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Naše čj.: MUSP 58639/2018 

Naše sp. zn.: 58632/2018 TAJ/PECH *MUSPX01W1J09* 

 

U S N E S E N Í  

z 92. schůze rady města Šumperka ze dne 7. 6. 2018.  

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. 

4535/18 Uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 2017/0725/RUI  Veselá školka - 

vybavení 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č.2017/0725/RUI s dodavatelem LOKKI 

International s.r.o., se sídlem Raisova 860, 332 02 Starý Plzenec, IČO 26349531. 

 

        Termín:  30.06.2018 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

 

4536/18 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje  

kontrolu plnění usnesení: 

3987/18, 4040/18, 4041/18, 4042/18, 4043/18, 4044/18, 4045/18, 4046/18, 

4222/18, 4246/18, 4256/18, 4257/18, 4270/18, 4271/18, 4272/18, 4273/18, 

4274/18, 4275/18, 4276/18, 4277/18, 4278/18, 4279/18, 4282/18, 4285/18, 

4288/18, 4313/18, 4353/18, 4364/18, 4365/18, 4366/18, 4367/18, 4377/18, 

4378/18, 4379/18, 4380/18, 4381/18, 4382/18, 4385/18, 4393/18, 4394/18, 

4397/18, 4398/18, 4399/18, 4401/18, 4407/18, 4418/18, 4419/18, 4420/18, 

4421/18, 4422/18, 4426/18, 4427/18, 4428/18, 4429/18, 4430/18, 4431/18,  

4433/18,   4436/18,   4437/18,   4438/18. 

 

4537/18 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje  

prodloužení termínu plnění usnesení: 

3968/17 do 31.08.2018, Z: Ing. Volf 

4184/18 do 31.08.2018, Z: Ing. Répalová 

 

4538/18 Rozpočtová opatření města Šumperka č. IX r. 2018 

doporučuje ZM 

schválit rozpočtová opatření č. IX r. 2018: 

rozpočtová opatření č. IX roku 2018: 
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příjmy ve výši:          2.582 tis. Kč 

výdaje ve výši:          2.426 tis. Kč 

 

příjmy celkem:     614.294 tis. Kč 

výdaje celkem:    743.220 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem: 762.264 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:                    760.674 tis. Kč 

 

        Termín:  21.06.2018 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

4539/18 Přehled plnění daňových a nedaňových příjmů města 

bere na vědomí 

plnění rozpočtu u daňových a nedaňových příjmů od obyvatelstva k 31.05.2018. 

 

 

  tis. Kč 

         N á z e v Rozpočet Skutečnost % plnění Skutečnost % plnění 

  2018  01-05/18 rozpočtu  01-05/17 rok 18/17 

Daňové příjmy 406 736 157 998 38,8 155 455 101,64 

Daně  355 200 129 749 36,5 126 785 102,34 

     - daň z příjmů  173 300 58 671 33,9 65 016 90,24 

      - DPH 167 000 70 935 42,5 61 506 115,33 

      - daň z nemovitých věcí 14 900 143 1,0 263 54,37 

Správní poplatky 10 446 6 175 59,1 6 058 101,93 

Místní poplatky 15 190 6 427 42,3 6 029 106,60 

     - za komunální odpad 14 500 6 002 41,4 5 502 109,09 

     - za psy 690 425 61,6 527 80,65 

Ostatní odvody - způsobilost řidičů 900 320 35,6 325 98,46 
Daně, poplatky a jiná plnění v oblasti 

hazardu 25 000 15 327 61,3 16 258 94,27 

Nedaňové příjmy 6 557 3 555 54,2 5 089 69,86 

Přijaté sankční platby a vratky transferů 3 457 2 001 57,9 2 728 73,35 

Služby za komunální odpad 3 100 1 554 50,1 2 361 65,82 

C e l k e m  413 293 161 553 39,1 160 544 100,63 

 

 

4540/18 ŠSA  s.r.o. vyúčtování dotace za rok 2017 

schvaluje 

roční vyúčtování poskytnuté dotace na činnost společnosti Šumperské sportovní areály, 

s.r.o., Lidická 2819/81, Šumperk, IČO 27786781, provozující areál plaveckých bazénů Na 

Benátkách v Šumperku za rok 2017. 

 

        Termín:  07.06.2018 

        Zodpovídá: Ing. Šmejkal 
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4541/18 ŠSA  s.r.o. vyúčtování dotace za rok 2017 

schvaluje 

roční vyúčtování poskytnuté dotace na činnost společnosti Šumperské sportovní areály, 

s.r.o., Lidická 2819/81, Šumperk, IČO 27786781, provozující objekt zimního stadionu 

v Šumperku za rok 2017. 

