo: 1184/29
Rada města Šternberka
bere na vědomí

žádost pana Matěje Nováka o změnu účelu užití dotace na obnovu oken objektu
Střední č. p. 145, č. o. 2, Šternberk a
doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka

schválit uzavření dodatku č. 2 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č.
271/19/S/KUL uzavřené dne 10.06.2019 dle důvodové zprávy
Číslo: 1185/29
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápis č. 9 z jednání komise životního prostředí ze dne 19.02.2020
Číslo: 1186/29
Rada města Šternberka
schvaluje

poskytnutí peněžitého daru Českému svazu chovatelů, z.s., Základní organizace
Šternberk, IČ 70238367, Olomoucká 1868/96, 785 01 Šternberk,
schvaluje

uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru mezi Městem Šternberkem a
Českým svazem chovatelů, z.s., Základní organizace Šternberk, IČ 70238367,
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Olomoucká 96, 785 01 Šternberk dle předloženého návrhu a
zmocňuje

k podpisu této smlouvy 1. místostarostu Jiřího Krause
Číslo: 1187/29
Rada města Šternberka
schvaluje

poskytnutí peněžitého daru spolku Ecce Homo Šternberk, z.s., se sídlem
Masarykova 382/12, 785 01 Šternberk, IČ: 66181399 dle předloženého návrhu,
schvaluje

uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru mezi Městem Šternberkem a
spolkem Ecce Homo Šternberk, z.s., se sídlem Masarykova 382/12, 785 01
Šternberk, IČ: 66181399 dle předloženého návrhu a
zmocňuje

k podpisu této smlouvy 1. místostarostu Jiřího Krause
Číslo: 1188/29
Rada města Šternberka
bere na vědomí

žádost o kácení stromů na pozemku ve vlastnictví města Šternberka a
souhlasí

s kácením stromů na pozemku parc. č. 221/4 (2 javory) v k. ú. Lhota u Šternberka a
provedením náhradních výsadeb dle předloženého materiálu
Číslo: 1189/29
Rada města Šternberka
schvaluje

ocenění pedagogických pracovníků u příležitosti setkání ke Dni učitelů dle návrhu
uvedeného v důvodové zprávě
Číslo: 1190/29
Rada města Šternberka
bere na vědomí

vzdání se pracovního místa vedoucího zaměstnance - ředitelky příspěvkové
organizace Mateřská škola Světlov, Šternberk Bc. et Mgr. Vladimíry Rášové k
30.04.2020
Číslo: 1191/29
Rada města Šternberka
vyhlašuje

konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky organizace
Mateřská škola Světlov, Šternberk, příspěvková organizace a
jmenuje

konkursní komisi dle návrhu v důvodové zprávě
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Číslo: 1192/29
Rada města Šternberka
bere na vědomí

žádost ředitelky organizace Sociální služby Šternberk, příspěvková organizace a
schvaluje

přijetí finančního daru pro organizaci Sociální služby Šternberk, příspěvková
organizace dle návrhu v důvodové zprávě
Číslo: 1193/29
Rada města Šternberka
schvaluje

zúžení předmětu výpůjčky a uzavření dodatku č. 1 ke "Smlouvě o výpůjčce č.
614/17/s ze dne 23.10.2017" uzavřené s Moravskoslezským kynologickým svazem,
Kynologickým klubem Hvězda Šternberk, pobočným spolkem, Babická 2636/34,
Šternberk, IČ: 22815937 ve věci zúžení předmětu výpůjčky - části pozemku parc. č.
510/1 ostatní plocha v k. ú. Lhota u Šternberka na novou výměru cca 4.500 m 2 dle
předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu dodatku č. 1 smlouvy o výpůjčce 1. místostarostu
Číslo: 1194/29
Rada města Šternberka
schvaluje

