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Spis. zn.: 40987/2010 

Č.j.: 42865/2010  

 

U S N E S E N Í  

z 96. schůze Rady města Šumperka ze dne 22.04.2010 
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. 
 

5180/10 Rekonstrukce elektroinstalace v objektu ZŠ, ul. 8. května v Šumperku               
– II. etapa 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu  
„Rekonstrukce elektroinstalace v objektu ZŠ, ul. 8.května v Šumperku – II.etapa“ 
vyloučení firem: 
- MANEL, spol. s r.o., Dr. E.Beneše  2871/5, Šumperk 
- ELZACO spol. s r.o., B. Němcové 727/10, Šumperk 
- ELEKTROSLUŽBY Šumperk, s.r.o., Zábřežská 462/2, Šumperk 
z důvodu nesplnění zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu. 
 
       Termín: 03.06.2010 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová  

  

5181/10 Rekonstrukce elektroinstalace v objektu ZŠ, ul. 8. května v Šumperku               
– II. etapa 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu akce 
„Rekonstrukce elektroinstalace v objektu ZŠ, ul. 8. května v Šumperku – II. etapa“ 
zhotovitelem stavby firmu ELEKTROMONT RAPOTÍN, s.r.o., V Lukách 647,      
788 14 Rapotín. Nabídková cena je 4.289.738,--Kč včetně DPH. 
 
       Termín: 03.06.2010 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 

5182/10 Cyklokomunikace Desná – dodatek č. 3 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. na048/08/sm048/08 na zhotovení 
projektové dokumentace na akci „Cyklokomunikace Desná“ s firmou Cekr CZ, 
s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk, na posunutí termínu do 60 dnů od zajištění 
posledního souhlasu vlastníka dotčeného pozemku o právu provést stavbu. 
 
       Termín: 13.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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5183/10 Podání žádosti o dotaci – sběrná místa TKO 

schvaluje 
podání žádosti o dotaci do Operačního programu Životní prostředí, oblasti podpory 
4.1 - zkvalitnění nakládání s odpady na projekt „Sběrná místa TKO v Šumperku“. 
 
       Termín: 30.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

5184/10 MJP – zveřejnění záměru města Šumperka prodat nebytový prostor č. 1646/1 
v domě or. ozn. nám. Republiky 1-5, bývalý sklad CO a místnost pro ztráty a 
nálezy 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka prodat nebytový prostor č. 1646/1 o velikosti  
173,02 m2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 375/10000 na společných částech 
domu č.p. 1642, 1643, 1644, 1645 a 1646 na stavební parcele č. 1912 v k. ú. 
Šumperk, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 375/10000 na pozemku pod 
domem stavební parcela č. 1912 o výměře 1421 m2 v k. ú. Šumperk, or. ozn. nám. 
Republiky 1-5, Šumperk za těchto podmínek: 
- účel prodeje: prodej vlastníkům jednotek v domě č.p. 1642-646 (or. ozn. nám. 

Republiky 1-5) 
- minimální kupní cena nebytového prostoru a podílu na společných částech 

domu: 100,--Kč/m2  
- zájemci o koupi podají písemné nabídky kupní ceny nebytového prostoru a 

podílu na společných částech domu k celku v termínu nejpozději do 14.5.2010 
do 12.00 hod v uzavřené obálce s označením neotvírat a dále popisem „Prodej 
nebytového prostoru nám. Republiky“ a označením adresáta s tím, že 
minimální kupní cena  je stanovena na 17.302,--Kč k celku. O kupujícím 
rozhodne nejvyšší nabídka kupní ceny. 

- kupující uhradí kupní cenu za podíl na pozemku pod domem, která činí 105,--  
Kč/m2 

- kupující uhradí městu Šumperk zůstatek ve fondu oprav, který bude přesně 
vyčíslen ke dni uzavření kupní smlouvy 

- kupující uhradí celou kupní cenu včetně zůstatku ve fondu oprav do 30 dnů 
ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického 
práva do katastru nemovitostí 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí  

- kupující bere na vědomí, že v nebytovém prostoru se nachází potrubí hlavního 
řadu vody a vodovodní přípojky. V případě havárie či oprav se kupující 
zavazuje umožnit bezodkladný přístup do nebytového prostoru k odstranění 
havárie či provedení opravy. 