 

        Termín:  07.06.2018 

        Zodpovídá: Ing. Šmejkal 

 

4542/18 ŠSA  s.r.o. vyúčtování dotace za rok 2017 

ukládá 

společnosti Šumperské sportovní areály, s. r. o., v souladu s veřejnoprávní smlouvou vrátit 

nevyčerpanou část dotace za rok 2017 na účet města Šumperk, a to ve výši 791.408,12 Kč 

za areál plaveckých bazénů a 256.579,30 Kč za zimní stadion. 

 

        Termín:  30.06.2018 

        Zodpovídá: Ing. Šmejkal 

 

4543/18 Vyhodnocení veřejné zakázky „Dodávka diskového pole a zálohovací deduplikační  

 jednotky“ 

schvaluje 

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

veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „Dodávka diskového pole a zálohovací 

deduplikační jednotky“ zhotovitele akce firmu VISITECH, a.s., Košinova 655/59, 612 00 

Brno, IČO 25543415. Nabídková cena je 679.677,-- Kč bez DPH, tj. 822.409,20 Kč včetně 

DPH. 

 

        Termín:  29.06.2018 

        Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 

 

4544/18 Vyhodnocení veřejné zakázky „Dodávka diskového pole a zálohovací deduplikační  

 jednotky“ 

ukládá 

vedoucí odboru FAP zapracovat do rozpočtových opatření roku 2018 částku 122.000,-- Kč. 

 

        Termín:  29.06.2018 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

4545/18 Zpráva o plnění Strategického plánu rozvoje města Šumperka za rok 2017 

doporučuje ZM 

schválit zprávu o plnění Strategického plánu rozvoje města Šumperka za rok 2017. 

 

        Termín:  21.06.2018 

        Zodpovídá: Ing. Volf 
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4546/18 Plnění investiční výstavby k 31.05.2018 

bere na vědomí 

plnění plánu investiční výstavby k 31.05.2018. 

 

 

4547/18 Přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Olomouckým krajem na  

 pořízení vybavení JSDH Šumperk 

schvaluje 

přijmout dotaci od Olomouckého kraje na pořízení vybavení JSDH Šumperk v částce      

50.000,-- Kč. 

 

        Termín:  30.06.2018 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

 

4548/18 Přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Olomouckým krajem na  

 pořízení vybavení JSDH Šumperk 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s Olomouckým krajem, IČO 60609460, Jeremenkova 

40a, 779 11 Olomouc na akci „Vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Šumperk“. 

 

          Termín:  30.06.2018 

          Zodpovídá: Ing. Volf 

 

4549/18 Vypsání veřejné zakázky na zhotovitele stavby „Metropolitní optická síť města  

 Šumperka, Propojení úseku Knihovna 28. října – MěÚ Jesenická – zemní práce, 

 uložení chráničky“ 

ukládá 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na zhotovitele stavby 

„Metropolitní optická síť města Šumperka, Propojení úseku Knihovna 28. října – MěÚ 

Jesenická  – zemní práce, uložení chráničky“   

 

členy hodnotící komise vč. náhradníků 

členové: 

Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Milan Šubrt, Mgr. Ing. Hana Mikulínová, 

Ing. Pavel Kouřil           

        

náhradníci:  

RNDr. Jan Přichystal, Ing. Pavel Volf, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Lenka Salcburgerová, 

Patrik Heidenreich, DiS. 

                     

- minimální seznam zájemců ve složení: 

TC servis, s.r.o., třída  Tomáše Bati 1845, 765 02  Otrokovice, IČO 25533673 

KABELKOM, s.r.o.,  Lačnov 135, 756 12  Horní Lideč,  IČO 60794631  

Vegacom, a.s., Novodvorská, 1010/14, 142 01 Praha 4, IČO 25788680  

 

 

        Termín:  19.07.2018 

        Zodpovídá: Ing. Volf 
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4550/18 RFID systém pro Městskou knihovnu – dodatek č. 1 

  schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017/0462/RUI uzavřené s firmou ORIS PLUS  

 spol. s r.o., K Rozkoši 140, 149 00 Praha 4, IČO 65409418, na akci “RFID systém pro 

Městskou knihovnu“, který řeší: 

- posunutí termínu dokončení montážních prací – provozu schopná technologie – dílčí 

termín z 30.06.2018 na 24.08.2018  

- posunutí termínu zaškolení obsluhy knihovny z 17.08.2018 na 27.08.2018 

 

        Termín:  30.06.2018 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

4551/18 Knihovna – interiér – dodatek č. 1 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 201880170/RUI uzavřené s firmou INTERDEKOR 

HP s.r.o., Těšínská 148/61, 735 42 Těrlicko – Horní Těrlicko, IČO 25367498, na akci 

“Knihovna – interiér“, který řeší: 

- posunutí termínu předání a převzetí předmětu koupě včetně odstranění vad 

z 13.07.2018 na 31.07.2018. 

