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Problematika
Kontrola plnění usnesení
Souhlas se změnou čestného názvu Základní školy T. G. Masaryka, Studénka,
2. května 500, okres Nový Jičín
Organizační změna v souvislosti s otevřením zimního stadionu a koupaliště
v sezoně 2019
Změna v distribuci a vydávání zpravodaje města Studénky
Žádost o souhlas s navýšením příspěvku na provoz pro SAK Studénka,
příspěvkovou organizaci
Schválení pravomocí pro ředitelku SAK Studénka, příspěvkové organizace,
pro zajištění vypracování studie využití zámku ve Studénce
Žádost o souhlas s bezplatným využíváním služeb k regeneraci pro strážníky
Městské policie Studénka
Žádost o souhlas s poskytnutím příspěvku na oslavy výročí založení Základní školy
Studénka, Sjednocení 650, příspěvkové organizace
Žádosti o poskytnutí veřejné finanční podpory – grantu z rozpočtu města Studénky
pro rok 2019
Výroční zpráva za rok 2018 o činnosti Městského úřadu Studénka
v oblasti poskytování informací podle § 18 odst. (1) zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Darovací smlouva na vysavač Kärcher pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů
města Studénky
Uzavření nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města Studénky
Žádost o výměnu bytu
Dohoda o zániku nájmu bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu ve vlastnictví
města Studénky
Zvýšení nájemného o míru inflace za rok 2018
Žádost p. Petřeka o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene
Žádost společnosti GIS-STAVINVEX, a. s., o uzavření smluv o zřízení věcných
břemen
Žádost společnosti ARPEX MORAVA, s. r. o., o uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
Žádost pí Peclové o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
Smlouva o zřízení služebnosti rozlivu – p. Gonda a pí Matuškovicová
Žádost společnosti RESBI PRO, s. r. o., o prodej části pozemku parc. č. 1356/69
v k. ú. Butovice
Žádost pí Kafkové o prodej pozemku parc. č. 353/1 v k. ú. Studénka nad Odrou
Žádosti o prodej částí pozemku parc. č. 1136/1 v k. ú. Studénka nad Odrou
Žádost o pronájem části pozemku za účelem zřízení odstavné plochy v lokalitě
ulice Budovatelské
Žádost o souhlas s využitím části pozemku parc. č. 413/1 v k. ú. Studénka
nad Odrou
Přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Posouzení technického stavu
budov města Studénky“
Udělení výjimky z vnitroorganizační směrnice na zadání zakázky „Oprava budov
na koupališti“
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Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Opravy a údržba
nebytového fondu v majetku města Studénky“
Udělení výjimky z vnitroorganizační směrnice na zadání zakázky „Odstranění
havárie na vodoinstalaci VSH“
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SŘÚPaR/2018/0013/SD „Cyklistická stezka
Studénka – Nová Horka“
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SŘÚPaR/2018/0026/SD „Přírodní koupací biotop
Studénka – třetí opakované řízení“
Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č. RMI/2015/0010/SD „PD – poldry Na Trávníkách“
Udělení výjimky na výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP při akcích
„Rekonstrukce technologie zimního stadionu ve Studénce“ a ,,Oprava střešní
konstrukce nad zimním stadionem“
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SŘÚPaR/2018/0047/SD „Zřízení
specializovaných odborných učeben – stavební práce“
Dohoda o splátkách – pí Kovácsová
Prominutí pohledávek města Studénky
Přehled smluv o objemu 200.000,00–600.000,00 Kč podepsaných uvolněnými členy
ZMS za období 10–12/2018
Stanovení odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města
Studénky
Rozpočtové opatření v kompetenci Rady města Studénky č. RO/RMS/2019/01
Rozpočtové opatření č. 2019/1

80/04/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 1
1. bere na vědomí
1.1. kontrolu plnění usnesení a úkolů předešlých schůzí Rady města Studénky,
1.2. kontrolu plnění usnesení a úkolů předešlých zasedání Zastupitelstva města Studénky.
