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RM 92 – 16.06.2022 

 

Naše čj.: MUSP 65418/2022 

Naše sp. zn.: 65416/2022 TAJ/PECH *MUSPX02G4GTR* 

 

U S N E S E N Í  

z 92. schůze Rady města Šumperka ze dne 16.06.2022 

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. 

 

4453/22 Provozování sběrného dvora na ul. Příčná v Šumperku – pokyn valné hromady 

společnosti PMŠ a.s. 

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

Šumperka a.s., v působnosti valné hromady, uděluje pokyn 

správní radě společnosti Podniky města Šumperka a. s., aby prostřednictvím svého předsedy 

činila kroky směřující k provozování sběrného dvora na ulici Příčná v Šumperku, zejména 

rozšíření předmětu činnosti společnosti o obor živnosti volné — nakládání s odpady (vyjma 

nebezpečných) a rozšíření předmětu činnosti o živnost vázanou „podnikání v oblasti nakládání 

s nebezpečnými odpady“. 

 

 

Termín:  31.08.2022 

        Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

   

4454/22 Výsledky hospodaření PMŠ za rok 2021 

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

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

v souladu s § 421 odst. 2 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění 

pozdějších předpisů, a v souladu s čl. XIII. odst. 2 Stanov společnosti Podniky města Šumperka 

a.s., po projednání a předložení ze strany správní rady společnosti, řádnou účetní závěrku 

společnosti Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 255/21, Šumperk, IČO 65138163, za 

účetní období kalendářního roku 2021:  

 

- výsledek hospodaření za účetní období 2021: 1.539.253,57 Kč (zisk) 

  

a to na základě projednané řádné účetní závěrky společnosti Podniky města Šumperka a.s., v 

rozsahu dle zprávy nezávislého auditora za ověřované období od 01.01.2021 do 31.12.2021, 

včetně rozvahy, výkazu zisku a ztráty v druhovém členění a přílohy k účetní závěrce, vše za rok 

2021. 

 

 

Termín:  16.06.2022 

        Zodpovídá: Ing. Pospíšil 



 

2|7 

RM 92 – 16.06.2022 

4455/22 Výsledky hospodaření PMŠ za rok 2021 

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

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

o převodu zisku společnosti Podniky města Šumperka a.s., za účetní období od 01.01.2021 do 

31.12.2021 ve výši 1.539 tis. Kč (slovy: jeden milion pět set třicet devět tisíc korun českých) 

na účet neuhrazené ztráty minulých let. 

 

 

Termín:  16.06.2022 

        Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

 

4456/22 Výsledky hospodaření PMŠ za rok 2021 

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

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

výroční zprávu společnosti za rok 2021, zpracovanou v souladu s § 21 zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, jejíž součástí je:  

- zpráva předsedy správní rady společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu 

jejího majetku,  

- účetní závěrka společnosti za rok 2021 v rozsahu rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k 

účetní závěrce,  

- zpráva o vztazích mezi propojenými osobami dle § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o 

obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a  

- zpráva nezávislého auditora společnosti COMEC AUDIT s.r.o. 

 

 

Termín:  16.06.2022 

        Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

 

4457/22 Výsledky hospodaření PMŠ za rok 2021 

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

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

v souladu s § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, k ověření účetní závěrky společnosti Podniky města Šumperka a.s., 

Slovanská 21, Šumperk, IČO 65138163, za účetní období kalendářního roku 2022 auditora 

společnost COMEC AUDIT s.r.o., Kloboukova 1231/75, Praha 4, PSČ 148 00, IČO 64086046, 

č. licence KA ČR č. 276. 

 

 

Termín:  16.06.2022 

        Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

   

4458/22 MJP – prostory sloužící k podnikání v budově Gen. Svobody 245/7 v Šumperku – 

uzavření budoucí nájemní smlouvy 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od               

02.05.2022 do 31.05.2022 dle usnesení rady města č. 4214/22 ze dne 28.04.2022   uzavřít 

budoucí nájemní smlouvu se společností ALDAMAR s.r.o., se sídlem Dolní Studénky 207, PSČ 

788 20, IČO 02745224, jejímž předmětem bude nebytový prostor v budově č.p. 245 na ulici   

Gen. Svobody 7 v Šumperku, o celkové podlahové ploše 92,95 m².   

