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Problematika
Kontrola plnění usnesení
Výjimka z ceníku za služby a práce prováděné Jednotkou sboru dobrovolných
hasičů města Studénky
Nařízení města Studénky č. …/2019, kterým se stanovuje zákaz podomního prodeje
Prodej neupotřebitelného movitého majetku města Studénky
Přehled smluv o objemu 200.000,00–600.000,00 Kč podepsaných uvolněnými členy
ZMS za období 01–03/2019
Rozpočtové opatření v kompetenci Rady města Studénky č. RO/RMS/2019/04
Uzavření nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města Studénky
Dohoda o zániku nájmu bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu
Žádost XXX o uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 57/2
Pronájem nebytového prostoru č. 592/6 v k. ú. Butovice
Žádost o pronájem místnosti v budově čp. 386 v k. ú. Butovice
Dohoda o umístění informačního panelu
Žádost o povolení ke vstupu do komunikace na ulici Zahradní ve Studénce
a o spoluúčast na opravě povrchu v míře 50 % od města Studénky
Žádost o pronájem části pozemku za účelem zřízení odstavné plochy v lokalitě ulice
Budovatelské
Žádost XXX o přidělení parkovacího místa pro osobu tělesně postiženou
Žádost XXX o přidělení parkovacího místa pro osobu tělesně postiženou
Žádost o pronájem částí pozemků v k. ú. Butovice
Výpověď smlouvy o pronájmu pozemku
Zrušení platnosti usnesení RMS č. 173/06/19 ze dne 21.03.2019
Výpůjčka pozemků v k. ú. Studénka nad Odrou
Žádost Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 567–569 o souhlas s umístěním
okapového chodníku
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti s Římskokatolickou farností
Studénka-Butovice
Žádost společnosti PROJECT WORK, s. r. o., o uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na službu „PD – modernizace Dělnického
domu ve Studénce“
Rozhodnutí o nákupu elektrické energie v síti NN a VN pro objekty ve vlastnictví
města Studénky
Vyhodnocení městské hromadné dopravy za rok 2018
Prominutí nájmu z důvodu stavebních prací v okolí pronajatých prostor
pro venkovní zahrádku
Žádost o souhlas s nájmem nebytových prostor části zimního stadionu
Žádost o souhlas s nájmem nebytových prostor části provozních budov na koupališti
Dodatek závazných ukazatelů SAK Studénka, příspěvkové organizace, pro rok 2019
Žádosti organizací poskytujících sociální služby o veřejnou finanční podporu
z rozpočtu města Studénky pro rok 2019
Informace o zahraničních pracovních cestách ředitelky Základní školy Studénka,
Butovická 364, příspěvkové organizace
Zahraniční pracovní cesta členů Zastupitelstva města Studénky a zaměstnanců města
Studénky zařazených do Městského úřadu Studénka
Harmonogram oslav 60. výročí vzniku města
Usnesení z 8. schůze RMS z 25.04.2019
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Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. SŘÚPaR/2018/0050/SD „Výkon technického
dozoru stavebníka (TDS) v rámci realizace akcí: Zřízení specializovaných
odborných učeben na základních školách ve městě Studénka, ZŠ Butovická,
ZŠ TGM“
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SŘÚPaR/2018/0056/SD „Oprava střešní
konstrukce nad zimním stadionem“
Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. SŘÚPaR/2018/0026/SD „Přírodní koupací biotop
Studénka – třetí opakované řízení“
Rozhodnutí o dalším postupu v rámci realizace akce „Cyklistická stezka Studénka –
Nová Horka“
Zadání zjednodušené podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Cyklostezka
ve Studénce“
Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. SŘÚPaR/2018/0046/SD „Zřízení
specializovaných odborných učeben – Dodávka – část 1 Nábytek“
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Změna užívání prostoru
učebny na prostor spisovny“

200/08/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 1
1. bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení a úkolů předešlých schůzí Rady města Studénky.
201/08/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 2
1. schvaluje
výjimku z ceníku za služby a práce prováděné Jednotkou sboru dobrovolných hasičů města
Studénky a stanovuje pro požární asistenci na akci „Dny NATO v Ostravě & Dny
vzdušných sil Armády České republiky 2019“ ceny dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu.
