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Problematika
Kontrola plnění usnesení
Změna rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci akce „Zřízení specializovaných
odborných učeben na základních školách ve městě Studénka“
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. SŘÚPaR/2018/0031/SD „ZŠ Sjednocení –
energetická opatření – dílčí část 2“
Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. SŘÚPaR/2018/0047/SD „Zřízení
specializovaných odborných učeben – stavební práce“
Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě č. SŘÚPaR/2018/0045/SD „Zřízení
specializovaných odborných učeben – Dodávka – část 2 IT vybavení vč. konektivity
a školní pomůcky“
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SŘÚPaR/2019/0057/SD „Rekonstrukce
technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce“
Návrh na pojmenování veřejného prostranství „park T. G. Masaryka“
Informace o plnění rozpočtu města Studénky k 30.04.2019
Rozpočtové opatření v kompetenci Rady města Studénky č. RO/RMS/2019/06
Rozpočtové opatření č. 2019/3
Přijetí bankovních úvěrů na financování projektů „Infrastruktura Panská“
a „Cyklostezka ve Studénce“
Zrušení Fondu rozvoje bydlení města Studénky
Výroční zpráva SAK Studénka, příspěvkové organizace, za rok 2018
Výsledky hospodaření a schválení účetních závěrek příspěvkových organizací města
Studénky za rok 2018
Příspěvek pro školy na dofinancování realizace GDPR
Povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků v Základní škole Studénka,
Butovická 346, příspěvková organizace
Dodatek č. 3 zřizovací listiny Základní školy T. G. Masaryka, Studénka,
2. května 500, okres Nový Jičín
Souhlas se zřízením třetího oddělení školní družiny s účinností od 01.09.2019
Žádost organizace Slezský železniční spolek o poskytnutí peněžního daru z rozpočtu
města Studénky pro rok 2019
Žádost Linky bezpečí, z. s., o poskytnutí peněžního daru z rozpočtu města Studénky
pro rok 2019
Žádost organizace Arnika o veřejnou finanční podporu z rozpočtu města Studénky
pro rok 2019
Navýšení finančních prostředků pro sportovní organizace žádající o poskytnutí
veřejné finanční podpory z rozpočtu města Studénky
Stanovení prodejní ceny kompostu a substrátu
Uzavření nájemní smlouvy k bytu ve vlastnictví města Studénky
Žádost XXX o uzavření nájemní smlouvy k bytu
Výpůjčka sportovního areálu u ZŠ Butovická na pozemku parc. č. 2277
v k. ú. Butovice
Žádost o souhlas s využitím části pozemku parc. č. 409 v k. ú. Studénka nad Odrou
Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1356/69 v k. ú. Butovice
Žádost společnosti PROJECT WORK, s. r. o., o uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Žádost společnosti M.NET Studénka, s. r. o., o uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
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Žádost o stanovisko k záměru výstavby podzemního vedení sítě elektronických
komunikací M.NET Studénka, s. r. o.
Nabídka společnosti VAGONKA INTERIORS, s. r. o., na odkup pozemku parc.
č. 2294/103 v k. ú. Butovice
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na službu „PD pro dodatečné stavební
povolení komunikace na ul. Panská a PD na opravu části komunikace ul. Družstevní
ve Studénce“
Přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na službu „PD – modernizace Dělnického
domu ve Studénce“
Přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Změna užívání
prostoru učebny na prostor spisovny“
Aktualizace obsahového plánu jednání schůzí Rady města Studénky
pro 2. pololetí 2019
Žádost společnosti DentAdel centrum, s. r. o., o uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí nájemní

274/10/19 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.
275/10/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 2
1. doporučuje ZMS
1.1. přijmout změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního
operačního programu dle rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj, registrační číslo
projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0004212, ve výši 23.386.561,38 Kč na projekt
„Zřízení specializovaných odborných učeben na základních školách ve městě
Studénka“,
1.2. schválit změnu rozhodnutí o poskytnuté dotaci dle bodu 1.1. tohoto usnesení a jeho
podmínky vydané Ministerstvem pro místní rozvoj, se sídlem Praha, Staroměstské
nám. 932/6, IČO: 66002222, dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu.