 

         Termín:  30.06.2018 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

 

4552/18 Petice „Za zachování stávajícího stavu zahrádkářské kolonie U Trati v Šumperku“ 

neschvaluje 

vyhovět petici občanů „Za zachování stávajícího stavu zahrádkářské kolonie U Trati 

v Šumperku“. 

  

        Termín:  20.06.2018 

        Zodpovídá: Ing. Volf 

 

4553/18 MJP - bytová problematika 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě 

č. N/0003/2014 uzavřené dne 01.04.2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 

364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, 

a R. L., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé, jejímž předmětem je byt  

v Šumperku, na ulici Šumavská. Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu od 

01.07.2018 do 30.06.2020. 

 

        Termín:  31.07.2018 

        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4554/18 MJP - bytová problematika 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě 

č. N/0015/2014 uzavřené dne 01.07.2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 

364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a M. Š., bytem 
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Králec, jako nájemcem na straně druhé, jejímž předmětem je byt v Šumperku, na Hlavní 

třídě. Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu od 01.07.2018 do 

30.06.2020. 

 

  Termín:  31.07.2018 

  Zodpovídá:  Ing. Répalová 

 

4555/18 MJP - ukončení smluv o nájmu nebytových prostor – Jesenická ulice, bývalý areál 

ČD 

schvaluje 

ukončení stávající smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2927426507 ze dne 08.04.2003 

ve znění pozdějších dodatků, kde pronajímatelem je město Šumperk, se sídlem nám. Míru 

364/1, Šumperk, IČO 00303461, a nájemcem společnost Česká pošta, s. p., se sídlem 

Politických vězňů 909/4, Praha 1, PSČ 225 99, IČO 47114983. 

 

Předmět nájmu: prostory o výměře 121,54 m² v I. NP budovy bez č.p./č.e., která je 

součástí pozemku p.č.st. 660/1, obec a katastrální území Šumperk, 

orientačně Jesenická ulice, užívané za účelem provozování Pošty 2 

v Šumperku 

Způsob ukončení: písemná výpověď s výpovědní lhůtou 6 měsíců 

Datum ukončení: 31.12.2018 

  Termín:  30.06.2018 

  Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4556/18 MJP - ukončení smluv o nájmu nebytových prostor – Jesenická ulice, bývalý areál 

ČD 

schvaluje 

ukončení stávající smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2927428307 ze dne 28.06.1995 

ve znění pozdějších dodatků, kde pronajímatelem je město Šumperk, se sídlem nám. Míru 

364/1, Šumperk, IČO 00303461, a nájemcem Michal Rozbroj, se sídlem Na Kopečku 

3027/34, Šumperk, IČO 47114983. 

 

Předmět nájmu: prostory o výměře 206,60 m² v I. NP budovy bez č.p./č.e., která je 

součástí pozemku p.č.st. 660/1, obec a katastrální území Šumperk, 

orientačně Jesenická ulice, užívané jako prodejna   

Způsob ukončení: písemná dohoda nebo písemná výpověď s výpovědní lhůtou 6 měsíců 

Datum ukončení: do 31.12.2018 

 

  Termín:  30.06.2018 

  Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

 

4557/18 MJP - zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu č. MP 51/2005/Pro ze dne 

30. 12. 2005, ve znění dodatku č. 1 – pronájem budovy Transfúzní služby a. s. 

v areálu nemocnice 

schvaluje 

zveřejnit záměr města změnit nájemní smlouvu č. MP 51/2005/Pro, uzavřenou dne 

30.12.2005, ve znění dodatku č. 1, uzavřenou s nájemcem Transfúzní služba a. s., se sídlem 

B. Němcové 1006/22, Šumperk, IČO 26797917, kde předmětem nájmu jsou nemovité věci, 

a to: 
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pozemek st.p.č. 1184, jehož součástí je budova č.p. 1006. – stavba občanského vybavení a 

pozemek st.p.č. 6360, na kterém stojí budova č.p. 1006 – stavba občanského vybavení, 

včetně všech součástí a příslušenství, vše v k.ú. Šumperk, obec Šumperk.  

 

Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít k: 

- prodloužení doby nájmu o 10 let do 31.12.2035 

 

 

  Termín:  31.07.2018 

  Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4558/18 MJP - doplnění usnesení ZM č. 1000/18 ze dne 22.02.2018 (výstavba rodinných 

domů za Hniličkou) 

doporučuje ZM 

schválit doplnění usnesení ZM č. 1000/18 ze dne 22.02.2018, kterým byl schválen budoucí 

prodej p.p.č.1031/17 v k.ú. Horní Temenice. K doplnění usnesení dojde v části budoucích 

kupujících, kde místo F. S., bytem Šumperk, bude nově F. a M. S., oba bytem Šumperk. 

Ostatní text usnesení zůstává nezměněn. 