Podmínky: 
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− náklady na základní rekonstrukci rozvodů vody, elektroinstalace a topení ve stávajícím 

rozsahu provede pronajímatel, všechny ostatní náklady spojené se změnou způsobu 

užívání prostor ponese ze svého nájemce 

− změna účelu užívání stavby bude provedena v termínu nejpozději do 31.10.2022 

− nájemní smlouva bude uzavřena po předložení příslušných dokladů, legalizujících 

změnu účelu užívání stavby, a to za následujících podmínek:  

- doba nájmu neurčitá, výpovědní lhůta 6 měsíců  

- výše nájemného 92.950,-- Kč/rok/k celku + DPH s možností valorizace o koeficient 

inflace od roku 2023 

- nájemce bude hradit zálohy na poskytované služby – vodné/stočné vč. dešťové vody 

a elektřinu společných prostor domu, náklady na elektřinu a plyn spotřebovanou 

v nebytovém prostoru bude hradit nájemce přímo jednotlivým dodavatelům 

- v případě ukončení nájmu nebude pronajímatel požadovat odstranění nájemcem 

provedených stavebních úprav a ani nájemce nebude oprávněn tyto provedené úpravy 

odstranit. Nájemce současně nemá právo na náhradu finančních prostředků vložených 

do majetku pronajímatele v souvislosti s provedenými úpravami pronajímaných 

prostor. 

 

 

Termín:  01.07.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4459/22 MJP – správa majetku – uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nebytových 

prostor v domě na ulici Temenická 2620/5 (Společenské středisko Sever) 

schvaluje 

na základě schválené změny záměru města Šumperka, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem od 23.05.2022 do 08.06.2022 dle usnesení rady města č. 4295/22 ze dne 

19.05.2022 uzavřít dodatek č. 1 k výpůjčce nebytových prostor, nacházejících se ve 2. NP 

budovy č.p. 2620 na pozemku st. p. č. 4542 v obci a k. ú. Šumperk, jehož je budova součástí 

(or. ozn. Temenická 5), a to prostor volnočasové aktivity Klubík, místnosti č. 203, 204, 

205,206, 207, za následujících podmínek: 

Půjčitel: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk, IČO 00303461 

Vypůjčitel: Sdružení D, z.ú., se sídlem tř. 17. listopadu 43, 779 00 Olomouc, IČO 70865574 

Účel výpůjčky: činnost vypůjčitele zaměřená na práci s dětmi a dospívajícími z rizikových 

skupin 

Změna doby výpůjčky: změna spočívá v rozšíření výpůjčky z doby – každé pondělí a každou 

středu od 14:00 do 18:00 hodin na dobu pronájmu maximálně 20 hod./týdně po dohodě 

s odborem sociálních věcí MěÚ Šumperk 

 

 

Termín:  31.07.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4460/22 MJP – aktualizace Zásad a pravidel „MIOS“ – městský informační a orientační systém 

Šumperka 

schvaluje 

aktualizaci Zásad a pravidel „MIOS“ městského informačního a orientačního systému 

Šumperka: 

 

  1) ZÁSADY A PRAVIDLA MIOS ŠUMPERK – AKTUALIZACE k 16.06.2022 

2) Zásady pro reklamní a propagační cedule – info pro veřejnost AKTUALIZACE k 16.06.2022 

 

 

Termín:  30.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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4461/22 MJP – zveřejnění změny smlouvy o užití práva – Tomáš Kocián (or. Hlavní třída u 

budovy č.p. 437/19 v Šumperku) 

schvaluje 

zveřejnění změny smlouvy o užití práva umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro 

poskytování služeb, tj. předzahrádky sloužící k občerstvení, č. SML/2022/0316/OKS ze dne 

20.04.2022 z důvodu změny – posunutí umístění předmětu smlouvy v rámci stejného 

pozemku na parc. č. 2033 v k. ú. Šumperk. 

 

 

Termín:  30.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4462/22 MJP – změna smlouvy o výpůjčce TJ Šumperk 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města Šumperka, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem od 02.06.2022 do 16.06.2022 dle usnesení RM č. 4360/22 ze dne 02.06.2022, 

uzavřít dodatek č. 16 ke smlouvě o výpůjčce sportovního areálu č. Obch 86/99/JG 

ze dne 28.02.2000, uzavřené mezi půjčitelem městem Šumperk a vypůjčitelem TJ Šumperk, 

z.s., IČO 14617790, se sídlem Šumperk, Žerotínova 1691/55, PSČ 787 01, jehož předmětem 

bude zúžení předmětu výpůjčky o pozemek p. č. 1257/115 v k. ú. a obci Šumperk. 