- kupující bere na vědomí, že v nebytovém prostoru se nacházejí vybírací a 
čistící otvory  z komínů a zavazuje se umožnit přístup do nebytového prostoru 
za účelem čištění komínů 
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Rada města současně jmenuje členy komise pro otevírání obálek v pořadí:  
2. místostarosta Ing. Petr Suchomel, vedoucí majetkoprávního odboru Ing. Hana 
Répalová, vedoucí finančního odboru Ing. Milena Peluhová, vedoucí právního 
oddělení Mgr. Milan Šubrt a vedoucí majetkového a organizačního oddělení Ing. 
Martina Švestková s tím, že u otevírání obálek musí být přítomni nejméně  3 
členové komise. Den a hodinu otevření obálek  si určí komise sama. 
V případě shodné nabídky kupní ceny v uzavřené obálce bude o kupujícím 
rozhodnuto  tzv. „uzavřenou dražbou“, při níž bude rozhodovat nejvyšší nabídka 
kupní ceny. Termín dražby bude předem oznámen jednotlivým zájemcům. 
V případě odstoupení kupujícího od záměru koupě či neuhrazení celé kupní ceny 
včetně zůstatku ve fondu oprav ve stanovené lhůtě právo na uzavření kupní 
smlouvy zaniká, na místo kupujícího nastupuje druhý z po řadí podle výše 
nabídnuté kupní ceny.  
       Termín: 14.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5185/10 MJP – Bratrušovské koupaliště – zrušení usnesení RM č. 5154/10 

ruší 
usnesení rady města č. 5154/10 ze dne 15.4.2010 z důvodu přijetí nového 
usnesení. 
       Termín: 22.04.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5186/10 MJP – Bratrušovské koupaliště – zveřejnění záměru města pronajmout část 
 pozemku p.č. 565/1 v k.ú. Dolní Temenice 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka pronajmout část pozemku p.č. 565/1 v k.ú. 
Dolní Temenice a souboru technologického zařízení označeného jako „tobogán“, 
stojícího na předmětné části pozemku p.č. 565/1 v k.ú. Dolní Temenice. 
Účel pronájmu: sjednocení nájemce areálu Bratrušovského koupaliště 

 
Termín:  23.04.2010 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5187/10 MJP – Bratrušovské koupaliště – změna usnesení RM č. 5133/10 

schvaluje 
změnu usnesení rady města č. 5153/10 ze dne 15.4.2010, týkající se vypořádání 
nájemní smlouvy č. MP 276/00/Pro/Ko ze dne 28.4.2000. Změna spočívá ve 
snížení částky na vypořádání předplaceného nájemného, a to z původní částky 
872.333,--Kč bez DPH na novou částku 545.140,--Kč bez DPH za podmínek: 
- úhrada ve 4 splátkách ve výši 136.285,--Kč/rok bez DPH vždy k 15.9. běžného 

roku 
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- první úhrada k 15.9.2010 
- poslední úhrada k 15.9.2013 
V ostatním se předmětné usnesení rady města č. 5153/10 ze dne 15.4.2010 
nemění a zůstává v platnosti. 
       Termín: 30.04.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5188/10 MJP – oprava usnesení RM č. 5122/10 – zřízení věcného břemene v domě 
Kmochova 2322/2, Šumperk  

schvaluje 
opravu usnesení RM č. 5122/10 k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
spočívající v právu umístění objektové předávací  stanice pro distribuci tepla a 
výroby TUV v domě č.p. 2322 na st.p.č. 297 v obci Šumperk a k.ú. Dolní 
Temenice.  
V nadpisu usnesení č. 5122/10 je chybně uvedeno Kmochova 810/2, správně má 
být Kmochova 2322/2, Šumperk. 
       Termín: 31.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

5189/10 Revitalizace nám. Republiky – parkovací stání a zeleň 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 do minimální částky méněprací 236.993,--Kč  včetně DPH 
ke Smlouvě o dílo uzavřené s firmou EKOZIS, spol. s r.o., Zábřeh ze dne 
16.10.2009 na akci: „Revitalizace nám. Republiky – parkovací stání a zeleň“. 
(Cena díla bude dodatkem č. 2 upravena na částku 3.835.346,--Kč včetně DPH.) 
 
       Termín: 30.05.2010 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

5190/10 Výjimka z OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství 

uděluje výjimku 
z OZV č. 2/2009 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství pro JAM PROMOTION, s.r.o., se sídlem Třebízského 12, IČ 
25396463 na akci „Májové oslavy a  9. Šumperský autosalon“ 
Datum a čas konání akce: 01.05.2010 (sobota)  08:00 -19:00 hodin. 
Místo konání akce: Hlavní třída od pošty směrem ke Grandu. 
 
       Termín: 22.04.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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5191/10 Výjimka z OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství 

uděluje výjimku 
z OZV č. 2/2009 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství pro Ligu na ochranu zvířat ČR, členská organizace v Šumperku, se 
sídlem Bludovská 1, IČ 70955557, na akci Šumperský hafan. 
Datum a čas konání akce: 15.05.2010 (sobota)  12:00 -19:00 hodin. 
Místo konání akce: Pavlínin dvůr. 

Termín: 22.04.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

5192/10 Výjimka z OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství 

uděluje výjimku 
z OZV č. 2/2009 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství pro  Vilu Doris Šumperk, 17. listopadu 2,  na akci Majáles 2010. 
Datum a čas konání akce: 06.05.(čtvrtek) a 07.05.2010 (pátek)  vždy 16:00 - 22:00 
hodin. 
Místo konání akce: Letní divadlo  - Vila Doris. 
 

Termín: 22.04.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož  v.r.    Ing. Marek Zapletal  v.r. 
        starosta         1. místostarosta 

 
 