2. ukládá
předložit ZMS materiál dle bodu 1. tohoto usnesení.
T: 13.06.2019
Z: starosta
276/10/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 3
1. rozhodla
uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě č. SŘÚPaR/2018/0031/SD „ZŠ Sjednocení – energetická
opatření – dílčí část 2“ mezi městem Studénka a společností BDSTAV MORAVA, s. r. o.,
se sídlem Bruzovice 88, IČO: 26807947, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 27.06.2019
Z: vedoucí odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje
277/10/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 4
1. rozhodla
uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. SŘÚPaR/2018/0047/SD „Zřízení
specializovaných odborných učeben – stavební práce“ mezi městem Studénka
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a společností SPO, spol. s r. o., se sídlem Studénka, Panská 395, IČO: 410353321,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 31.05.2019
Z: vedoucí odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje
278/10/19 Rada města Studénky po projednání
přínosu č. 1
1. rozhodla
uzavřít dodatek č. 2 ke kupní smlouvě č. SŘÚPaR/2018/0045/SD „Zřízení
specializovaných odborných učeben – Dodávky – část 2 IT vybavení vč. konektivity
a školní pomůcky“ mezi městem Studénka a společností Z+M Partner, spol. s r. o.,
se sídlem Ostrava, Valchařská 3261/17, IČO: 26843935, dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu.
2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 31.05.2019
Z: vedoucí odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje
279/10/19 Rada města Studénky po projednání
přínosu č. 2
1. rozhodla
uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě č. SŘÚPaR/2018/0057/SD „Rekonstrukce technologie
chlazení zimního stadionu ve Studénce“ mezi městem Studénka a společností
Brnofrost, spol. s r. o., se sídlem Brno, Charbulova 535/74, IČO: 44017553, dle přílohy
č. 2 předloženého materiálu.
2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 27.06.2019
Z: vedoucí odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje
280/10/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 5
1. doporučuje ZMS
1.1. schválit pojmenování veřejného prostranství – parku vedle Základní školy
T. G. Masaryka ve Studénce, 2. května 500, parc. č. 906/1, v k. ú. Studénka
nad Odrou, na „park T. G. Masaryka“,
1.2. schválit upřesnění průběhu ulice 2. května v blízkosti nově pojmenovaného parku
T. G. Masaryka, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. ukládá
předložit ZMS materiál dle bodu 1. tohoto usnesení.
T: 13.06.2019
Z: starosta
281/10/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 6
1. bere na vědomí
informaci o plnění rozpočtu města Studénky k 30.04.2019, dle příloh č. 1–5 předloženého
materiálu.
2. ukládá
předložit ZMS materiál dle bodu 1. tohoto usnesení.
T: 13.06.2019
Z: starosta
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282/10/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 7
1. schvaluje
změnu rozpočtu rozpočtovým opatřením v kompetenci Rady města Studénky
č. RO/RMS/2019/06
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.
2. ukládá
seznámit vedoucí odborů s rozhodnutím dle bodu 1. tohoto usnesení.
T: 07.06.2019
Z: vedoucí odboru financí a rozpočtu
283/10/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 8
1. doporučuje ZMS
1.1. schválit změnu rozpočtu města Studénky rozpočtovým opatřením č. 2019/3,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
1.2. uložit zařazení výdajů uvedených v příloze č. 3 předloženého materiálu do návrhu
rozpočtu pro rok 2020.
2. ukládá
předložit ZMS materiál dle bodu 1. tohoto usnesení.
