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Spis. zn.:  121857/2017 

                Č.j.:  121860/2017 

ze 79. schůze rady města Šumperka ze dne 14. 12. 2017 

 
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. 

schvaluje 
rozpočtová opatření číslo XIX roku 2017: 
příjmy ve výši:            50 tis. Kč 
výdaje ve výši:           94 tis. Kč 
 
příjmy celkem:      568.215 tis. Kč 
výdaje celkem:     862.506 tis. Kč 
 
příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  864.755 tis. Kč 
výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:                      864.376 tis. Kč 

 
 
         Termín:  31.12.2017 
         Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 
 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku „Radnice Šumperk – fasáda, 
střecha“ zhotovitelem akce společnost H & B delta s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín IČO 
25835661. Nabídková cena  je  35.262.793,-- Kč bez DPH, tj. 42.667.979,53 Kč vč. DPH.  
 
       Termín:  29.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Volf 
 
 

ukládá 
vedoucí odboru FaP zapracovat do rozpočtových opatření města Šumperka r. 2018 částku ve 
výši 6.868 tis. Kč na akci „Radnice Šumperk – fasáda, střecha“. 
 
 
       Termín:  11.01.2018 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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schvaluje 
z důvodu prodloužení termínu dokončení stavebních prací do 20.3.2018 a prodloužení 
termínu pro získání dokladů vč. závěrečné kolaudace do 30.5.2018 uzavření dodatku č.1 ke 
smlouvě o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční 
soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 16_SOBS01_4121162909 v rámci stavby: 
Výstavba komunikace a inž. sítí pro lokalitu „Za Hniličkou“ s provozovatelem distribuční 
soustavy ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035. 
 
        
       Termín:  11.01.2018 
       Zodpovídá: Ing. Volf 
 
 

schvaluje 
uzavření smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení 
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 17_SOBS01_4121352995 
v rámci stavby: „Příjezdová komunikace z ul. Americká“ – napojení lokality pro RD „Kanadská“ 
s provozovatelem distribuční soustavy ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 
24729035. 
 
       Termín:  11.01.2018 
       Zodpovídá: Ing. Volf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 



Rozpočet roku 2017, rozpočtové opatření číslo XIX
 

číslo 

opatř.
položka rozpočtu - příjmy

změna/   

tis. Kč

změna za 

pol.celkem
zdůvodnění změny

0

Ostatní neinvestiční transfery 50

309/XIX Dotace Ol.kraj - Singl trail 50 zpracování studie na vybudování cyklokruhu v městských lesích

  

PŘÍJMY CELKEM 50

číslo 

opatř.
položka rozpočtu - výdaje

změna/   

tis. Kč

změna za 

pol.celkem
zdůvodnění změny

 

0

Odbor majetkoprávní 0

310/XIX Náklady na správu majetku -535 přesun prostředků

311/XIX Výkupy pozemků 535 majetkové vypořádání - autobusové nádraží

Odbor finanční a plánovací 0   

Odbor RÚI 94

312/XIX Singl trail 56 zpracování studie na vybudování cyklokruhu v městských lesích

313/XIX Příjezdová komunikace Americká 38 připojení k distribuční soustavě ČEZ Distribuce a. s. 

VÝDAJE CELKEM 94

PŘÍJMY - VÝDAJE -44