81/04/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 2
1. doporučuje ZMS
souhlasit se změnou čestného názvu Základní školy T. G. Masaryka, Studénka,
2. května 500, okres Nový Jičín, na Základní školu Františka kardinála Tomáška Studénka,
příspěvkovou organizaci, IČO: 60609214, dle důvodové zprávy předloženého materiálu.
2. souhlasí
s poskytnutím příspěvku ve výši 286.300,00 Kč pro Základní školu T. G. Masaryka,
Studénka, 2. května 500, okres Nový Jičín, IČO: 60609214, za účelem uspořádání oslav
90. výročí založení školy, dle důvodové zprávy předloženého materiálu.
3. ukládá
3.1. předložit ZMS materiál dle bodu 1. tohoto usnesení,
T: 07.02.2019
Z: místostarosta
3.2. realizovat bod 2. tohoto usnesení.
T: 30.04.2019
Z: ředitel Základní školy T. G. Masaryka
82/04/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 3
1. schvaluje
navýšení počtu pracovníků SAK Studénka, příspěvkové organizace, se sídlem Studénka,
Budovatelská 770, IČO: 66183561, o 4 v souvislosti s otevřením koupaliště a ledové
plochy po rekonstrukci střechy a systému chlazení, a to k 01.04.2019.
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2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 01.04.2019
Z: ředitelka SAK Studénka, příspěvkové organizace
83/04/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 4
1. schvaluje
změnu v distribuci zpravodaje, a to formou vyzvednutí zpravodaje města na vybraných
místech ve Studénce zdarma, od 01.04.2019.
2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 31.03.2019
Z: ředitelka SAK Studénka, příspěvkové organizace
84/04/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 5
1. souhlasí
s navýšením příspěvku na provoz ve výši 1.700.000,00 Kč pro SAK Studénka,
příspěvkovou organizaci, se sídlem Studénka, Budovatelská 770, IČO: 66183561,
z důvodu organizační změny v souvislosti s provozem koupaliště a zimního stadionu,
navýšením platů a změnou distribuce zpravodaje, dle důvodové zprávy předloženého
materiálu.
2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 01.04.2019
Z: ředitelka SAK Studénka, příspěvkové organizace
85/04/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 6
1. schvaluje
1.1. zajistit všechny odborné podklady a dokumenty, které jsou nutné pro vypracování
studie možného využití zámku ve Studénce a následně
1.2. zabezpečit vypracování studie možného využití starého i nového zámku
ve Studénce.
2. ukládá a k tomu zplnomocňuje
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 30.11.2019
Z: ředitelka SAK Studénka, příspěvkové organizace
86/04/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 7
1. souhlasí
s bezplatným využíváním služeb (posilovna, bazén, sauna) SAK Studénka, příspěvkové
organizace, se sídlem Studénka, Budovatelská 770, IČO: 66183561, k regeneraci
pro strážníky Městské policie Studénka.
2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 01.04.2019
Z: ředitelka SAK Studénka, příspěvkové organizace
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87/04/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 8
1. souhlasí
s poskytnutím příspěvku ve výši 85.000,00 Kč pro Základní školu Studénka,
Sjednocení 650, příspěvkovou organizaci, IČO: 60609371, za účelem uspořádání oslav
55. výročí založení školy, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 30.09.2019
Z: ředitelka Základní školy Sjednocení
88/04/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 10
1. rozhodla
1.1. poskytnout veřejnou finanční podporu – grant z rozpočtu města Studénky
pro rok 2019 těmto žadatelům:
a) Český svaz chovatelů, z. s., Základní organizace Studénka, se sídlem Studénka,
Veřovická 513, IČO: 70930180, ve výši:
 4.000,00 Kč na projekt „Místní výstava králíků, drůbeže a holubů“,
b) Spolek rodičů při ZŠ Studénka, se sídlem Studénka, Sjednocení 650,
IČO: 26583658, ve výši:
 3.000,00 Kč na projekt „O putovní pohár předsedy“,
1.2. uzavřít smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory – grantu z rozpočtu města
Studénky pro rok 2019 s žadateli a na jednotlivé projekty uvedené v bodu 1.1. tohoto
usnesení, dle důvodové zprávy předloženého materiálu.
