Město Šternberk
Městský úřad Šternberk
Horní náměstí 16
785 01 Šternberk

Usnesení 39. schůze Rady města Šternberka ze dne 12. 10. 2020
Číslo: 1664/39
Rada města Šternberka
schvaluje

program schůze Rady města Šternberka dne 12.10. 2020
Číslo: 1665/39
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápis z jednání finančního výboru ze dne 25.09.2020,
bere na vědomí

výsledky hospodaření města Šternberka k 31.08.2020,
schvaluje

rozpočtová opatření č. 43 - 45 dle předloženého návrhu a
doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka

vzít na vědomí výsledky hospodaření města Šternberka k 31.08.2020 a rozpočtová
opatření schválená Radou města Šternberka.
Číslo: 1666/39
Rada města Šternberka
bere na vědomí

zápis č. 26/2020 ze dne 05.10.2020 z jednání komise veřejných zakázek
Číslo: 1667/39
Rada města Šternberka
rozhoduje

o výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Šternberk,
Výstavba krytého bazénu – koordinátor BOZP“ – SAFEA IVS s.r.o., Sukova 49/4, 602
00 Brno, IČ: 64511260, nabídková cena 129 000,00 Kč bez DPH,
schvaluje

uzavření příkazní smlouvy dle předloženého návrhu a
zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy
Číslo: 1668/39
Rada města Šternberka
zrušuje

veřejnou zakázku malého rozsahu na výkon technického dozoru stavby "Šternberk,
výstavba krytého bazénu – TDS – uzavřená výzva" a
ukládá
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vypsat nové výběrové řízení formou uzavřené výzvy s upřesněním požadavků na
dodavatele a smluvních podmínek zadávací dokumentaci
Číslo: 1669/39
Rada města Šternberka
zrušuje

veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „Upgrade systému elektronické
pošty“,
ukládá

oddělení informatiky a krizového řízení a odboru investic a veřejných zakázek vypsat
nové výběrové řízení s přesnou specifikací a požadavkem na předmět plnění veřejné
zakázky a
revokuje

usnesení Rady města Šternberka č. 1585/37 ze dne 07.09.2020
Číslo: 1670/39
Rada města Šternberka
schvaluje

přímé zadání zakázky "Bývalý augustiniánský klášter - rekonstrukce J, JV, V fasády PD" firmě Atelier Polách a Bravenec s.r.o., Mahlerova 15. 772 00 Olomouc, IČ:
25870092, nabídková cena 223 983,90 Kč bez DPH,
schvaluje

uzavření smlouvy o dílo dle předloženého návrhu a
zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy
Číslo: 1671/39
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo "Šternberk - Odkanalizování sídliště Jívavská 1. etapa" mezi městem Šternberk a společností LB 2000 s.r.o., U Hřiště 810,8, 779
00 Olomouc, IČ: 64618081 a
zmocňuje

starostu k podpisu dodatku smlouvy o dílo
Číslo: 1672/39
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2020/02283/OSV/DSM na
projekt „Šternberk – rozšíření a reprodukce MKDS – I. etapa“ mezi Olomouckým
krajem Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc- Hodolany, IČO: 60609460 a
Městem Šternberk a
zmocňuje

starostu k podpisu tohoto dodatku
Číslo: 1673/39
Rada města Šternberka
schvaluje
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uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na výkon geotechnického dozoru v průběhu
1. etapy výstavby atletického stadionu ve Šternberku, č. smlouvy 300/20/S/OPŠK
uzavřené dne 13.07.2020, s GEOtest, a.s., IČ 46344942, sídlo Šmahova 1244/112,
627 00 Brno, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě a
zmocňuje

starostu k podpisu dodatku
Číslo: 1674/39
Rada města Šternberka
schvaluje

přímé zadání zakázky - vybudování provizorní přístupové cesty pro budoucí atletický
stadion firmě provádějící stavbu atletického stadionu VYSSPA Sports Technology
s.r.o., IČ 27967638, nabídková cena 242.624,45 Kč bez DPH (293.575,58 Kč vč.
DPH),
schvaluje

uzavření smlouvy o dílo dle předloženého návrhu a
zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy
Číslo: 1675/39
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby "Rekonstrukce
sociálního zázemí tělocvičny ZŠ nám. Svobody, Šternberk" se zhotovitelem LANEX
Olomouc s.r.o., IČ 25904116 (smlouva č. 208/20/S/OPŠK, uzavřená dne 20.05.2020)
dle předloženého návrhu a
zmocňuje