T: 13.06.2019
Z: starosta
284/10/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 9
1. doporučuje ZMS
1.1. přijetí úvěru a uzavření smlouvy o úvěru na financování projektu „Infrastruktura
Panská“ mezi Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a. s., se sídlem Praha,
Jeruzalémská 964/4, IČO: 44848943, jako úvěrujícím a městem Studénka jako
úvěrovaným, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
1.2. přijetí úvěru a uzavření smlouvy o úvěru na financování projektu „Cyklostezka
ve Studénce“ mezi Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a. s., se sídlem
Praha, Jeruzalémská 964/4, IČO: 44848943, jako úvěrujícím a městem Studénka jako
úvěrovaným, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
2. ukládá
předložit ZMS materiál dle bodu 1. tohoto usnesení.
T: 13.06.2019
Z: starosta
285/10/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 10
1. doporučuje ZMS
1.1. zrušit Fond rozvoje bydlení města Studénky,
1.2. zapojit zůstatek finančních prostředků na bankovním účtu zřízeném k Fondu rozvoje
bydlení města Studénky do rozpočtu města Studénky pro rok 2019.
2. ukládá
předložit ZMS materiál dle bodu 1. tohoto usnesení.
T: 13.06.2019
Z: starosta
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286/10/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 11
1. bere na vědomí
výroční zprávu o činnosti SAK Studénka, příspěvkové organizace, se sídlem Studénka,
Budovatelská 770, IČO: 66183561, za rok 2018, dle upravené přílohy č. 1 předloženého
materiálu.
287/10/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 12
1. schvaluje
účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31.12.2018 příspěvkových organizací:
1.1. Základní škola Studénka, Butovická 346, příspěvková organizace, IČO: 60799081,
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
1.2. Základní škola Studénka, Sjednocení 650, příspěvková organizace, IČO: 60609371,
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
1.3. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, 2. května 500, okres Nový Jičín,
IČO: 60609214, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
1.4. Mateřská škola Studénka, Komenského 700, příspěvková organizace,
IČO: 00848671, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,
1.5. SAK Studénka, příspěvková organizace, IČO: 66183561, dle přílohy č. 6
předloženého materiálu.
2. schvaluje
výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Studénky za rok 2018 a jejich
rozdělení do fondů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
3. ukládá
realizovat body 1. a 2. tohoto usnesení.
T: 30.06.2019
Z: vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí
288/10/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 13
1. souhlasí
1.1. s poskytnutím příspěvku ve výši 130.816,00 Kč pro Základní školu Studénka,
Butovická 346, příspěvkovou organizaci, IČO: 60799081, za účelem financování
záležitostí spojených s realizací GDPR v roce 2018,
1.2. s poskytnutím příspěvku ve výši 55.327,70 Kč pro Mateřskou školu Studénka,
Komenského 700, příspěvkovou organizaci, IČO: 60799081, za účelem financování
záležitostí spojených s realizací GDPR v roce 2018.
2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 30.06.2019
Z: vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí
289/10/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 14
1. povoluje
výjimku z nejvyššího počtu žáků v 8. třídě od 01.09.2019 v Základní škole Studénka,
Butovická 346, příspěvkové organizaci, IČO: 60799081, dle důvodové zprávy
předloženého materiálu.
2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 01.09.2019
Z: ředitelka Základní školy Butovická
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290/10/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 15
1. doporučuje ZMS
vydat dodatek č. 3 zřizovací listiny Základní školy T. G. Masaryka, Studénka,
2. května 500, okres Nový Jičín, IČO: 60609214, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. ukládá
předložit ZMS materiál dle bodu 1. tohoto usnesení.
T: 13.06.2019
Z: místostarosta
291/10/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 16
1. souhlasí
se zřízením třetího oddělení školní družiny v Základní škole T. G. Masaryka, Studénka,
2. května 500, okres Nový Jičín, IČO: 60609214 s účinností od 01.09.2019.
2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 31.08.2019
Z: ředitel Základní školy T. G. Masaryka
292/10/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 17
1. rozhodla
1.1. poskytnout peněžní dar z rozpočtu města Studénky pro rok 2019 spolku Slezský
železniční spolek, se sídlem Těrlicko, Ostravská 661/46, IČO: 05424089, ve výši
5.000,00 Kč na podporu tří párů mimořádných historických motorových vlaků
ze Štramberku do Studénky a zpět,
1.2. uzavřít smlouvu o poskytnutí peněžního daru z rozpočtu města Studénky
pro rok 2019 s žadatelem uvedeným v bodu 1.1. tohoto usnesení, dle přílohy č. 3
předloženého materiálu.