2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 09.02.2019
Z: vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí
89/04/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 11
1. bere na vědomí
Výroční zprávu za rok 2018 o činnosti Městského úřadu Studénka v oblasti poskytování
informací podle § 18 odst. (1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
90/04/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 12
1. rozhodla
1.1. přijmout dar Moravskoslezského kraje v celkové hodnotě 45.375,00 Kč (vysavač
Kärcher NT 611 Mwf) určený k dovybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů
města Studénky speciální technikou,
1.2. uzavřít darovací smlouvu dle bodu 1.1. tohoto usnesení mezi Moravskoslezským
krajem, se sídlem Ostrava, 28. října 117, IČO: 70890692, jako dárcem a městem
Studénka jako obdarovaným, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 01.03.2019
Z: vedoucí odboru vnitřních věcí
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91/04/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 13
1. rozhodla
uzavřít nájemní smlouvu k bytu
1.1. 1+0 standardní kvality, v domě s byty zvláštního určení na ul. Budovatelské
ve Studénce, části Butovice, s pí M. Figallovou takto:
 nájem se sjednává na dobu určitou od 01.03.2019 do 29.02.2020,
 výše nájemného včetně zálohy na služby činí 2.637,00 Kč měsíčně,
1.2. 1+0 standardní kvality, v domě s byty zvláštního určení na ul. Budovatelské
ve Studénce, části Butovice, s pí A. Malchárkovou takto:
 nájem se sjednává na dobu určitou od 01.03.2019 do 29.02.2020,
 výše nájemného včetně zálohy na služby činí 2.742,00 Kč měsíčně,
1.3. 3+1 standardní kvality, v domě na ul. Budovatelské ve Studénce, části Butovice,
s pí E. Ježíkovou takto:
 nájem se sjednává na dobu určitou od 01.02.2019 do 31.01.2020,
 výše nájemného včetně zálohy na služby činí 6.644,00 Kč měsíčně,
1.4. 1+1 standardní kvality, v domě na ul. Budovatelské ve Studénce, části Butovice,
s manželi I. a O. Herákovými takto:
 nájem se sjednává na dobu určitou od 01.02.2019 do 31.01.2020,
 výše nájemného včetně zálohy na služby činí 4.024,00 Kč měsíčně,
1.5. 1+1 standardní kvality, v domě na ul. Budovatelské ve Studénce, části Butovice,
s pí M. Brabcovou takto:
 nájem se sjednává na dobu určitou od 01.02.2019 do 31.01.2020,
 výše nájemného včetně zálohy na služby činí 3.488,00 Kč měsíčně,
1.6. 2+1 standardní kvality, v domě na ul. Budovatelské ve Studénce, části Butovice,
s pí L. Bartoňovou takto:
 nájem se sjednává na dobu určitou od 01.02.2019 do 31.01.2020,
 výše nájemného včetně zálohy na služby činí 4.064,00 Kč měsíčně,
1.7. 1+1 standardní kvality, v domě na ul. Budovatelské ve Studénce, části Butovice,
s pí H. Bayerovou takto:
 nájem se sjednává na dobu určitou od 01.02.2019 do 31.01.2020,
 výše nájemného včetně zálohy na služby činí 3.352,00 Kč měsíčně,
1.8. 2+1 standardní kvality, v domě na ul. Budovatelské ve Studénce, části Butovice,
s manželi J. a L. Tobolovými takto:
 nájem se sjednává na dobu určitou od 01.02.2019 do 31.01.2020,
 výše nájemného včetně zálohy na služby činí 4.549,00 Kč měsíčně.