2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 31.10.2019
Z: vedoucí odboru vnitřních věcí
202/08/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 3
1. vydává
nařízení města Studénky č. …/2019, kterým se stanovuje zákaz podomního prodeje,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 03.05.2019
Z: vedoucí odboru vnitřních věcí
203/08/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 4
1. schvaluje
vyvolávací ceny neupotřebitelného movitého majetku města Studénky určeného k prodeji,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. ukládá
realizovat prodej neupotřebitelného movitého majetku dle bodu 1. tohoto usnesení.
T: 30.06.2019
Z: vedoucí odboru financí a rozpočtu
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204/08/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 5
1. bere na vědomí
přehled smluv o objemu 200.000,00 Kč–600.000,00 Kč podepsaných uvolněnými členy
ZMS za období 01–03/2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
205/08/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 6
1. schvaluje
změnu rozpočtu rozpočtovým opatřením v kompetenci Rady města Studénky
č. RO/RMS/2019/04 odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.
2. stanovuje
upravené závazné ukazatele hospodaření pro rok 2019
2.1. odboru školství, kultury a sociálních věcí, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
2.2. odboru vnitřních věcí, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
2.3. odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje, dle přílohy č. 4 předloženého
materiálu,
2.4. odboru místního hospodářství a údržby majetku, dle přílohy č. 5 předloženého
materiálu,
2.5. tajemníkovi městského úřadu, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu.
3. ukládá
seznámit vedoucí odborů a tajemníka s rozhodnutím dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení.
T: 03.05.2019
Z: vedoucí odboru financí a rozpočtu
206/08/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 7
1. rozhodla
uzavřít nájemní smlouvu k bytu
1.1. č. XXX, 1+1 se sníženou kvalitou, v domě čp. XXX na ul. Tovární ve Studénce,
části Butovice, s XXX, bytem XXX, takto:
 nájem se sjednává na dobu určitou od 01.05.2019 do 31.10.2019,
 výše nájemného včetně zálohy na služby činí 1.934,00 Kč měsíčně,
1.2. č. XXX, 1+1 se sníženou kvalitou, v domě čp. XXX na ul. Tovární ve Studénce,
části Butovice, s XXX, bytem XXX, takto:
 nájem se sjednává na dobu určitou od 01.05.2019 do 31.10.2019,
 výše nájemného včetně zálohy na služby činí 2.070,00 Kč měsíčně.
2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 31.05.2019
Z: vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku
207/08/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 8
1. rozhodla
uzavřít
1.1. písemnou dohodu o zániku nájmu bytu č. XXX, 1+0 standardní kvality, v domě
XXX čp. XXX na ul. Budovatelské ve Studénce, části Butovice, mezi městem
Studénka jako pronajímatelem a XXX, bytem XXX, jako nájemcem, a to
k 30.04.2019, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
1.2. nájemní smlouvu k bytu č. XXX, 1+0 standardní kvality, v domě XXX čp. XXX
na ul. Budovatelské ve Studénce, části Butovice, mezi městem Studénka jako
pronajímatelem a XXX, bytem XXX, takto:
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 nájem se sjednává na dobu určitou od 01.05.2018 do 30.04.2020,
 výše nájemného včetně zálohy na služby činí 2.637,00 Kč měsíčně.
2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 05.05.2019
Z: vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku
208/08/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 10
1. schvaluje
výjimku ze zásad pronájmu bytů ve vlastnictví města Studénky.
2. rozhodla
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. XXX, 2+1 standardní kvality, v domě čp. XXX
ve Studénce, části Nová Horka, s XXX, bytem XXX, takto:
 nájem se sjednává na dobu určitou od 01.05.2019 do 31.07.2019,
 výše nájemného včetně zálohy na služby činí 4.408,00 Kč měsíčně,
 nájemní smlouva bude dále prodlužována vždy o tři měsíce, přičemž podmínkou
pro další prodloužení smlouvy bude řádné plnění nájemní smlouvy, hrazení dluhů, které
mají vůči městu a nevzniknou jim žádné další dluhy vůči městu.
3. ukládá
realizovat bod 2. tohoto usnesení.