 Termín:  21.06.2018 

 Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4559/18 MJP -  zrušení usnesení  č. 4394/18 ve věci zveřejnění prodeje části p.p.č. 960 a 

části p.p.č. 104/4 v k.ú. Dolní Temenice  

ruší 

usnesení RM č. 4394/18 ze dne 03.05.2018, kterým bylo schváleno zveřejnění části 

p.p.č.960 a části p.p.č. 104/4 v k.ú. Dolní Temenice z důvodu přijetí nového usnesení. 

 

 Termín:  07.06.2018 

 Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

 

4560/18 MJP - zveřejnění prodeje části p.p.č. 960 a části p.p.č. 104/4 v k.ú. Dolní Temenice 

(or. vedle marketu PENNY v Temenici) 

schvaluje 

zveřejnění záměru města prodat část p.p.č. 960 o výměře cca 153 m2 a části p.p.č. 104/4 

o výměře 59 m2 oba v k.ú. Dolní Temenice, za podmínek: 

 

- kupní cena: a) 100 m2 p.p.č. 960…….450,-- Kč/m2 + DPH v platné výši, pokud 

bude stanovena zákonná povinnost odvést DPH z kupní ceny (závazek ze smlouvy 

budoucí obch 0029/2008) 

b) 53 m2 p.p.č. 960 a 59 m2 p.p.č. 104/4…….800,-- Kč/m2 + DPH 

v platné výši, pokud bude stanovena zákonná povinnost odvést DPH z kupní ceny 

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek 

za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 

 

 

 Termín:  10.06.2018 

 Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4561/18 MJP - zveřejnění prodeje části p.p.č. 960 a části p.p.č. 104/4 v k.ú. Dolní Temenice 

(or. vedle marketu PENNY v Temenici) 

doporučuje ZM 

schválit uzavření dohody o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě kupní ve znění dodatku č. 1 

ze dne 25.06.2013, budoucí kupující M. J., bytem Šumperk, jako budoucím kupujícím, a 

městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako budoucím 

prodávajícím, z důvodu nového označení a rozsahu předmětu prodeje. 

 

 Termín:  21.06.2018 

 Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4562/18 MJP - doplnění usnesení ZM č. 515/16 ze dne 16.06.2016 (pozemek pod 

komunikací Pod Senovou) 

doporučuje ZM 

schválit doplnění usnesení ZM č. 515/16 ze dne 16.06.2016, kterým byl schválen výkup 

p.p.č. 871/10 v k.ú. Dolní Temenice z vlastnictví R. Š., bytem Šumperk, do vlastnictví města 

Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. Doplnění spočívá 

v závazku města Šumperka jako kupujícího, že uhradí veškeré náklady spojené s výmazem 

zástavního práva k p.p.č. 871/10 v k.ú. Dolní Temenice. 

Ostatní text usnesení zůstává nezměněn. 

 

 Termín:  21.06.2018 

 Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4563/18 MJP - zveřejnění záměru prodeje p.č. 1225/1 a části p.č. 1229/1 v k.ú. Šumperk 

(or. při ul. Žerotínově) 

schvaluje 

záměr města Šumperka zveřejnit prodej p.č. 1225/1 o výměře 156 m2 a části p.č. 1229/1 

o výměře cca 270 m2 v k.ú. Šumperk (or. při ul. Žerotínově), za podmínek: 

- kupní cena: 800,-- Kč/m2 + DPH, pokud bude stanovena povinnost odvodu DPH z kupní 

ceny 

- účel prodeje: rekultivace pozemků před vstupem do sídla společnosti 

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek 

za zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

 Termín:  31.07.2018 

 Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

 

4564/18 MJP - změna usnesení ZM č. 977/18 ze dne 25.01.2018 – majetkoprávní 

vypořádání pozemků pod stavbou „Chodník ul. Bohdíkovská v Šumperku – 

Temenici II. etapa“ 

doporučuje ZM 

změnit usnesení ZM č. 977/18 ze dne 25.01.2018, kterým byla schválena realizace 

budoucího výkupu části pozemku p.č. 154/2, dle GP číslo 996-599/2016 ze dne 

31.01.2017, jde o pozemek p.č. 1333/19 o výměře 1 m2 v obci Šumperk, k.ú. Horní 

Temenice, z vlastnictví manželů Z. a L. S., bytem Šumperk, do vlastnictví města Šumperka, 

se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, za účelem majetkoprávního 

vypořádání pozemků pod stavbou „Chodník ul. Bohdíkovská v Šumperku – Temenici II. 
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etapa“. Ke změně dojde na straně prodávajících, kdy z důvodu právního nástupnictví bude 

nově namísto Z. S. uvedena Z. Ch., bytem Olomouc. Ostatní podmínky zůstávají nezměněny. 

 

 Termín:  21.06.2018 

 Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

 

4565/18 MJP - smlouva o právu provést stavbu „Rekonstrukce ulic Gagarinova a 

Bratrušovská – Šumperk“ 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení práva provést stavbu dle ustanovení § 1746 odst. 2  zák. č. 