2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 28.02.2019
Z: vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku
92/04/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 14
1. bere na vědomí
sdělení pí K. Kozák Sehnalové o ukončení nájemní smlouvy k bytu 1+1 standardní kvality,
na ul. Budovatelské ve Studénce, části Butovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. rozhodla
vyhovět žádosti pí M. Sehnalové a uzavřít:
2.1. písemnou dohodu o zániku nájmu bytu 1+1 standardní kvality, v domě
na ul. Budovatelské ve Studénce, části Butovice, mezi městem Studénka jako
pronajímatelem a pí M. Sehnalovou jako nájemcem, a to k 28.02.2018, dle přílohy
č. 3 předloženého materiálu,
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2.2. nájemní smlouvu k bytu 1+1 standardní kvality, v domě na ul. Budovatelské
ve Studénce, části Butovice, s pí M. Sehnalovou takto:
 nájem se sjednává na dobu určitou od 01.03.2019 do 31.08.2019,
 výše nájemného včetně zálohy na služby činí 2.968,00 Kč měsíčně.
3. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 28.02.2019
Z: vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku
93/04/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 15
1. rozhodla
1.1. uzavřít písemnou dohodu o zániku nájmu bytu 1+0 standardní kvality, v domě s byty
zvláštního určení na ul. Budovatelské ve Studénce, části Butovice, mezi městem
Studénka jako pronajímatelem a pí F. Hanzelkovou jako nájemcem, a to
k 31.01.2019, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
1.2. uzavřít nájemní smlouvu k bytu 1+0 standardní kvality v domě s byty zvláštního
určení na ul. Budovatelské ve Studénce, části Butovice, s p. J. Válkem takto:
 nájem se sjednává na dobu určitou od 15.02.2019 do 29.02.2020,
 výše nájemného včetně zálohy na služby činí 2.744,00 Kč měsíčně.
2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 15.02.2019
Z: vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku
94/04/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 16
1. rozhodla
1.1. zvýšit k 01.04.2019 nájemné za nebytové prostory ve vlastnictví města Studénky
o míru inflace za rok 2018 ve výši 2,1 %,
1.2. zvýšit k 01.07.2019 nájemné u bytů ve vlastnictví města Studénky o míru inflace
za rok 2018 ve výši 2,1 % a stanovit výši nájemného takto:
- u bytů se sníženou kvalitou ve výši 30,60 Kč/m2/měsíc,
- u bytů standardní kvality s plastovými okny ve výši 46,00 Kč/m2/měsíc,
- u bytů standardní kvality v domech čp. 808–811 na ul. Budovatelské s původními
dřevěnými okny ve výši 40,80 Kč/m2/měsíc,
- u bytů standardní kvality v domech čp. 808–811 na ul. Budovatelské s plastovými
okny ve výši 48,00 Kč/m2/měsíc.
2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 30.06.2019
Z: vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku
95/04/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 17
1. rozhodla
uzavřít „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IE-12-8006717/VB/4“ spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat
a udržovat zařízení distribuční soustavy na pozemku parc. č. 2313/1 – ostatní plocha v obci
Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, ve vlastnictví města Studénky jako budoucího
povinného, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 150,00 Kč
za 1 běžný i započatý běžný metr délky trasy vedení + DPH, ve prospěch společnosti
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ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,
IČO: 24729035, jako budoucího oprávněného, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 28.03.2019
Z: vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku
96/04/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 18
1. rozhodla
1.1. zřídit služebnost inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské
zařízení na pozemcích parc. č. 594/1, parc. č. 1012/1 a parc. č. 1111/1, v obci
Studénka, k. ú. Butovice, ve vlastnictví města Studénky, ve prospěch společnosti
GasNet, s. r. o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíše, Klíšská 940/96, IČO: 27295567,
za jednorázovou úplatu za zřízení služebnosti ve výši 4.200,00 Kč + DPH,
1.2. uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Studénka jako povinným
ze služebnosti a společností GasNet, s. r. o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíše,
Klíšská 940/96, IČO: 27295567, jako oprávněným ze služebnosti, dle přílohy č. 3
předloženého materiálu,
1.3. zřídit služebnost inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské
zařízení na pozemcích parc. č. 1409, parc. č. 1419/1, parc. č. 1567, parc. č. 1629/1,
parc. č. 1738 a parc. č. 2324/1 v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou,
ve vlastnictví města Studénky, ve prospěch společnosti GasNet, s. r. o., se sídlem
Ústí nad Labem, Klíše, Klíšská 940/96, IČO: 27295567, za jednorázovou úplatu
za zřízení služebnosti ve výši 75.900,00 Kč + DPH,
1.4. uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Studénka jako povinným
ze služebnosti a společností GasNet, s. r. o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíše,
Klíšská 940/96, IČO: 27295567, jako oprávněným ze služebnosti, dle přílohy č. 5
předloženého materiálu.