T: 05.05.2019
Z: vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku
209/08/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 11
1. rozhodla
uzavřít smlouvu o nájmu nebytového prostoru č. 595/5 v domě čp. 591–592 na pozemku
parc. č. 1476/1 a parc. č. 1477/1 v k. ú. Butovice mezi městem Studénka jako
pronajímatelem a XXX, se sídlem XXX, jako nájemcem, za účelem zřízení prodejny
květin, a to od 01.06.2018 na dobu neurčitou, při výši nájemného 800,00 Kč/m2/rok,
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 31.05.2019
Z: vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku
210/08/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 12
1. rozhodla
zveřejnit záměr pronájmu místnosti č. 22 (sborovny) ve 2. nadzemním podlaží budovy
čp. 386 na pozemku parc. č. 1694 v obci Studénka, k. ú. Butovice, o ploše 24,5 m2,
za účelem zkoušek hudebního souboru, na dobu neurčitou. Nájemné za užívání nebytového
prostoru je stanoveno ve výši minimálně 200,00 Kč/m2/rok.
2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 29.04.2019
Z: vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku
211/08/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 13
1. rozhodla
uzavřít dohodu o umístění informačního panelu mezi městem Studénka jako nájemcem
a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, se sídlem Praha 1-Nové Město,
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Dlážděná 1003/7, IČO: 70994234, jako správcem, jejímž předmětem bude umístění
informačního panelu v podchodu železniční stanice Studénka, evidenční kilometr 244,710
na trati č. 270 Přerov – Petrovice u Karviné, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 30.06.2019
Z: vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku
212/08/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 14
1. rozhodla
1.1. vyhovět žádosti společnosti Zásobování teplem Vsetín, a. s., a souhlasit s povolením
ke vstupu do komunikace z důvodu celkové výměny vodovodního potrubí na ulici
Zahradní (úsek mezi ulicemi Sjednocení a Májová, ev. č. 103b na parcele č. 1119)
v k. ú. Studénka nad Odrou,
1.2. vyhovět žádosti společnosti Zásobování teplem Vsetín, a. s., a financovat spoluúčast
na opravě povrchu v míře 50 % celkové ceny za opravu celé šíře komunikace
uvedené v bodě 1.1. tohoto usnesení, jejímž zhotovitelem je společnost Moravia
Trend, s. r. o., se sídlem Studénka, Oderská 407, IČO: 45192588, a zabezpečit
vyhotovení návrhu smlouvy, kterou bude spoluúčast řešena.
2. ukládá
2.1. realizovat bod 1. tohoto usnesení,
T: 30.11.2019
Z: vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku
2.2. zařadit do rozpočtu pro rok 2019 částku ve výši 500.000,00 Kč na opravu povrchu
ulice Zahradní.
T: 13.06.2019
Z: vedoucí odboru financí a rozpočtu
213/08/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 16
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 XXX, bytem XXX, 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: 31.05.2019
Z: vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku
214/08/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 17
1. rozhodla
přidělit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo
těžce pohybově postiženou, a to včetně dopravního značení na ulici A. Dvořáka u čp. 710
včetně dodatkové tabule s registračním číslem vozidla VSJ 6807, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.
2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 31.05.2019
Z: vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku
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215/08/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 18
1. rozhodla
nevyhovět žádosti XXX o přidělení vyhrazeného parkovacího místa na ulici A. Dvořáka
u čp. 710.
2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 31.05.2019
Z: vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku
216/08/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 19
1. rozhodla
zveřejnit záměr pronájmu částí pozemků parc. č. 482/3 – zahrada a parc. č. 2535/1 –
ostatní plocha, vše v obci Studénka, k. ú. Butovice, o celkové výměře 160 m2, za účelem
zřízení zahrádky, a to na dobu neurčitou, při ceně nájmu 3,00 Kč/m2/rok.
2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 01.06.2019
Z: vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku
217/08/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 20
1. rozhodla
vypovědět smlouvu o pronájmu pozemku ze dne 03.04.1995 uzavřenou mezi městem
Studénka jako pronajímatelem a XXX, bytem XXX, IČO: 63338530, jako nájemcem, a to
s tříměsíční výpovědní dobou.