2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 30.06.2019
Z: vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí
293/10/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 18
1. rozhodla
neposkytnout peněžní dar z rozpočtu města Studénky pro rok 2019 spolku Linka
bezpečí, z. s., se sídlem Praha 8-Bohnice, Ústavní 95, IČO: 61383198, na provoz.
2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 30.06.2019
Z: vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí
294/10/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 19
1. rozhodla
1.1. poskytnout veřejnou finanční podporu – grant z rozpočtu města Studénky
pro rok 2019 žadateli Arnika – Centrum pro podporu občanů, se sídlem Praha 7,
Dělnická 541/13, IČO: 70947261, ve výši 10.000,00 Kč na náklady související
s projektem Tour de aleje 2019,
1.2. uzavřít smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Studénky
pro rok 2019 s žadatelem uvedeným v bodu 1.1. tohoto usnesení.
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2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 29.06.2019
Z: vedoucí odboru školství, kultury a sociálních
295/10/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 20
1. doporučuje ZMS
1.1. navýšit finanční prostředky pro sportovní organizace žádající o poskytnutí veřejné
finanční podpory z rozpočtu města Studénky o částku 380.000,00 Kč,
1.2. poskytnout navýšenou veřejnou finanční podporu z rozpočtu města Studénky
pro rok 2019 těmto sportovním organizacím:
a) FOTBAL STUDÉNKA, z. s., se sídlem Studénka, Malá strana 295,
IČO: 22872230, ve výši 22.000,00 Kč na činnost,
b) HC SLEDGE Studénka, z. s., se sídlem Studénka, Mírová 616, IČO: 22678760,
ve výši 25.000,00 Kč na činnost,
c) HC Studénka, z. s., se sídlem Studénka, Budovatelská 770, IČO: 68921586,
ve výši 50.000,00 Kč na činnost a ve výši 100.000,00 Kč projekt pro děti
a mládež,
d) Horolezecký oddíl Studénka, z. s., se sídlem Studénka, 2. května 387,
IČO: 22902180, ve výši 5.000,00 Kč na činnost,
e) SK Studénka, z. s., se sídlem Studénka, 2. května 7, IČO: 49590626, ve výši
110.000,00 Kč na činnost,
f) Snooker Club Studénka, o. s., se sídlem Studénka, Arm. gen. L. Svobody 738,
IČO: 22720588, ve výši 13.000,00 Kč na činnost,
g) Sportovní klub Statek Nová Horka, z. s., se sídlem Studénka, Nová Horka,
IČO: 48804703, ve výši 30.000,00 Kč na činnost,
h) ÚAMK – BMX STUDÉNKA, se sídlem Studénka, Tovární 360,
IČO: 60798998, ve výši 25.000,00 Kč na činnost,
1.3. uzavřít dodatky smluv o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města
Studénky pro rok 2019 s žadateli uvedenými v bodu 1.2. tohoto usnesení, pro účely
uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu.
2. ukládá
předložit ZMS materiál dle bodu 1. tohoto usnesení.
T: 13.06.2019
Z: místostarosta
296/10/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 21
1. rozhodla
neprovozovat činnost nákupu a prodeje kompostu a substrátu.
2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 01.07.2019
Z: vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku
297/10/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 22
1. rozhodla
uzavřít nájemní smlouvu k bytu XXX, 1+0 standardní kvality, v domě čp. XXX
na ul. Budovatelské ve Studénce, části Butovice, s XXX, bytem XXX takto:
 nájem se sjednává na dobu určitou od 01.07.2019 do 30.06.2020,
 výše nájemného včetně zálohy na služby činí 2.995,00 Kč měsíčně.