2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 30.04.2019
Z: vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku
97/04/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 19
1. rozhodla
uzavřít „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-8016025“ spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat
zařízení distribuční soustavy na pozemcích parc. č. 1464/7 – ostatní plocha a parc.
č. 1457/4 v obci Studénka, k. ú. Butovice, ve vlastnictví města Studénky, jako budoucího
povinného, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 150,00 Kč
za 1 běžný i započatý běžný metr délky trasy vedení + DPH, ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,
IČO: 24729035, jako budoucího oprávněného, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 31.03.2019
Z: vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku
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98/04/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 20
1. rozhodla
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající
v právu zřízení a umístění kanalizační přípojky v pozemku parc. č. 738 – ostatní plocha
v obci Studénka, k. ú. Butovice, ve vlastnictví města Studénky jako budoucího povinného
ze služebnosti, za jednorázovou úplatu za zřízení služebnosti ve výši 1.000,00 Kč + DPH,
ve prospěch pí Z. Peclové jako vlastníka budoucího panujícího pozemku parc. č. 744
v obci Studénka, k. ú. Butovice, a jako budoucí oprávněné ze služebnosti, dle přílohy č. 3
předloženého materiálu.
2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 28.02.2019
Z: vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku
99/04/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 21
1. rozhodla
1.1. nabýt služebnost rozlivu spočívající v právu oprávněného, města Studénky, rozlévat
při povodních na služebných pozemcích vodu a v povinnosti vlastníků služebných
pozemků, p. A. Gondy a pí Z. Matuškovicové, takový rozliv a akumulaci
povrchových vod při povodni strpět, a to za jednorázovou úplatu ve výši
10.000,00 Kč,
1.2. uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti rozlivu mezi městem Studénka jako
oprávněným ze služebnosti a p. A. Gondou a pí Z. Matuškovicovou jako povinnými
ze služebnosti, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.
2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 31.12.2019
Z: vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku
100/04/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 22
1. doporučuje ZMS
nevyhovět žádosti společnosti RESBI PRO, s. r. o., se sídlem Studénka, Butovice,
L. Janáčka 767, IČO: 03888371, o prodej části pozemku parc. č. 1356/69 – ostatní plocha
v obci Studénka, k. ú. Butovice.
2. ukládá
předložit ZMS materiál dle bodu 1. tohoto usnesení.
T: 07.02.2019
Z: místostarosta
101/04/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 23
1. doporučuje ZMS
zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 353/1 – zahrada o výměře 32 m2 v obci
Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, za minimální cenu 5.000,00 Kč, tj. 156,25 Kč/m2.
2. ukládá
předložit ZMS materiál dle bodu 1. tohoto usnesení.
T: 07.02.2019
Z: místostarosta
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102/04/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 24
1. doporučuje ZMS
1.1. nevyhovět žádosti p. J. Blažka o prodej části pozemku parc. č. 1136/1 – ostatní
plocha v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou,
1.2. nevyhovět žádosti p. P. Blažka o prodej části pozemku parc. č. 1136/1 – ostatní
plocha v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou.
2. ukládá
předložit ZMS materiál dle bodu 1. tohoto usnesení.