2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 31.05.2019
Z: vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku
218/08/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 21
1. zrušuje
platnost usnesení RMS č. 173/06/19 ze dne 21.03.2019 ve věci uzavření dohody
o ukončení nájmu části pozemku parc. č. 1356/69 v obci Studénka, k. ú. Butovice,
a zveřejnění záměru pronájmu z důvodů uvedených v důvodové zprávě.
2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 31.05.2019
Z: vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku
219/08/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 22
1. rozhodla
uzavřít smlouvu o výpůjčce pozemků parc. č. 601, parc. č. 602 a parc. č. 604/2 a částí
pozemků parc. č. 600/1, parc. č. 604/1, parc. č. 2313/23 a parc. č. 591/8 v obci Studénka,
k. ú. Studénka nad Odrou, o celkové výměře cca 4 300 m2 mezi městem Studénka jako
půjčitelem a spolkem Mateřské kruhy, z. s., se sídlem Studénka, Daroňova 242,
IČO: 07358768, jako vypůjčitelem, za účelem provozování volnočasových aktivit Lesního
klubu Šakalík, a to na dobu neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
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2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 31.05.2019
Z: vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku
220/08/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 23
1. rozhodla
vyhovět žádosti Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 567–569, se sídlem Studénka,
Poštovní 568, IČO: 25871366, a souhlasí s umístěním okapového chodníku na pozemku
parc. č. 1449 – ostatní plocha v obci Studénka, k. ú. Butovice, dle přílohy č. 2
předloženého materiálu.
2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 31.05.2019
Z: vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku
221/08/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 24
1. rozhodla
1.1. nabýt služebnost inženýrské sítě spočívající v právu umístit a provozovat zemní
vedení veřejného osvětlení v pozemku parc. č. 1 v obci Studénka, k. ú. Butovice,
ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Studénka-Butovice, se sídlem Studénka,
Malá strana 216, IČO: 64125769, ve prospěch města Studénky, na dobu neurčitou,
za jednorázovou úplatu za zřízení služebnosti ve výši 1.000,00 Kč + DPH,
1.2. uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě mezi
městem Studénka jako oprávněným ze služebnosti a Římskokatolickou farností
Studénka-Butovice, se sídlem Studénka, Malá strana 216, IČO: 64125769, jako
povinným ze služebnosti, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 31.12.2019
Z: vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku
222/08/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 25
1. rozhodla
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající
v právu zřízení a umístění vodovodní přípojky v pozemku parc. č. 130/30 – ostatní plocha
v obci Studénka, k. ú. Nová Horka, ve vlastnictví města Studénky jako budoucího
povinného ze služebnosti, za jednorázovou úplatu za zřízení služebnosti ve výši
1.000,00 Kč + DPH, ve prospěch Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 51
ve Studénce, Nové Horce, se sídlem Studénka, Nová Horka 51, IČO: 27856135, a jako
budoucího oprávněného ze služebnosti, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 31.07.2019
Z: vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku
223/08/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 26
1. rozhodla
1.1. zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na službu „PD – modernizace Dělnického
domu ve Studénce“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
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1.2. jmenovat komisi pro otvírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek
ve složení:
 členové:
Libor Slavík – starosta,
Lubomír Šobich – místostarosta,
Mgr. Pavla Honová – členka RMS,
Ing. Eva Ďuláková – referentka odboru místního hospodářství
a údržby majetku,
Ing. Milan Kyjovský – vedoucí odboru místního hospodářství
a údržby majetku,
 náhradníci: Ludmila Štegnerová – členka ZMS,
Karel Polák – člen ZMS,
Ing. Radmila 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: 30.05.2019
Z: vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku
224/08/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 27
1. rozhodla
1.1. provádět výběr dodavatele elektrické energie v síti NN a VN pro objekty
ve vlastnictví města Studénky prostřednictvím burzy, a to vždy na období 2 let,
1.2. zmocnit p. Lubomíra Šobicha, místostarostu, k podání pokynu k nákupu elektrické
energie v síti NN a VN.
2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: trvale
Z: vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku
225/08/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 28
1. bere na vědomí
vyhodnocení městské hromadné dopravy za rok 2018 a finanční vyrovnání se společností
ARRIVA MORAVA, a. s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Vítkovická 3133/5,
IČO: 25827405, s přeplatkem ve výši 1.362,00 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu.