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2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 30.06.2019
Z: vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku
298/10/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 23
1. rozhodla
1.1. nevyhovět žádosti XXX, bytem XXX, o uzavření nájemní smlouvy k bytu č. XXX,
3+1 standardní kvality, v domě čp. XXX na ul. Budovatelské ve Studénce,
části Butovice,
1.2. podat žalobu na vyklizení bytu č. XXX, 3+1 standardní kvality, v domě čp. XXX
na ul. Budovatelské ve Studénce, části Butovice, v případě, že byt nebude
do 15.06.2019 vyklizen a vrácen městu.
2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 15.07.2019
Z: vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku
299/10/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 24
1. rozhodla
uzavřít smlouvu o výpůjčce sportovního areálu u ZŠ Butovická na pozemku parc. č. 2277
v k. ú. Butovice mezi městem Studénka jako vypůjčitelem a SAK Studénka, příspěvkovou
organizací, se sídlem Studénka, část Butovice, Budovatelská 770, IČO: 66183561, jako
půjčitelem, a to za účelem zajištění sportovního a rekreačního vyžití občanů s účinností
od 01.06.2019 na dobu neurčitou, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 05.06.2019
Z: vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku
300/10/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 25
1. rozhodla
vyhovět žádosti XXX, bytem XXX, a souhlasí s bezúplatným využitím části pozemku
parc. č. 409 – ostatní plocha o výměře cca 1 200 m2 v obci Studénka, k. ú. Studénka
nad Odrou (parkoviště před Dělnickým domem), pro pořádání akce „POLI veterán jízda
historických vozidel Studénka 2019“ dne 13.07.2019 v době od 8:00 do 18:00 hodin.
2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 30.06.2019
Z: vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku
301/10/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 26
1. bere na vědomí
výpověď nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 1356/69 v obci Studénka,
k. ú. Butovice, podanou XXX, se sídlem XXX, IČO: XXX.
2. rozhodla
2.1. upustit jednorázově od postupu stanoveného vnitřním předpisem č. 2/2016 – Zásady
pronájmu nebytových prostor a pozemků ve vlastnictví města Studénky,
2.2. zveřejnit záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1356/69 v obci Studénka,
k. ú. Butovice, o výměře 50 m2 za účelem provozování venkovního posezení
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před provozovnou Elefant na ulici A. Dvořáka, a to na dobu neurčitou, při ceně
nájmu min. 200,00 Kč/m2/rok, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
3. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 30.06.2019
Z: vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku
302/10/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 27
1. rozhodla
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající
v právu zřízení a umístění vodovodu a kanalizace v pozemcích parc. č. 594/1 – ostatní
plocha a parc. č. 3124 v obci Studénka, k. ú. Butovice, ve vlastnictví města Studénky jako
budoucího povinného ze služebnosti, za jednorázovou úplatu za zřízení služebnosti ve výši
4.000,00 Kč + DPH, ve prospěch XXX, bytem XXX, 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
303/10/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 28
1. rozhodla
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům
parc. č. 1356/73, parc. č. 1394/6, parc. č. 1611/11, parc. č. 1611/13 a parc. č. 2392/11, vše
v obci Studénka, k. ú. Butovice, mezi městem Studénka jako budoucím povinným
ze služebnosti a společností M.NET Studénka, s. r. o., se sídlem Studénka, Butovice,
Butovická 12, IČO: 27809927, jako budoucím oprávněným 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
304/10/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 29
1. souhlasí
se záměrem výstavby podzemního vedení veřejné sítě elektronických komunikací (optická
síť) společnosti M.NET Studénka, s. r. o., se sídlem Studénka, Butovice, Butovická 12,
IČO: 27809927, za upravených podmínek uvedených v důvodové zprávě.
2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 27.06.2019
Z: vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku
305/10/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 30
1. doporučuje ZMS
1.1. vzít na vědomí nabídku společnosti VAGONKA INTERIORS, s. r. o., se sídlem
Studénka, Butovice, Na Vyhlídce 836, IČO: 26791650, o prodej pozemku parc.