T: 07.02.2019
Z: místostarosta
103/04/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 25
1. rozhodla
uzavřít smlouvu o budoucí nájemní smlouvě na pronájem části pozemku parc. č. 1640/1
v obci Studénka, k. ú. Butovice, o výměře 18,75 m2 mezi městem Studénka jako budoucím
pronajímatelem a p. Ing. T. Grosmanem jako nájemcem, za účelem zřízení odstavné
plochy pro parkování osobního automobilu, popř. jednostopého vozidla, a to na dobu
určitou 6 měsíců, při výši nájemného 9,00 Kč/m2/rok, dle vzorové smlouvy o budoucí
nájemní smlouvě schválené RMS 19.02.2014 usnesením č. 1492/53/14.
2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 28.02.2019
Z: vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku
104/04/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 26
1. rozhodla
vyhovět žádosti Sdružení rodičů při ZŠ Studénka, se sídlem Studénka, 2. května 500,
IČO: 69581525, a souhlasí s bezúplatným využitím části pozemku parc. č. 413/1 – ostatní
plocha o výměře cca 250 m2 v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, pro pořádání akce
„Rodinné odpoledne“ dne 01.06.2019 za podmínky, že po ukončení akce bude pozemek
uveden do původního stavu.
2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 28.02.2019
Z: vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku
105/04/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 27
1. rozhodla
1.1. na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, že nejvýhodnější
nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Posouzení technického
stavu budov města Studénky“ podala společnost DEKPROJEKT, s. r. o., se sídlem
Praha 10-Malešice, Tiskařská 10/257, IČO: 27642411, s nabídkovou cenou
651.000,00 Kč bez DPH,
1.2. uzavřít smlouvu o dílo na služby „Posouzení technického stavu budov
města Studénky“ mezi městem Studénka jako objednatelem a společností
DEKPROJEKT, s. r. o., se sídlem Praha 10-Malešice, Tiskařská 10/257,
IČO: 27642411, jako zhotovitelem.
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2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 15.02.2019
Z: místostarosta
106/04/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 28
1. rozhodla
1.1. udělit výjimku z vnitroorganizační směrnice č. SM/03/2017/SŘÚPaR – Výběr
dodavatelů u zakázek malého rozsahu a umožnit přímé zadání zakázky na akci
„Oprava budov na koupališti“, dle důvodové zprávy předloženého materiálu,
1.2. uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Studénka a p. Romanem Vlčkem, se sídlem
Starý Jičín 155, IČO: 66924995, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 31.01.2019
Z: místostarosta
107/04/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 29
1. rozhodla
1.1. zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Opravy a údržba
nebytového fondu v majetku města Studénky“, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
1.2. jmenovat komisi pro otvírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek
ve složení:
 členové:
L. Slavík – starosta,
L. Šobich – místostarosta,
Mgr. P. Honová – členka RMS,
Ing. E. Ďuláková – referentka odboru místního hospodářství
a údržby majetku,
Ing. M. Kyjovský – vedoucí odboru místního hospodářství a údržby
majetku,
 náhradníci: L. Štegnerová – členka ZMS,
K. Polák – člen ZMS,
Ing. R. Nováková – vedoucí odboru stavebního řádu, územního
plánování a rozvoje.
2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení a předložit RMS výsledky vzešlé ze zadávacího řízení
k rozhodnutí o výběru zhotovitele a uzavření smlouvy s uchazečem, který se umístil jako
první v pořadí.