89/2012 Sb., kterou vlastník dotčeného pozemku p.č. 876 v obci Šumperk, k.ú. Dolní 

Temenice, zřídí pro stavebníka právo provést na předmětném pozemku stavbu 

„Rekonstrukce ulic Gagarinova a Bratrušovská - Šumperk“ v rozsahu a stavebně-technickém 

provedení dle doložené projektové dokumentace zhotovitele Atelier DPK, s. r. o. Brno, datum 

zpracování 4/2018.  

- vlastník pozemku: Olomoucký kraj, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, 

Hodolany, PSČ 779 11, IČO 60609460, zastoupený Správou silnic Olomouckého kraje, 

příspěvkovou organizací, se sídlem Lipenská 753/120, Olomouc, Hodolany, PSČ 772 11, 

IČO 70960399 

- stavebník: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 

- stavebník je povinen dodržet podmínky stanovené ve vyjádření SSOK SÚ Šumperk  

 

 Termín:  30.06.2018 

 Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

 

4566/18 MJP - bezúplatný převod majetku pořízeného v rámci investiční akce Olomouckého 

kraje „III/36916 Šumperk - okružní křižovatka, ul. Temenická“ 

doporučuje ZM 

schválit uzavření darovací smlouvy na bezúplatný převod majetku pořízeného v rámci 

stavebních objektů SO 101 Silnice III/36916 (SO 101.1 rekonstrukce, stávající šířkové 

uspořádání, SO 101.2 vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty, SO 101.3 zastávkový pruh a 

SO 101.4 okružní křižovatka), SO 111 Chodníky, ostrůvky (SO 111.1 Chodník – ostrůvek 

přechod pro chodce a  SO 111.4 Chodníky – okružní křižovatka), SO 191 Dopravní značení 

silnice III/36916 (SO 191.1 a 191.3  dopravní značení konečné a SO 191.4.  okružní 

křižovatka - dopravní značení konečné) a SO 401 Rozvody VO, vše jako součást investiční 

akce „III/36916 Šumperk-okružní křižovatka, ul. Temenická“, vše z vlastnictví Olomouckého 

kraje, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, Hodolany, PSČ 779 11, IČO 70960399, 

do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, s tím, 

že v darovací smlouvě bude sjednán závazek města Šumperka, že: 

 

- bude s majetkem pořízeným z dotace Regionálního operačního programu regionu 

soudržnosti Střední Morava nakládat s péčí řádného hospodáře 

- nezatíží tento majetek ani jeho části žádnými věcnými právy třetích osob, včetně 

zástavního práva 

- zajistí minimálně po dobu udržitelnosti projektu, tj. do 31.12.2020, aby daný majetek 

zůstal v naprosto bezvadném stavu 

- pro případ zjištěných vad stavebních objektů tyto vady bezodkladně odstraní na vlastní 

náklady 

- poskytne dárci (Olomouckému kraji) veškerou součinnost při plnění práv a povinností 

dárce plynoucích ze smlouvy o poskytnutí dotace 
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- bude plnit povinnosti a dodržovat omezení uvedené v článku 10 odst. 1 a 3 a článku 11 

odst. 2 smlouvy o poskytnutí dotace 

 

 Termín:  21.06.2018 

 Zodpovídá: Ing. Répalová 

  

4567/18 MJP - projednání možného prodeje pozemku p.p.č. 100/3 v k.ú. Dolní Temenice  

neschvaluje 

zveřejnit záměr města prodat p.p.č. 100/3 o výměře 77 m2 v k.ú. Dolní Temenice.  

 

 Termín:  07.06.2018 

 Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4568/18 MJP - správa majetku – nákup elektrické energie a zemního plynu na léta 

2019 a 2020 

schvaluje 

koncepci nákupu elektrické energie a zemního plynu na léta 2019 a 2020 pro město 

Šumperk a jím zřízené nebo založené organizace formou aukce na Českomoravské 

komoditní burze Kladno, kdy město Šumperk bude centrálním zadavatelem. 

 

 Termín:  31.10.2018 

 Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4569/18 MJP - správa majetku – nákup elektrické energie a zemního plynu na léta 

2019 a 2020 

schvaluje 

uzavření „Smlouvy o společném postupu a úpravě vzájemných práv a povinností zadavatelů 

při centralizovaném zadávání veřejné zakázky“ na realizaci nákupu elektrické energie a 

zemního plynu na léta 2019 a 2020 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, 

Šumperk, IČO 00303461, na straně jedné jako centrálním zadavatelem, a organizacemi 

zřízenými nebo založenými městem Šumperkem na straně druhé, a to: 

 

- Mateřská škola Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, příspěvková organizace, se sídlem 