výši nájemného ze smlouvy o nájmu a podnájmu nebytových prostorů a o nájmu
tepelných zařízení č. 613/00/S ze dne 01.10.2000 ve znění pozdějších dodatků v
částce 50.640 Kč/rok bez DPH pro rok 2020 a ze smlouvy č. 15/11/S/OVV ze dne
30.12.2010 ve znění pozdějších dodatků v částce 94.680 Kč/rok bez DPH pro rok
2020 pro nájemce TERMOPOL ŠTERNBERK s.r.o. se sídlem ve Šternberku,
Uničovská 101, IČ 63319357
Číslo: 1195/29
Rada města Šternberka
souhlasí

s ceníkem společnosti MISERICORDIA s.r.o., sídlo Štítného 360/24, Olomouc, IČ:
04151062 na podnájem souboru místností - budovy bez č. pop./č. ev. - stavba
občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. 25345/2 v k.ú. Šternberk
(smuteční síň v areálu městského hřbitova) třetím osobám pro rok 2020 dle
předloženého materiálu
Číslo: 1196/29
Rada města Šternberka
schvaluje

prodloužení nájmu bytu č. 205 o velikosti 1+0 s příslušenstvím o celkové ploše 49,91
m2 v domě ve Šternberku, č. pop. 353, který je součástí pozemku parc. č. 3208
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Šternberk (ulice Komenského č. o. 34) a uzavření
nájemní smlouvy na byt č. 205 s XXXXX za podmínek dle předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu nájemní smlouvy 1. místostarostu
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Číslo: 1197/29
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 XXXXXza podmínek dle důvodové zprávy
Číslo: 1198/29
Rada města Šternberka
souhlasí

s umístěním vedení kabelů nízkého a vysokého napětí elektřiny v částech pozemků
parc. č. 274, 278, 335/1, 381, 382/1, 398, 401, 411/2 v k. ú. Šternberk,
schvaluje

uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti s právem
umístění a provozování vedení kabelů nízkého a vysokého napětí elektřiny, včetně
práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo
jejich odstraňováním v částech pozemků parc. č. 274, 278, 335/1, 381, 382/1, 398,
401, 411/2 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: 1199/29
Rada města Šternberka
souhlasí

s umístěním stavby plynovodního vedení STL v částech pozemků parc. č. 2165/1,
2204/1, 2213, 2214/3, 2217/1, 2237, 2308/1, 2309/1, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333,
2335/1, 2335/8, 2337/1, 2337/2, 2337/3, 2338 v k.ú. Šternberk,
schvaluje

uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti s právem
umístění a provozování plynárenského zařízení (plynovodu STL), včetně práva
vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jeho
odstraňováním v částech pozemků parc. 2165/1, 2204/1, 2213, 2214/3, 2217/1,
2237, 2308/1, 2309/1, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2335/1, 2335/8, 2337/1,
2337/2, 2337/3, 2338 v k.ú. Šternberk, které jsou ve vlastnictví Města Šternberka, ve
prospěch GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ:
27295567, na dobu neurčitou, dle geometrického 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
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Číslo: 1200/29
Rada města Šternberka
souhlasí

s umístěním stavby přípojky kanalizace v části pozemku parc. č. 6049, který je ve
vlastnictví Města Šternberka, pro napojení pozemku parc. č. 6051/6 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 pozemku parc. č. 6049, který je ve vlastnictví Města Šternberka, pro napojení
pozemku parc. č. 6051/6 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: 1201/29
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s právem umístit a
provozovat 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. 3529 v k. ú. Šternberk, který je ve vlastnictví Města Šternberk,
ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ:24729035,
na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v geometrickém plánu č. 4765-563/2019,
za jednorázovou úhradu ve výši 3.766 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: 1202/29
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření smlouvy 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 jeho odstraňováním v
částech pozemků parc. č. 3529 a 3564 v k. ú. Šternberk, které jsou ve vlastnictví
Města Šternberk, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IVPodmokly, IČ:24729035, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v geometrickém
plánu č. 4743-357/2019, za jednorázovou úhradu ve výši 24.392 Kč, která bude
navýšena o DPH dle platného právního předpisu ke dni podpisu smlouvy o zřízení
věcného břemene služebnosti, dle předloženého materiálu a
zmocňuje
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k podpisu předložené smlouvy 1. místostarostu
Číslo: 1203/29
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. 504/3 v k. ú. Lhota u Šternberka, který je ve
vlastnictví Města Šternberk, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín
IV-Podmokly, IČ:24729035, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v
geometrickém plánu č. 581-617/2019, za jednorázovou úhradu ve výši 2.315 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: 1204/29
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s právem zřídit a
provozovat na služebném pozemku plynárenské zařízení, vstupovat a vjíždět na
služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami,
provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, a to v částech pozemků parc.
č. 253, 335/1, 360, 369/2, 398 v k. ú. Šternberk, který je ve vlastnictví Města
Šternberk, ve prospěch GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, IČ: 27295567, na dobu
neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 4826-325/2019, za jednorázovou
úhradu ve výši 50.358,00 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: 1205/29
Rada města Šternberka
schvaluje