 

 

Termín:  31.07.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4463/22 MJP – změna smlouvy o výpůjčce TJ Šumperk 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města Šumperka, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem od 02.06.2022 do 16.06.2022 dle usnesení RM č. 4361/22 ze dne 02.06.2022, 

vypůjčit pozemek p. č. 1257/115 v k. ú. a obci Šumperk, za těchto podmínek: 

− půjčitel: město Šumperk, IČO 00303461, se sídlem Šumperk, nám. Míru 364/1, PSČ 

787 01 

− vypůjčitel: Podniky města Šumperka a.s., se sídlem Slovanská 255/21, 787 01 

Šumperk, IČO 65138163 

− účel výpůjčky: staveniště 

− doba výpůjčky: určitá, na dobu stavby „Modernizace zimního stadionu v Šumperku – 

etapa 3a (přístavba sever)“ 

 

 

Termín:  31.07.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

4464/22 MJP – oddělení komunálních služeb – pronájem hrobových míst na hlavním hřbitově 

v Šumperku 

schvaluje 

pronájem hrobových míst v sektoru B06: OH189-190, dále v sektoru B03: OH387, OH393, 

v sektoru B02: OH071-072 a v sektoru B00: OH001, 0H002, OH004, OH005, OH008-009. 

 

 

Termín:  30.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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4465/22 MJP – žádost o souhlas s umístěním pergoly na p. č. 9/10 v k. ú. Šumperk 

souhlasí, 

aby investor Základní škola a střední škola Pomněnka o.p.s., se sídlem Šumavská 1915/13, 

787 01 Šumperk, IČO 25828274, vystavěla na pozemku p. č. 9/10 v k. ú. a obci Šumperk 

stavbu „Pergola u Pomněnky na pozemku parc. č. 9/10; k. ú. Šumperk“ v umístění, rozsahu a 

stavebnětechnickém provedení dle předložené dokumentace pro společné oznámení záměru, 

zpracovatele: Jiří Frys – stavební projekce, zakázkové číslo: 22/25, datum: 04/2022. 

 

 

Termín:  31.07.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4466/22 MJP – oddělení komunálních služeb – schválení smlouvy o dílo se společností           

T-MAPY spol. s r.o. 

schvaluje 

uzavření smlouvy mezi městem Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk IČO 00303461, a 

společností T-MAPY spol. s r.o., se sídlem Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové, IČO 

47451084, jejímž předmětem je vytvoření pasportu veřejného osvětlení kombinací podkladů 

dodaných objednatelem a vyhodnocení pořízeného a převzatého mračna bodů vzniklého 

metodou mobilního mapování laserovým skenováním a terénním šetřením. 

 

 

Termín:  30.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4467/22 MJP – správa majetku – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu Radnice –        

nám. Míru 1 – rekonstrukce hygienických zařízení a kuchyněk 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na akci „Radnice - nám. Míru 1 - 

rekonstrukce hygienických zařízení a kuchyněk“. 

 

 

členy hodnotící komise včetně náhradníků 

 

členové 

Ing. Jakub Jirgl, Mgr. Milan Šubrt, Lubomír Polášek, Ing. Pavel Volf, Ing. Eva Nádeníčková 

 

náhradníci 

Ing. Marta Novotná, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Lenka Salcburgerová, Pavel Hegedüs, Stanislav 

Šrámek 

 

Minimální seznam oslovených zájemců: 

− STAVOKOMPLEX TVM s.r.o., se sídlem Hrabenov 92, Ruda nad Moravou, PSČ 789 63,  

IČO 25827375 

− Stavební firma STAVREL s.r.o., se sídlem Požárníků 534, Hanušovice, PSČ 788 33,  

IČO 27855571 

 

 

Termín:  31.10.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 
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4468/22 MJP – oddělení komunálních služeb – Oprava místní komunikace na ul. Rooseveltova 

v Šumperku – uzavření dodatku č. 1 k SoD 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo SML/2022/0136/OKS ze dne 30.03.2022 na akci 

„Oprava místní komunikace na ul. Rooseveltova v Šumperku“ uzavřené s firmou STRABAG a.s., 

se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČO 60838744. Dodatkem dojde ke změně 

termínu dokončení prací z původního termínu 15.07.2022 na nový termín 31.07.2022. 