starostu k podpisu dodatku smlouvy
Číslo: 1676/39
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby "Výstavba a
modernizace specializovaných učeben na ZŠ Svatoplukova Šternberk" se
zhotovitelem FACTORY 2014 a.s., IČ 03161846 (smlouva č. 191/20/S/OPŠK,
uzavřená dne 20.04.2020) dle předloženého návrhu a
zmocňuje

starostu k podpisu dodatku
Číslo: 1677/39
Rada města Šternberka
bere na vědomí

žádosti ředitelky organizace Sociální služby Šternberk, příspěvková organizace a
schvaluje

přijetí věcného a finančního daru pro organizaci Sociální služby Šternberk,
příspěvková organizace dle návrhu v důvodové zprávě
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Číslo: 1678/39
Rada města Šternberka
schvaluje

pronájem části pozemku a uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 192/1
trvalý travní porost o výměře cca 200 m2 v k.ú. Chabičov na dobu určitou - 1 rok za
cenu 500 Kč/rok s XXXXX dle předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu nájemní smlouvy 1. místostarostu
Číslo: 1679/39
Rada města Šternberka
schvaluje

pronájem pozemků a uzavření nájemní smlouvy na pozemek parc.č. 5486 zahrada o
výměře 686 m2 a část pozemku parc. č. 5487 trvalý travní porost o výměře cca 4.800
m2 v k.ú. Šternberk na dobu neurčitou za cenu 1 Kč/rok XXXXX dle předloženého
materiálu a
zmocňuje

k podpisu nájemní smlouvy 1. místostarostu
Číslo: 1680/39
Rada města Šternberka
souhlasí

s umístěním podzemního komunikačního vedení v částech pozemků parc. č. 1781/1,
1954 a 1967/1 v k. ú. Šternberk,
schvaluje

uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti s právem
umístění a provozování podzemního komunikačního vedení, včetně práva vstupu a
vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jejich
odstraňováním v částech pozemků parc. č. 1781/1, 1954 a 1967/1 v k. ú. Šternberk,
které jsou ve vlastnictví Města Šternberka, ve prospěch CETIN a.s., Českomoravská
2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 04084063, na dobu neurčitou, dle
geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene - služebnosti a za
cenu 500 Kč, vč. DPH dle platného právního předpisu ke dni podpisu smlouvy o
zřízení věcného břemene služebnosti a
zmocňuje

1. místostarostu k podpisu smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti
Číslo: 1681/39
Rada města Šternberka
souhlasí

s umístěním stavby přípojky splaškové kanalizace v částech pozemků parc. č. 5425
a 5499/9, které jsou ve vlastnictví Města Šternberka, pro napojení pozemku parc. č.
5499/9 vše v k. ú. Šternberk,
schvaluje

uzavření smlouvy budoucí 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 jejich odstraňováním v
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částech pozemků parc. č. 5425 a 5499/9, které jsou ve vlastnictví Města Šternberka,
pro napojení pozemku parc. č. 5499/9 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: 1682/39
Rada města Šternberka
souhlasí

s umístěním stavby splaškové kanalizace v části pozemku parc. č. 3287 v k. ú.
Šternberk,
schvaluje

uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti s právem
umístění a provozování splaškové kanalizace, včetně práva vstupu a vjezdu v
souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jeho odstraňováním v
části pozemku parc. č. 3287 v k. ú. Šternberk, který je ve vlastnictví Města
Šternberka, ve prospěch Společenství vlastníků Dr. Hrubého 204/9 a 205/11
Šternberk, Dr. Hrubého 205/11, 785 01 Šternberk, IČ: 26802732, 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: 1683/39
Rada města Šternberka
souhlasí

s umístěním stavby přípojky splaškové kanalizace v části pozemku parc. č. 4759,
který je ve vlastnictví Města Šternberka, pro napojení pozemku parc. č. 4909 vše v k.
ú. Šternberk,
schvaluje

uzavření smlouvy budoucí 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 jejich odstraňováním v
části pozemku parc. č. 4759, který je ve vlastnictví Města Šternberka, pro napojení
pozemku parc. č. 4909 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
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Číslo: 1684/39
Rada města Šternberka
souhlasí