ukončení nájemní smlouvy č. 136/01/s ve znění pozdějších dodatků č. 1 - 4 ze dne
12.03.2001 uzavřené s XXXXXna část pozemku parc. č. 5895 v k. ú. Šternberk
dohodou ke dni 31.03.2020 a
zmocňuje

k podpisu dohody 1. místostarostu
Číslo: 1206/29
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace
„Město Šternberk – úprava budovy koupaliště Šternberk“, č. sml. 539/19/S/OSMM se
společností Stern – projekt s.r.o., se sídlem Lužice 119, IČ 29373956 dle
předloženého materiálu a
zmocňuje
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k podpisu dodatku starostu
Číslo: 1207/29
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt zvláštního určení č. E25 o velikosti 1+0 s
příslušenstvím o celkové ploše 45,53 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) s XXXXXza podmínek dle předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu nájemní smlouvy 1. místostarostu
Číslo: 1208/29
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt zvláštního určení č. 001 o velikosti 1+0 s
příslušenstvím o celkové ploše 27,05 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) s XXXXXza podmínek dle předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu nájemní smlouvy 1. místostarostu
Číslo: 1209/29
Rada města Šternberka
schvaluje

ukončení nájemní smlouvy č. 563/19/S ze dne 28.11.2019 uzavřené s panem
XXXXX na pozemky parc. č. 4948 a parc. č. 4949 v k. ú. Šternberk dohodou ke dni
31.05.2020 a
zmocňuje

k podpisu dohody 1. místostarostu
Číslo: 1210/29
Rada města Šternberka
schvaluje

záměr města pronajmout pozemky parc. č. 4948 zast. plocha a nádvoří o výměře 25
m2 a parc. č. 4949 zahrada o výměře 711 m2 v k. ú. Šternberk za účelem využití
zahrada se zastavěným pozemkem vlastníkovi budovy s č.ev. 243 postavené na
pozemku parc. č. 4948 v k. ú. Šternberk na dobu určitou do 31.07.2027 za cenu
2.133 Kč/rok dle předloženého materiálu
Číslo: 1211/29
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě č. j. S-5118/02/KDX se společností Wolters Kluwer
ČR, a.s., IČ: 63077639, U Nákladového nádraží 10, 130 00 Praha 3, podle
předloženého návrhu a
zmocňuje

starostu k podpisu tohoto dodatku
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Číslo: 1212/29
Rada města Šternberka
bere na vědomí

rezignaci Ing. Jiřího Virága na funkci člena dopravní komise ke dni 18.02.2020 a
jmenuje

členem dopravní komise Stanislava Mišo od 17.03.2020
Číslo: 1213/29
Rada města Šternberka
bere na vědomí

návrh na ukončení veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů Městské policie Šternberk
s Obcí Dolany,
schvaluje

uzavření dohody o změně veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů Městské policie
Šternberk na území obce Dolany uzavřené mezi Městem Šternberk a Obcí Dolany
podle předloženého návrhu a
zmocňuje

2. místostarostu Mgr. Libora Šamšulu k podpisu této dohody

Ing. Stanislav Orság
starosta

Jiří Kraus
1. místostarosta
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