226/08/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 29
1. souhlasí
s prominutím nájmu z důvodu stavebních prací XXX, který má pronajatý prostor
pro venkovní zahrádku na základě smlouvy o nájmu části pozemku pro provozovnu
Pizzerie sport, číslo smlouvy S-NZ/001/2018/SAK, a pro provozovnu Krokodýl, číslo
smlouvy S-NZ/002/2018/SAK, a to pro celý rok 2019.
2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení
T: 31.05.2019
Z: ředitelka SAK Studénka, příspěvkové organizace
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227/08/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 30
1. souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor části zimního stadionu o výměře 42 m2
mezi organizací SAK Studénka, příspěvkovou organizací, se sídlem Studénka,
Budovatelská 770, IČO: 66183561, jako pronajímatelem a XXX, bytem XXX, jako
nájemcem pro účely poskytování relaxačních, kosmetických a grafických služeb,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 31.05.2019
Z: ředitelka SAK Studénka, příspěvkové organizace
228/08/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 31
1. souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor o výměře 120,85 m2 a venkovního
posezení o výměře 161 m2 mezi organizací SAK Studénka, příspěvkovou organizací,
se sídlem Studénka, Budovatelská 770, IČO: 66183561, jako pronajímatelem a XXX,
se sídlem XXX, IČO: 87389495, jako nájemcem pro účely poskytování restauračních
služeb a občerstvení, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 01.05.2019
Z: ředitelka SAK Studénka, příspěvkové organizace
229/08/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 32
1. vydává
dodatek závazných ukazatelů SAK Studénka, příspěvkové organizace, se sídlem Studénka,
Budovatelská 770, IČO: 66183561, pro rok 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 30.04.2019
Z: vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí
230/08/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 34
1. rozhodla
1.1. poskytnout veřejnou finanční podporu z rozpočtu města Studénky pro rok 2019
těmto žadatelům:
a) Renarkon, o. p. s., se sídlem Ostrava, Mariánskohorská 1328/29,
IČO: 25380443, ve výši 10.000,00 Kč na částečnou úhradu materiálových
nákladů,
b) Slezská diakonie, se sídlem Český Těšín, Na Nivách 7, IČO: 65468562,
 ve výši 3.000,00 Kč na částečnou úhradu nákladů poskytovaných služeb
občanovi města Studénky, provozu EDEN Nový Jičín,
 ve výši 6.000,00 Kč na částečnou úhradu nákladů poskytovaných služeb
občanům města Studénky, provozu EFFATHA Nový Jičín,
 ve výši 6.000,00 Kč na částečnou úhradu nákladů poskytovaných služeb
občanům města Studénky, provozu RÚT Nový Jičín,
 ve výši 3.000,00 Kč na částečnou úhradu nákladů poskytovaných služeb
občanům Studénky, provozu MATANA,
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c) Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava, se sídlem Ostrava, Havlíčkovo
nábřeží 2728/38, IČO: 75095017, ve výši 3.000,00 Kč na částečnou úhradu
nákladů rané péče poskytované rodině ze Studénky,
1.2. uzavřít smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Studénky
pro rok 2019 s žadateli uvedenými v bodu 1.1. tohoto usnesení.
2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 31.05.2019
Z: vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí
231/08/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 36
1. bere na vědomí
informaci o zahraničních pracovních cestách pí Mgr. Aranky Horváthové, ředitelky
Základní školy Studénka, Butovická 364, příspěvkové organizace, IČO: 60799081, jako
doprovod žáků školy:
 v termínu 10.05.2019 do Vídně,
 v termínu od 11.06.2019 do 16.06.2019 do Anglie.
232/08/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 37
1. schvaluje
zahraniční pracovní cestu p. Libora Slavíka, starosty, p. Lubomíra Šobicha, místostarosty,
p. Norberta Šabackého, člena zastupitelstva, a 6 zaměstnanců města Studénky zařazených
do Městského úřadu Studénka ve dnech 03.–05.05.2019 do družebního města Dąbrowa
Górnicza v Polsku.