T: 21.02.2019
Z: vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku
108/04/19 Rada města Studénky po projednání
přínosu č. 1
1. rozhodla
1.1. udělit výjimku z vnitroorganizační směrnice č. SM/03/2017/SŘÚPaR – Výběr
dodavatelů u zakázek malého rozsahu a umožnit přímé zadání zakázky na akci
„Odstranění havárie na vodoinstalaci VSH“, dle důvodové zprávy předloženého
materiálu,
1.2. uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Studénka a p. R. Vlčkem, se sídlem Starý
Jičín 155, IČO: 66924995, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
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2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 31.01.2019
Z: místostarosta
109/04/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 30
1. rozhodla
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SŘÚPaR/2018/0013/SD „Cyklistická stezka
Studénka – Nová Horka“ mezi městem Studénka a společností STRABAG, a. s., se sídlem
Praha 5, Na Bělidle 198/21, IČO: 60838744, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 15.02.2019
Z: vedoucí odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje
110/04/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 31
1. rozhodla
uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SŘÚPaR/2018/0026/SD „Přírodní koupací biotop
Studénka – třetí opakované řízení“ mezi městem Studénka a společností Ridera
Stavební, a. s., se sídlem Ostrava-Poruba, Dělnická 382/32, IČO: 45192464, dle přílohy
č. 2 předloženého materiálu.
2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 15.02.2019
Z: vedoucí odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje
111/04/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 32
1. rozhodla
uzavřít dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č. RMI/2015/0010/SD „PD – poldry
Na Trávníkách“ mezi městem Studénka a společností Ing. Lubomír Novák – AVONA,
se sídlem Nový Jičín, Divadelní 14, IČO: 12650757, dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu.
2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 15.02.2019
Z: vedoucí odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje
112/04/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 33
1. rozhodla
1.1. udělit výjimku z vnitroorganizační směrnice č. SM/03/2017/SŘÚPaR – Výběr
dodavatelů u zakázek malého rozsahu a umožnit přímé zadání zakázky na výkon
činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) v rámci realizace akcí „Rekonstrukce
technologie zimního stadionu ve Studénce“ a ,,Oprava střešní konstrukce
nad zimním stadionem“, dle důvodové zprávy předloženého materiálu,
1.2. udělit výjimku z vnitroorganizační směrnice č. SM/03/2017/SŘÚPaR – Výběr
dodavatelů u zakázek malého rozsahu a umožnit přímé zadání zakázky na výkon
činnosti koordinátora BOZP v rámci realizace akcí „Rekonstrukce technologie
zimního stadionu ve Studénce“ a ,,Oprava střešní konstrukce nad zimním
stadionem“, dle důvodové zprávy předloženého materiálu,
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1.3. uzavřít příkazní smlouvy č. SŘÚPaR/2019/0001/SD a č. SŘÚPaR/2019/0002/SD
mezi městem Studénka a Ing. M. Gerykem, se sídlem Krnov, Dvořákův
okruh 2149/13, IČO: 63015820, dle příloh č. 3 a 5 předloženého materiálu.
2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 31.01.2019
Z: vedoucí odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje
113/04/19 Rada města Studénky po projednání
přínosu č. 2
1. rozhodla
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SŘÚPaR/2018/0047/SD „Zřízení
specializovaných odborných učeben – stavební práce“ mezi městem Studénka
a společností SPO, spol. s r. o., se sídlem Studénka, Panská 395, IČO: 410353321,
dle přílohy č. 8 předloženého materiálu.
2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 15.02.2019
Z: vedoucí odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje
114/04/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 34
1. rozhodla
uzavřít dohodu o splátkách dluhu v celkové výši 10.198,00 Kč bez příslušenství, vzniklého
z titulu neuhrazeného nájemného za užívání bytu č. 4 v domě na ulici Budovatelské
čp. 809 ve Studénce, mezi městem Studénka jako věřitelem a pí M. Kovácsovou jako
dlužníkem, s lhůtou splatnosti pro jistinu do 5 měsíců, kdy dluh bude splácen ve splátkách
ve výši nejméně 2.000,00 Kč měsíčně, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. zmocňuje
vedoucí odboru financí a rozpočtu k podpisu dohody dle bodu 1. tohoto usnesení.
3. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 07.02.2019
Z: vedoucí odboru financí a rozpočtu
115/04/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 35
1. rozhodla
prominout pohledávky města Studénky za dlužníky vymezenými v příloze č. 1
předloženého materiálu.
