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Spis. zn.:  28159/2014
Č.j.:   28886/2014

U S N E S E N Í

z 88. schůze rady města Šumperka ze dne 3. 4. 2014.  

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

4733/14 Údržba veřejných komunikací, chodníků a příslušenství na území města Šumperka,  
vyhodnocení jednacího řízení bez uveřejnění

schvaluje
na základě vyhodnocení zadávacího řízení vedeného dle § 34 zákona č. 137/2006 Sb., 
v platném znění, formou jednacího řízení bez uveřejnění se stávajícím dodavatelem služeb 
v oblasti údržby veřejných komunikací, chodníků a příslušenství na území města Šumperka 
v návaznosti na usnesení RM č. 4507/14, 4509/14 ze dne 30. 1. 2014 a usnesení RM č. 
4572/14 ze dne 13. 2. 2014, uzavření smlouvy o provádění údržby veřejných komunikací, 
chodníků a příslušenství na území města Šumperka se společností Evják s.r.o., Hybešova 
523/10, Šumperk, PSČ 787 01,  IČO 26836980, zast. Stanislavem Evjákem, jednatelem 
společnosti, na dobu určitou od 1. 4. 2014 do 31. 8. 2014, tj. do doby předpokládaného 
ukončení opakovaného III. zadávacího řízení, vedeného zadavatelem dle § 27 zákona č. 
137/2006 Sb., v platném znění, v oblasti údržby veřejných komunikací, chodníků                      
a příslušenství na území města Šumperka.  

Termín: 03.04.2014
Zodpovídá: Ing. Šperlich

4734/14 MJP – zveřejnění záměru města odprodat areál bývalého Okresního ředitelství Policie 
ČR na ul. 8. května v Šumperku

schvaluje
zveřejnění záměru města Šumperka odprodat nemovité věci, a to pozemek  st.p.č. 643/12 -
zastavěná plocha a nádvoří a na něm stojící stavbu bez čp/če – jiná stavba, pozemek  st.p.č. 
643/13 – zastavěná plocha a nádvoří a na něm stojící stavbu bez čp/če – garáž, pozemek  
st.p.č. 3892 – zastavěná plocha a nádvoří a na něm stojící stavbu bez čp/če – jiná stavba a 
pozemek p.č. 1348/1 – ostatní plocha, p.č. 2998 – ostatní plocha, p.č. 2999 – ostatní plocha, 
včetně všech součástí a příslušenství, to vše v obci a katastrálním území Šumperk (zbývající 
část areálu bývalého  Okresního ředitelství Policie ČR na ul. 8. května v Šumperku).
Podmínky:
- předmět  koupě bude prodán jako celek  ve stavu jak stojí a leží 
- úhrada celé kupní ceny do 60 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy před podáním kupní 

smlouvy ke vkladovému řízení do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro 
Olomoucký kraj, KP Šumperk

- město Šumperk bude mít právo odstoupit od kupní smlouvy v případě nezaplacení kupní 
ceny v dohodnutém termínu

- zájemce o koupi  nesmí mít vůči městu Šumperk žádné dluhy či nedoplatky
- nabídka musí mít písemnou formu a musí být zpracována v českém jazyce
- písemné nabídky budou zájemci zasílány v zapečetěném, neprůhledném obalu označeném 

„Prodej areálu bývalého Okresního ředitelství Policie ČR na ul. 8. května v Šumperku –
nabídka - neotvírat“, a to na adresu Městský úřad Šumperk, odbor majetkoprávní, nám. 
Míru 1, 787 01 Šumperk
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- písemná nabídka bude obsahovat podnikatelský záměr využití předmětu koupě a 
nabízenou kupní cenu za předmětné nemovitosti

- minimální nabídková kupní cena: 2.900.000,--Kč (slovy: dvamiliony devětsettisíc korun 
českých)

- písemné nabídky je možné zasílat prostřednictvím poštovní přepravy nebo osobním 
doručením na podatelnu Městského úřadu, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, nejpozději 
v termínu do 22.04.2014 do 14.00 hod. Při osobním doručení musí být písemná nabídka 
doručena na podatelnu Městského úřadu Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, 
nejpozději do 14.00 hod. dne 22.04.2014

- písemné nabídky doručené po výše uvedeném termínu, tj. po 14.00 hod. dne 22.04.2014,
nebudou přijaty a  hodnoceny a bude zájemci vrácena

- v případě více zájemců o koupi budou, po uplynutí termínu pro podání písemných nabídek,
tj. po 14.00 hod. dne 22.04.2014, neotevřené písemné nabídky všech zájemců předloženy 
k posouzení a doporučení hodnotící komisi schválené Radou města Šumperka

- Město Šumperk si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu s žádným ze zúčastněných 
zájemců

Poznámka:
V případě zájmu bude možno dohodnout termín prohlídky předmětu koupě u Ing. Répalové, tel. 
602 744 869. 
Zájemci o koupi zbývající části areálu bývalého  Okresního ředitelství Policie ČR na ul.               
8. května v Šumperku berou na vědomí, že uzavření kupní smlouvy podléhá schválení 
Zastupitelstvem města Šumperka.
Stavební úpravy předmětu koupě jsou možné v souladu s územním plánem.
Město Šumperk současně upozorňuje, že pozemky p.č. 2998 a p.č.  2999 v k.ú. Šumperk            
jsou pronajaty společnosti PZ servis v.o.s., v likvidaci, a to na dobu neurčitou s tříměsíční             
výpovědní lhůtou. 