Nerudova 567/4B, Šumperk, IČO 71011994 

- Mateřská škola Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, příspěvková organizace, se 

sídlem Prievidzská 2613/1, Šumperk, IČO 00852091 

- Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace, se sídlem 

Evaldova 1907/25, Šumperk, IČO 60801085 

- Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1, se sídlem Dr. E. Beneše 974/1, Šumperk,    

IČO 00852295 

- Základní škola Šumperk, 8. května 63, se sídlem 8. května 870/63, Šumperk,             

IČO 00852317 

- Základní škola Šumperk, Sluneční 38, se sídlem Sluneční 2692/38, Šumperk,             

IČO 00852864 

- Základní škola Šumperk, Vrchlického 22, se sídlem Vrchlického 1846/22, Šumperk,   

IČO 60339381 

- Základní škola Šumperk, Šumavská 21, se sídlem Šumavská 2325/21, Šumperk,       

IČO 00852287 

- Městská knihovna Šumperk, příspěvková organizace, se sídlem 17. listopadu 630/6, 

Šumperk, IČO 65496604 
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- Kino Oko Šumperk, příspěvková organizace města Šumperk, se sídlem Masarykovo nám. 

1170/3, Šumperk, IČO 00851400 

- PONTIS Šumperk o. p. s., se sídlem Gen. Svobody 2800/68, Šumperk, IČO 25843907 

- Divadlo Šumperk, s. r. o., se sídlem Komenského 312/3, Šumperk, IČO 25875906 

- Podniky města Šumperka a. s., se sídlem Slovanská 255/21, Šumperk, IČO 65138163 

- Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 

Šumperk, se sídlem Komenského 810/9, Šumperk, IČO 00852082 

 

 

 Termín:  31.10.2018 

 Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4570/18 MJP - správa majetku – nákup elektrické energie a zemního plynu na léta 

2019 a 2020 

schvaluje 

uzavření „Smlouvy o společném postupu a úpravě vzájemných práv a povinností zadavatelů 

při centralizovaném zadávání veřejné zakázky“ na realizaci nákupu elektrické energie a 

zemního plynu na léta 2019 a 2020 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, 

Šumperk, IČO 00303461, na straně jedné jako centrálním zadavatelem, a obcí Česká Ves a 

organizacemi zřízenými nebo založenými obcí Českou Vsí na straně druhé, a to: 

 

- Obec Česká Ves, se sídlem Jánského 341, Česká Ves, PSČ 790 81, IČO 00636037 

- Základní škola Česká Ves, okres Jeseník, se sídlem Makarenkova 414, PSČ 790 81,      

IČO 00852066 

- Mateřská škola Česká Ves, Jesenická 98 – příspěvková organizace, se sídlem Jesenická 

98, PSČ 790 81, IČO 75029731 

- Mateřská škola Česká Ves, Holanova 53 – příspěvková organizace, se sídlem Holanova 

53, PSČ 790 81, IČO 75029723 

 

 

 Termín:  31.10.2018 

 Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

 

4571/18 MJP - správa majetku – nákup elektrické energie a zemního plynu na léta 

2019 a 2020 

schvaluje 

uzavření „Smlouvy o společném postupu a úpravě vzájemných práv a povinností zadavatelů 

při centralizovaném zadávání veřejné zakázky“ na realizaci nákupu elektrické energie a 

zemního plynu na léta 2019 a 2020 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, 

Šumperk, IČO 00303461, na straně jedné jako centrálním zadavatelem, a městem 

Mohelnice a organizacemi zřízenými nebo založenými městem Mohelnicí na straně druhé, a 

to: 

 

- Město Mohelnice, se sídlem U Brány 916/2, Mohelnice, PSČ 789 85, IČO 00303038 

- FK MOHELNICE z. s., se sídlem 1. máje 787/14, Mohelnice, PSČ 789 85, IČO 63696045  

- Mohelnické kulturní a sportovní centrum, s. r. o., se sídlem Lazebnická 974/2, 

Mohelnice, PSČ 789 85, IČO 29386004 

- Mateřská škola Mohelnice, Hálkova 12, se sídlem Hálkova 1135/12, Mohelnice, PSČ  

789 85, IČO 63696398 

- Mateřská škola Mohelnice, Na Zámečku 10, se sídlem Na Zámečku 858/10, Mohelnice, 

PSČ 789 85, IČO 63696380 
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- Domov pro seniory a pečovatelská služba Mohelnice, příspěvková organizace, se sídlem 

Medkova 419/1, Mohelnice, PSČ 789 85, IČO 70885541 

- Tělocvičná jednota Sokol Mohelnice, pobočný spolek, se sídlem nám. Tyrše a Fügnera 

194/1, Mohelnice, PSČ 789 85, IČO 45212341  

- Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1, se sídlem Mlýnská 758/1, Mohelnice, PSČ 789 

85, IČO 00852970 

- Základní škola Mohelnice, Vodní 27, se sídlem Vodní 248/27, Mohelnice, PSČ 789 85,  