č. 2294/103 – orná půda v obci Studénka, k. ú. Butovice,
1.2. ponechat v platnosti usnesení ZMS č. 49/04/19 ze dne 04.04.2019, kterým bylo
rozhodnuto zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 2294/103 – orná půda
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o výměře 13 032 m2 v obci Studénka, k. ú. Butovice, za minimální cenu
4.800.000,00 Kč, tj. 368,31 Kč/m2.
2. ukládá
předložit ZMS materiál dle bodu 1. tohoto usnesení.
T: 13.06.2019
Z: místostarosta
306/10/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 31
1. rozhodla
1.1. zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na službu „PD pro dodatečné stavební
povolení komunikace na ul. Panská a PD na opravu části komunikace ul. Družstevní
ve Studénce“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
1.2. jmenovat komisi pro otvírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek
ve složení:
 členové:
Libor Slavík – starosta,
Ing. Radovan Přikryl – člen RMS,
Karel Polák – člen ZMS,
Norbert Šabacký – člen ZMS,
Ing. Milan Kyjovský – vedoucí odboru místního hospodářství
a údržby majetku,
 náhradníci: Ludmila Štegnerová – členka ZMS,
Renáta Knoppová – referentka odboru místního hospodářství
a údržby majetku,
Mgr. Michaela Malaníková – referentka 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: 27.06.2019
Z: vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku
307/10/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 32
1. rozhodla
1.1. na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, že nejvýhodnější
nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu na službu „PD – modernizace
Dělnického domu ve Studénce“ podala společnost KANIA, a. s., se sídlem
Ostrava-Přívoz, Špálova 80/9, IČO: 26817853, s nabídkovou cenou 750.000,00 Kč
bez DPH,
1.2. uzavřít smlouvu o dílo na službu „PD – modernizace Dělnického domu ve Studénce“
mezi městem Studénka jako objednatelem a společností KANIA, a. s., se sídlem
Ostrava-Přívoz, Špálova 80/9, IČO: 26817853, jako zhotovitelem.
2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 30.06.2019
Z: místostarosta
308/10/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 33
1. rozhodla
1.1. na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, že nejvýhodnější
nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Změna užívání
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prostoru učebny na prostor spisovny“ podala fyzická osoba XXX, se sídlem XXX,
IČO: XXX, s nabídkovou cenou 706.337,00 Kč bez DPH,
1.2. uzavřít smlouvu o dílo na stavební práce „Změna užívání prostoru učebny na prostor
spisovny“ mezi městem Studénka jako objednatelem a fyzickou osobou XXX,
se sídlem XXX, IČO: XXX, jako zhotovitelem.
2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 30.06.2019
Z: místostarosta
309/10/19 Rada města Studénky po projednání
mat. č. 34
1. schvaluje
aktualizaci obsahového plánu jednání schůzí Rady města Studénky pro 2. pololetí 2019,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: dle termínového plánu konání schůzí RMS
Z: starosta
310/10/19 Rada města Studénky po projednání
přínosu č. 3
1. rozhodla
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí nájemní k nebytovému prostoru v 1. nadzemním
podlaží v domě čp. 810 na pozemku parc. č. 1568/1 v obci Studénka, k. ú. Butovice, mezi
městem Studénka jako budoucím pronajímatelem a společností DentAdel centrum, s. r. o.,
se sídlem Pustějov 27, IČO: 06849547, jako budoucím nájemcem, za účelem zřízení
stomatologické ordinace, a to s účinností do 31.12.2019, při výši budoucího nájemného
800,00 Kč/m2/rok, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
2. ukládá
realizovat bod 1. tohoto usnesení.
T: 15.06.2019
Z: vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku

Použité zkratky:
DPH
GDPR
HC
PD
RMS
SK
TJ
ZMS
ZŠ
-
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daň z přidané hodnoty
obecné nařízení o ochraně osobních údajů
hokejový klub
projektová dokumentace
Rada města Studénky
sportovní klub
tělovýchovná jednota
Zastupitelstvo města Studénky
základní škola
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