233/08/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 38
1. schvaluje
harmonogram akcí k 60. výročí vzniku města, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 31.12.2019
Z: vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí
234/08/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 39
1. rozhodla
uzavřít dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. SŘÚPaR/2018/0050/SD „Výkon technického
dozoru stavebníka (TDS) v rámci realizace akcí: Zřízení specializovaných odborných
učeben na základních školách ve městě Studénka, ZŠ Butovická, ZŠ TGM“ mezi městem
Studénka a XXX, se sídlem XXX, IČO: 75966417, dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu.
2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 10.05.2019
Z: vedoucí odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje
235/08/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 40
1. rozhodla
uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SŘÚPaR/2018/0056/SD „Oprava
střešní konstrukce nad zimním stadionem“ mezi městem Studénka a společností
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H&B delta, s. r. o, se sídlem Vsetín, Bobrky 382, IČO: 25835661, dle přílohy č. 2
předloženého materiálu.
2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 15.05.2019
Z: vedoucí odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje
236/08/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 41
1. rozhodla
uzavřít dodatek č. 5 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. 11 předloženého materiálu.
2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 17.05.2019
Z: vedoucí odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje
237/08/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 42
1. rozhodla
1.1. odstoupit od smlouvy o dílo č. SŘÚPaR/2018/0013/SD „Cyklistická stezka Studénka
– Nová Horka“ uzavřené mezi městem Studénka a společností STRABAG, a. s.,
se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, IČO: 60838744, dle přílohy č. 7 předloženého
materiálu,
1.2. připravit zadání pro výběr nového dodavatele akce „Cyklistická stezka Studénka –
Nová Horka“.
2. ukládá
2.1. realizovat bod 1.1. tohoto usnesení,
T: 03.05.2019
Z: vedoucí odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje
2.2. realizovat bod 1.2. tohoto usnesení.
T: 27.06.2019
Z: vedoucí odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje
238/08/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 43
1. rozhodla
1.1. zadat zjednodušenou podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Cyklostezka
ve Studénce“, dle příloh předloženého materiálu,
1.2. jmenovat komisi pro otvírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ve složení:
 členové:
Libor Slavík – starosta,
Ing. Růžena Pilchová Mackovíková – členka RMS,
Norbert Šabacký – člen ZMS,
Petr Odchodnický – člen ZMS,
Karel Polák – člen ZMS,
 náhradníci: Lubomír Šobich – místostarosta,
Mgr. Pavla Honová – členka RMS,
Mgr. Šárka Hermanová – členka ZMS,
Ludmila Štegnerová – členka ZMS,
Ing. Radmila Nováková – vedoucí odboru stavebního řádu,
územního plánování a rozvoje.
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2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení a předložit RMS výsledky vzešlé ze zadávacího řízení
k rozhodnutí o výběru dodavatele.
T: 30.06.2019
Z: vedoucí odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje
239/08/19 Rada města Studénky po projednání
přínosu č. 1
1. rozhodla
uzavřít dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. SŘÚPaR/2018/0046/SD „Zřízení
specializovaných odborných učeben – Dodávka – část 1 Nábytek“ mezi městem Studénka
a společností QUERCUS NÁBYTEK, s. r. o., se sídlem Zlín, Pasecká 2374,
IČO: 47917601, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.
2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 15.05.2019
Z: vedoucí odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje
240/08/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 44
1. rozhodla
1.1. zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Změna užívání prostoru
učebny na prostor spisovny“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
1.2. jmenovat komisi pro otvírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek
ve složení:
 členové:
Libor Slavík – starosta,
Lubomír Šobich – místostarosta,
Ing. Růžena Pilchová Mackovíková – členka RMS,
Ing. Eva Ďuláková – referentka odboru místního hospodářství
a údržby majetku,
Ing. Milan Kyjovský – vedoucí odboru místního hospodářství
a údržby majetku,
 náhradníci: Ludmila Štegnerová – členka ZMS,
Karel Polák – člen ZMS,
Ing. Radmila 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: 30.05.2019
Z: vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku

Použité zkratky:
DPH
NN
RMS
TGM
-
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daň z přidané hodnoty
nízké napětí
Rada města Studénky
Tomáš Garrigue Masaryk

VN
- vysoké napětí
ZMS - Zastupitelstvo města Studénky
ZŠ
- základní škola
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