IČO 00852937 

 

 Termín:  31.10.2018 

 Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4572/18 MJP - správa majetku – nákup elektrické energie a zemního plynu na léta 

2019 a 2020 

schvaluje 

uzavření „Smlouvy o společném postupu a úpravě vzájemných práv a povinností zadavatelů 

při centralizovaném zadávání veřejné zakázky“ na realizaci nákupu elektrické energie a 

zemního plynu na léta 2019 a 2020 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, 

Šumperk, IČO 00303461, na straně jedné jako centrálním zadavatelem, a městem Jeseník a 

organizacemi zřízenými nebo založenými městem Jeseníkem na straně druhé, a to: 

 

- Město Jeseník, se sídlem Masarykovo nám. 167/1, Jeseník, PSČ 790 01, IČO 00302724  

- Mateřská škola Jeseník, Jiráskova 799, příspěvková organizace, se sídlem Jiráskova 

799/7, Jeseník, PSČ 790 01 IČO 75029430 

- Mateřská škola Jeseník, Křížkovského 1217, příspěvková organizace, se sídlem 

Křížkovského 1217/2, Jeseník, PSČ 790 01, IČO 75029251 

- Mateřská škola Karla Čapka Jeseník, se sídlem Karla Čapka 353/5, Jeseník,               

PSČ 790 01, IČO 62353080 

- Mateřská škola Kopretina Jeseník, příspěvková organizace, se sídlem Tyršova 307/36, 

Jeseník, PSČ 790 01, IČO 70914877 

- Základní škola Jeseník, příspěvková organizace, se sídlem Nábřežní 413/28, Jeseník, 

PSČ 790 01, IČO 70599921 

- Základní umělecká škola Jeseník, se sídlem 28. října 873/2, Jeseník, PSČ 790 01,         

IČO 60341742 

- Středisko volného času DUHA Jeseník, se sídlem Průchodní 154/5, Jeseník, PSČ 790 01, 

IČO 00852341 

- Městská kulturní zařízení Jeseník, příspěvková organizace, se sídlem 28. října 880/16, 

Jeseník, PSČ 790 01, IČO 00852112 

- Centrum sociálních služeb Jeseník, se sídlem Beskydská 1298/6, Jeseník, PSČ 790 01, 

IČO 00852163 

- Technické služby Jeseník a. s., se sídlem Otakara Březiny 168/41, Jeseník, PSČ 790 01, 

IČO 64610063 

 

 Termín:  31.10.2018 

 Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

 

4573/18 MJP - správa majetku – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice 

Šumperk – výměna výtahu v pavilonu C“ 

schvaluje 

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

veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „Nemocnice Šumperk – výměna výtahu v 

pavilonu C“ vyloučit firmu: 
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- EURO VÝTAHY s. r. o., se sídlem Ke Stírce 1845/39, Praha, PSČ 182 00, IČO 24665631 

 

 Termín:  30.06.2018 

 Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4574/18 MJP - správa majetku – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice 

Šumperk – výměna výtahu v pavilonu C“ 

schvaluje 

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

veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Nemocnice Šumperk – výměna výtahu v pavilonu 

C“ zhotovitelem akce firmu VÝTAHY Tempír s. r. o., se sídlem Mariánské náměstí 617/1, 

Brno, PSČ 617 00, IČO 28566637. Nabídková cena za dodávku a montáž nového výtahu je 

1.272.895,-- Kč  bez DPH, tj. 1.540.202,95 Kč včetně DPH, cena za provádění pravidelného 

servisu výtahu je 650,-- Kč bez DPH měsíčně, tj. 786,50 Kč včetně DPH měsíčně. Délka 

záruční doby je 78 měsíců. 

 

 Termín:  30.06.2018 

 Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

 

4575/18 MJP - správa majetku – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice 

Šumperk – výměna výtahu v pavilonu C“ 

schvaluje, 

aby servisní smlouva na servis výtahu v pavilonu C v areálu nemocnice Šumperk se 

společností VÝTAHY Tempír s. r. o., se sídlem Mariánské náměstí 617/1, Brno, PSČ 617 00, 

IČO 28566637, byla jménem města Šumperka uzavřena společností Nemocnice Šumperk 

a. s., se sídlem Nerudova 640/41, Šumperk, IČO 47682795. Servisní smlouva bude 

uzavřena po ukončení a předání díla, doba určitá na 78 měsíců, podmínky smlouvy 

v souladu s konaným výběrovým řízením. 