2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 07.02.2019
Z: vedoucí odboru financí a rozpočtu
116/04/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 36
1. bere na vědomí
přehled smluv o objemu 200.000,00 Kč–600.000,00 Kč podepsaných uvolněnými členy
ZMS za období 10–12/2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
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117/04/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 37
1. doporučuje ZMS
1.1. stanovit s účinností od 07.02.2019 v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů za výkon funkce
neuvolněného člena Zastupitelstva města Studénky odměnu za měsíc ve výši:
 člen zastupitelstva bez dalších funkcí
1.500,00 Kč,
 člen rady bez dalších funkcí
5.900,00 Kč,
 člen rady, který je předsedou výboru nebo komise
6.100,00 Kč,
 člen rady, který je členem výboru nebo komise
6.000,00 Kč,
 předseda výboru nebo komise a současně předseda jiného
výboru nebo komise
1.900,00 Kč,
 předseda bytové komise a současně člen jiného výboru
nebo komise
2.100,00 Kč,
 člen výboru nebo komise a současně člen jiného výboru
nebo komise
1.700,00 Kč
 předseda výboru nebo komise
1.700,00 Kč,
 člen výboru nebo komise
1.600,00 Kč,
1.2. stanovit s účinností od 07.02.2019, že členu zastupitelstva pověřenému k přijímání
vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, se podle počtu dnů,
ve kterých oddával v daném měsíci, odměna poskytovaná za měsíc zvyšuje o částku
1.000,00 Kč za den, nejvýše však o částku 2.000,00 Kč nad maximální výši odměny
poskytované za měsíc za výkon jím zastávané funkce podle zákona o obcích
a nařízení vlády č. 318/2017 Sb.,
1.3. stanovit s účinností od 07.02.2019 fyzickým osobám, které nejsou členy
Zastupitelstva města Studénky, za výkon funkce předsedy výboru Zastupitelstva
města Studénky nebo komise Rady města Studénky peněžité plnění ve výši
500,00 Kč za každou účast na jednání příslušného orgánu, a to jednorázově
se splatností do 30 dnů po ukončení kalendářního roku,
1.4. stanovit s účinností od 07.02.2019 fyzickým osobám, které nejsou členy
Zastupitelstva města Studénky, za výkon funkce člena výboru Zastupitelstva města
Studénky nebo komise Rady města Studénky peněžité plnění ve výši 300,00 Kč
za každou účast na jednání příslušného orgánu, a to jednorázově se splatností
do 30 dnů po ukončení kalendářního roku,
1.5. stanovit, že v případě účasti neuvolněných členů Zastupitelstva města Studénky
na jednáních příslušných orgánů za kalendářní rok nižší než 75 % bude v roce
následujícím vyplacena odměna ve výši 75 % schválených odměn,
1.6. stanovit, že v případě nástupu náhradníka na uvolněný mandát člena Zastupitelstva
města Studénky bude odměna poskytována ode dne složení slibu.
2. ukládá
předložit ZMS materiál dle bodu 1. tohoto usnesení.
T: 07.02.2019
Z: starosta
118/04/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 38
1. schvaluje
změnu rozpočtu rozpočtovým opatřením v kompetenci Rady města Studénky
č. RO/RMS/2019/01
1.1. odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
1.2. odboru místního hospodářství a údržby majetku, dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu.
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2. ukládá
seznámit vedoucí odborů s rozhodnutím dle bodu 1. tohoto usnesení.
T: 01.02.2019
Z: vedoucí odboru financí a rozpočtu
119/04/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 39
1. doporučuje ZMS
schválit změnu rozpočtu města Studénky rozpočtovým
dle upravené přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. ukládá
předložit ZMS materiál dle bodu 1. tohoto usnesení.
T: 07.02.2019
Z: starosta

Použité zkratky:
BOZP
DPH
PD
RMS
Sb.
TDS
VSH
ZMS
-
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opatřením

č.

2019/1,

bezpečnost a ochrana zdraví při práci
daň z přidané hodnoty
projektová dokumentace
Rada města Studénky
sbírka (zákonů)
technický dozor stavebníka
víceúčelová sportovní hala
Zastupitelstvo města Studénky
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