s umístěním stavby vodovodní přípojky v části pozemku parc. č. 1327/2, který je ve
vlastnictví Města Šternberka, pro napojení pozemku parc. č. 1385, vše v k. ú.
Šternberk,
schvaluje

uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti s právem
umístění a provozování vodovodní přípojky, včetně práva vstupu a vjezdu v
souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jejich odstraňováním v
části pozemku parc. č. 1327/2, který je ve vlastnictví Města Šternberka, pro napojení
pozemku parc. č. 1385 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: 1685/39
Rada města Šternberka
souhlasí

s umístěním stavby vodovodní přípojky v části pozemku parc. č. 8704, který je ve
vlastnictví Města Šternberka, pro napojení pozemku parc. č. 88, vše v k. ú. Chabičov,
schvaluje

uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti s právem
umístění a provozování vodovodní přípojky, včetně práva vstupu a vjezdu v
souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jejich odstraňováním v
části pozemku parc. č. 8704, který je ve vlastnictví Města Šternberka, pro napojení
pozemku parc. č. 88, vše v k. ú. Chabičov, 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: 1686/39
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. 5425 v k. ú. Šternberk, který je 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. 4795-533/2019, za jednorázovou úhradu ve výši 2.098 Kč, která bude
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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: 1687/39
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. 5057 v k. ú. Šternberk, který je 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. 4794-629/2019, za jednorázovou úhradu ve výši 6.123 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: 1688/39
Rada města Šternberka
schvaluje

ukončení smlouvy o nájmu pozemku č. 432/19/S ze dne 02.09.2019 s
XXXXXdohodou ke dni 31.12.2020 a
zmocňuje

k podpisu dohody o ukončení nájmu 1. místostarostu
Číslo: 1689/39
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření dohody o zániku nájmu bytové jednotky č. 385/28 o velikosti 1+0 s
příslušenstvím o celkové ploše 26,17 m2 v domě ve Šternberku, č. pop. 385, který je
součástí pozemku parc. č. 3181 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice
Uničovská č. o. 53) s XXXXXza podmínek dle předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu dohody 1. místostarostu
Číslo: 1690/39
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Výměna oken a dveří v
bytovém domě U Vrby 2214/12 ve Šternberku“, č. sml. 306/20/S/OSMM se
společností OKNOSTYL group s.r.o., se sídlem Kuřim, Tišňovská 2029/51, IČ
27689719 dle předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu dodatku starostu města
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Číslo: 1691/39
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt zvláštního určení č. 108 o velikosti 1+1 s
příslušenstvím o celkové ploše 35,36 m2 v domě ve Šternberku, č. pop. 388, který je
součástí pozemku parc. č. 3180 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice
Komenského č. o. 40) s XXXXXza podmínek dle předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu nájemní smlouvy 1. místostarostu
Číslo: 1692/39
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt zvláštního určení č. 002 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 XXXXXza podmínek dle předloženého materiálu a
zmocňuje

k podpisu nájemní smlouvy 1. místostarostu
Číslo: 1693/39
Rada města Šternberka
schvaluje

pronájem prostoru o ploše 27,60 m2 v budově č. pop. 162 (Radniční č. or. 5), jenž je
součástí parc. č. 237 - zast. plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk a uzavření smlouvy o
nájmu prostoru sloužícího podnikání s Bc. Šárkou Orságovou, IČ: 88781968, sídlo
Hvězdné údolí 782/11, Šternberk za cenu 12.000 Kč/rok, vč. DPH na dobu neurčitou,
za podmínek dle předloženého materiálu a
zmocňuje

1. místostarostu k podpisu nájemní smlouvy
Číslo: 1694/39
Rada města Šternberka
schvaluje

záměr propachtování části pozemku parc.č. 486/1 trvalý travní porost o výměře cca
1.600 m2 v k. ú. Krakořice na dobu neurčitou za cenu 500 Kč/rok dle předloženého
materiálu
Číslo: 1695/39
Rada města Šternberka
schvaluje

uzavření smlouvy na poskytování služeb Komunikační infrastruktury veřejné správy Centrální místo služeb (KIVS - CMS) se společností ha-vel internet s.r.o., IČ:
25354973, se sídlem Olešní 587/11a, Muglinov, 712 00 Ostrava a
zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy
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Ing. Stanislav Orság
starosta

Jiří Kraus
1. místostarosta
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