Termín: 03.04.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4735/14 MJP – zveřejnění záměru města odprodat areál bývalého Okresního ředitelství Policie 
ČR na ul. 8. května v Šumperku

schvaluje
pro případ předložení více písemných nabídek na odkoupení areálu bývalého Okresního 
ředitelství Policie ČR na ul. 8. května v Šumperku, hodnotící komisi pro posouzení a 
doporučení předložených písemných nabídek na odkoupení areálu bývalého Okresního 
ředitelství Policie ČR,  v tomto složení:
Členové hodnotící komise:  Ing. Petr Suchomel, Ing. Hana Répalová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Ota 
Sedlář, Ing. Ivana Kašparová

Termín: 03.04.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová

4736/14 MJP – zveřejnění prodeje bytové jednotky č. 245/3 v domě na ul. Gen. Svobody 7        
v Šumperku

schvaluje
zveřejnění záměru města odprodat bytovou jednotku č. 245/3 umístěnou ve 2. NP, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1071/10000 na společných částech budovy č.p. 245 stojící 
na st.p.č. 253/1 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1071/10000 na st.p.č. 253/1 v obci a k.ú. 
Šumperk (or. ozn. Gen. Svobody 7) ve veřejném výběrovém řízení za níže uvedených 
podmínek. Bytová jednotka má výměru 65,30 m2, příslušenstvím jednotky je sklep v 1. PP      
o výměře 5,98 m2. Celková výměra jednotky včetně příslušenství je 71,28 m2.  
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Pro dům č.p. 245 na st.p.č. 253/1 na ulici Gen. Svobody 7 byl zpracován průkaz energetické 
náročnosti budovy, budova patří do energetické třídy F, měrná vypočtená roční spotřeba 
energie je 306 kWh/(m2.rok).
Jednotka je užívána na základě nájemní smlouvy nájemcem.
Podmínky prodeje a konání VVŘ:
- vyvolávací cena ve výši 580.796,--Kč 
- účastník VVŘ složí kauci ve výši 20.000,--Kč na účet města č. 6015-1905609309/0800, 

variabilní symbol rodné číslo příp. IČO složitele kauce, specifický symbol 22 nebo 
nejpozději v den konání dražby v pokladně MěÚ, budova radnice. Prvnímu v pořadí se 
kauce započte do kupní ceny, druhému v pořadí se vrátí po úhradě kupní ceny prvním 
v pořadí. Ostatním účastníkům VVŘ se vrátí bez zbytečného odkladu po ukončení VVŘ na 
číslo účtu, z něhož byla kauce uhrazena nebo v pokladně MěÚ

- povinnost uhradit kupní cenu ve výši 100% do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 
před podáním návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí. Kupující uhradí správní 
poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí  ve výši 1.000,--Kč

- v případě odstoupení kupujícího od záměru koupě či neuhrazení kupní ceny ve stanovené 
lhůtě právo na uzavření kupní smlouvy zaniká a na místo kupujícího nastupuje druhý 
z pořadí dle výsledku VVŘ. V tomto případě kauce vrácena nebude. 

- kupující bere na vědomí, že jednotka je užívána na základě nájemní smlouvy nájemcem a 
kupující nabytím vlastnického práva vstoupí do práv a povinností pronajímatele dle 
nájemní smlouvy

- termín konání VVŘ -  23.4.2013 v 15.30 hod. v obřadní síni v II. poschodí MěÚ (budova 
radnice), nám. Míru 1, Šumperk

Rada města současně jmenuje členy komise pro přípravu a konání VVŘ: tajemník PaedDr. Petr 
Holub, vedoucí majetkoprávního odboru Ing. Hana Répalová, vedoucí oddělení správy majetku 
Ing. Lenka Salcburgerová, referent právního oddělení Mgr. Romana Drásalová.

Termín: 30.06.2014
Zodpovídá: Ing. Répalová  

4737/14 Veřejná zakázka „Objekt hasičské zbrojnice v Dolní Temenici, Šumperk, etapa II“

schvaluje
zrušení zadávacího řízení dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění, na výběr zhotovitele stavby  „Objekt hasičské zbrojnice v Dolní 
Temenici, Šumperk, etapa II“.

Termín: 04.04.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

4738/14 Kontrola usnesení – oprava usnesení RM č. 4713/14

schvaluje
opravu usnesení RM č. 4713/14, kterým byla vypsána veřejná zakázka malého rozsahu na 
akci „Pavlínin dvůr – jižní křídlo – oprava hygienického zařízení“. Do odrážky minimální seznam 
zájemců ve složení se doplňuje firma STAVOKOMPLEX TVM s.r.o., 789 63 Hrabenov 92, IČO 
25827375, která byla usnesením č. 4713/14 schválena, ale nedostala se do písemného 
vyhotovení usnesení.  

Termín: 15.05.2014
Zodpovídá: Ing. Bittnerová

Mgr. Zdeněk Brož  v.r. Ing. Marek Zapletal  v.r.
      starosta   1. místostarosta 




