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RM 77 – 04.11.2021 

 

Naše čj.: MUSP 118810/2021 

Naše sp. zn.: 118805/2021 TAJ/PECH *MUSPX02CSKG0* 

 

U S N E S E N Í  

ze 77. schůze Rady města Šumperka ze dne 04.11.2021 

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. 

   

3522/21 Zřízení služebnosti cesty a stezky – parc. č. 137/2 v k. ú. Horní Temenice 

Rada města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 

Šumperka a.s., v působnosti valné hromady, schvaluje 

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající ve zřízení služebnosti cesty a stezky 

přes pozemek p. č. 137/2 v k. ú. Horní Temenice, který je ve vlastnictví společnosti Podniky 

města Šumperka a. s., IČO 65138163, se sídlem Slovanská 255/21, 787 01 Šumperk. Věcné 

břemeno bude zřízeno pro vlastníky pozemků, p. č. 907/2, 907/3, 907/9, 907/10, 907/11, 

906/2, vše v k. ú. Horní Temenice. 

Povinný z věcného břemene: 

Společnost Podniky města Šumperka a. s., se sídlem Slovanská 21/255, 787 01 Šumperk, 

IČO 65138163 

Oprávněný z věcného břemene: 

Manželé Ř. D. a Ř. L., Šumperk 

Manželé O. J. a O. D., Šumperk 

Manželé J. P. a J. L., Šumperk 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 

− věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 

− věcné břemeno se zřizuje úplatné s jednorázovou úhradou 6.000,-- Kč + DPH v platné 

výši pro každého oprávněného 

− oprávněný z věcného břemene bude výhradně na své náklady, po dobu sjednané 

služebnosti na pozemku p. č. 137/2 v k. ú. Horní Temenice, pečovat o stav pozemku, 

aby byl způsobilý ke sjednanému věcnému právu 

− oprávněný uhradí náklady spojené se zápisem vkladu věcného břemene do katastru 

nemovitostí 

 

 

Termín:  31.12.2021 

        Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

   

 

3523/21 MJP – oddělení komunálních služeb – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu 

„Oprava havarijního mostního objektu M1 – Vejchoda, Temenice v Šumperku“ 

schvaluje 

na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 

veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava havarijního mostního objektu M1 – 
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Vejchoda, Temenice v Šumperku“ zhotovitelem akce firmu JR stavby CZ, s.r.o., se sídlem 

Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc, IČO 26875080. 

Nabídková cena je 741.00,-- Kč bez DPH, tj. 896.610,-- Kč včetně DPH. 

 

 

Termín:  12.11.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

3524/21 Sídliště Sever – etapa 3B – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 

schvaluje 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na úhradu nákladů na regeneraci veřejného prostranství 

na sídlišti se Státním fondem podpory investic, IČO 70856788, Vinohradská 1896/46, 

120 00 Praha, na spolufinancování realizace akce „Regenerace panelového sídliště Šumperk 

– Sever – etapa 3B“. 

 

 

Termín:  31.12.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

3525/21 Do odborných učeben bez bariér – 5. ZŠ Šumperk – nábytek – dodatek č. 1 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě se společností Hilbert interiéry s.r.o., Pobřežní 

249/46, 186 00 Praha 8, IČO 28661133 na akci: „Do odborných učeben bez bariér – 5. ZŠ 

Šumperk – nábytek“. Předmětem dodatku je změna termínu předání a převzetí předmětu 

koupě. 

 

 

Termín:  16.12.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

3526/21 Kino Oko – interiér vestavby malého sálu 

schvaluje 

uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektu interiéru vestavby malého sálu kina Oko, 

kanceláří a přilehlých prostor s Ing. arch. Ivo Skoumalem, Langrova 36, Šumperk, IČO 

13004174. Nabídková cena je 116.000,-- Kč. 

 

 

Termín:  16.12.2021 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný       Ing. Marta Novotná 

                      starosta         1. místostarostka 
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