 

 

Termín:  30.06.2022 

        Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

   

4469/22 Do odborných učeben bez bariér – ZŠ Dr. E. Beneše – vybavení učeben 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku: Do odborných učeben bez 

bariér - 1. ZŠ Šumperk – nábytek“ dodavatelem uchazeče NOVATRONIC s.r.o., U potoka 

1307/10, Šumperk IČO 62302701. Nabídková cena je 1.122.693,-- Kč bez DPH, tj. 

1.358.458,53 Kč vč. DPH. 

 

 

Termín:  18.08.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

4470/22 Do odborných učeben bez bariér – ZŠ Dr. E. Beneše – vybavení učeben 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku: Do odborných učeben bez 

bariér - 1. ZŠ Šumperk – technické vybavení učeben“ dodavatelem uchazeče PWR computers 

a.s., 28. října 212/227, Ostrava, IČO 48394246. Nabídková cena je 5.658.584,-- Kč bez DPH, 

tj. 6.846.886,64 Kč vč. DPH. 

 

 

Termín:  18.08.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

4471/22 Poradenství v oblasti energetiky a projektů modrozelené infrastruktury 

schvaluje 

uzavření smlouvy se společností AQE advisors, a. s., IČO 26954770, se sídlem třída             

Kpt. Jaroše 194/31, 602 00 Brno, na komplexní poradenské služby zaměřené na energetiku a 

projekty modrozelené infrastruktury. 

 

 

Termín:  30.06.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 
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4472/22 Regenerace panelového sídliště Šumperk – SEVER, Revitalizace ul. Šumavská –      

III. etapa – část A a část B – Smlouva o dílo – VO doplnění technologie SMART VO 

schvaluje 

uzavření smlouvy o dílo na provedení VO doplnění technologie SMART VO uzavřené s firmou 

ELEKTROSLUŽBY Šumperk, s.r.o., se sídlem Zábřežská 462/2, 787 01 Šumperk, IČO 

26812380, na realizaci díla „ Regenerace panelového sídliště Šumperk – SEVER, revitalizace 

ul. Šumavská – III. Etapa – část A a část B – Veřejné osvětlení doplnění technologie SMART 

VO“ na ulici Erbenova – na práce ve výši u „části A“ 388.522,-- Kč bez DPH, tj. 470.112,-- Kč 

s DPH a ve výši u „části B“ 1.265.163,-- Kč bez DPH, tj. 1.530.847,-- Kč s DPH. Celková cena 

za „část A a část B“ ve výši 1.653.685,-- Kč bez DPH, tj. 2.000.959,-- Kč s DPH na základě 

položkových rozpočtů. 

 

 

Termín:  16.07.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

4473/22 MJP – Kulturní dům – autorský dohled a dozor nad projekčními pracemi 

schvaluje 

uzavření smlouvy o dílo se společností Petr Hájek ARCHITEKTI s.r.o., Grafická 20, 150 00 

Praha 5, IČO 01422294, na poskytování konzultačních služeb ve věci autorského dohledu a 

dozoru na akci „Rekonstrukce Domu kultury Šumperk – zpracování projektové dokumentace“. 

Maximální cena díla je 2.000.000,-- Kč bez DPH, tj. 2.420.000,-- Kč vč. DPH, hodinová sazba 

včetně cestovních nákladů je 2.500,-- Kč bez DPH, tj. 3.025,-- Kč vč. DPH. 

 

 

Termín:  30.06.2022 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

   

4474/22 Provoz sběrného dvora, ul. Příčná 30 v Šumperku 

schvaluje 

zrušení podlimitní veřejné zakázky v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na akci „Provoz sběrného dvora, 

ul. Příčná 30 v Šumperku“ na dobu určitou od 01.07.2022 do 30.06.2024, a to z důvodu 

uvedeného v ust. § 127 odst.2 písm. h) zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Termín:  31.07.2022 

        Zodpovídá: Ing. Krňávková 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný     Ing. Marta Novotná 

                     starosta       1. místostarostka 
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