 

 Termín:  31.10.2018 

 Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4576/18 MJP - správa majetku – vypsání veřejné zakázky  - „Nemocnice Šumperk – 

rekonstrukce páteřní kanalizace“ 

schvaluje 

vypsání zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných 

zakázkách, v platném znění a zadávací dokumentaci na akci: „Nemocnice Šumperk – 

rekonstrukce páteřní kanalizace“ 

 

členy hodnotící komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek 

včetně náhradníků: 

 

členové: 

Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Hana Répalová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Luděk Cekr, Ing. Vladislav 

Mesiarkin 

 

náhradníci:  

RNDr. Jan Přichystal, Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Vladimír Zouhar, 

PaedDr. Zdeněk Formánek 
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minimální seznam oslovených zájemců: 

- PRUMHOR, spol. s r. o., se sídlem Nemocniční 3261/30, Šumperk, IČO 47153903 

- EKOZIS spol. s r. o., se sídlem Na Křtaltě 980/21, Zábřeh, PSČ 789 01, IČO 41031024 

- SART – stavby a rekonstrukce a. s., se sídlem Uničovská 2944/1b, Šumperk,                  

IČO 25898671 

- MS – stavby s. r. o., se sídlem Jilemnického 5/51, Olomouc, PSČ 772 00, IČO 26798425 

- PAVOK –spol. s r. o., se sídlem Krenišovská 556, Vikýřovice, PSČ 788 13, IČO 45194301 

 

 

 Termín:  30.06.2018 

 Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4577/18 MJP - správa majetku – vypsání veřejné zakázky  - „Nemocnice Šumperk – 

rekonstrukce páteřní kanalizace“ 

pověřuje 

2. místostarostu města Šumperka výkonem práv a povinností zadavatele v tomto zadávacím 

řízení, s výjimkou rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení a rozhodnutí o 

výběru nejvhodnější nabídky. 

 

 Termín:  30.06.2018 

 Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4578/18 MJP - správa majetku – vypsání nadlimitní veřejné zakázky „Údržba ploch a prvků 

veřejných pohřebišť na území města Šumperka“ 

schvaluje 

- vypsání otevřeného nadlimitního zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zadávací dokumentaci na 

zhotovitele „Údržby ploch a prvků veřejných pohřebišť na území města Šumperka“ 

 

- členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří současně budou plnit funkci členů 

komise pro otevírání obálek s nabídkami: 

 

členové 

Mgr. Tomáš Spurný, Mgr. Milan Šubrt, Marcela Peksová, Mgr. Ing. Hana Mikulínová, 

Ing. Milena Kratochvílová 

 

náhradníci 

Ing. Mgr. Jan Havlíček, Ing. Hana Répalová, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Jana Andrýsková, 

Ing. Vladislav Mesiarkin. 

 

Minimální seznam oslovených zájemců: 

- Ing. Jana Mikisková, se sídlem Horní 3223/9, Šumperk, IČO 48437859 

- Údržba zeleně a parků, s. r. o., se sídlem Rooseveltova 494/17, Šumperk, 

IČO 26837391 

- Gardner zahrady, s.r.o., se sídlem Nová Červená Voda 85, Stará Červená Voda, 

PSČ 790 53, IČO 28572238  

 

 Termín:  11.06.2018 

 Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4579/18 MJP - prodloužení smluv mezi MŠ Sluníčko a provozovatelem jeslí JEČMÍNEK, o.p.s. 

souhlasí 

s prodloužením nájemní smlouvy, uzavřené v souladu s usnesením RM č. 2588/04 ze dne 

02.09.2004, na pronájem nebytových prostor v přízemí budovy č.p. 1907 na pozemku st.p.č. 

2529 a části pozemku p.č. 179/3 zahrada, vše v k.ú. Šumperk (or. ozn. Evaldova 25, 

Šumperk) za účelem provozování jeslí mezi Mateřskou školou Sluníčko Šumperk, Evaldova 

25, příspěvková organizace, jako pronajímatelem a JEČMÍNEK, o.p.s., IČO 26835932, se 

sídlem Evaldova 25, Šumperk, jako nájemcem, dle článku III. odst. 2 smlouvy o výpůjčce, 

uzavřené mezi městem Šumperkem jako půjčitelem a Mateřskou školou Sluníčko Šumperk, 

Evaldova 25, příspěvková organizace, IČO 60801085, se sídlem Evaldova č.p. 1907/25, 

Šumperk, jako vypůjčitelem na výpůjčku nemovitostí dle usnesení RM č. 327/03 ze dne 

20.02.2003. Doba pronájmu bude prodloužena od 01.07.2018 do 30.06.2019. Výnos 

nájemného bude příjmem MŠ Sluníčko.  

 Termín:  31.07.2018 

 Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4580/18 MJP - prodloužení smluv mezi MŠ Sluníčko a provozovatelem jeslí JEČMÍNEK, o.p.s. 

souhlasí 

s prodloužením smlouvy o výpůjčce, uzavřené v souladu s usnesením RM č. 2590/04 ze dne 

02.09.2004, mezi Mateřskou školou Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková 

organizace, IČO 60801085, se sídlem Evaldova č.p. 1907/25, Šumperk, jako půjčitelem a          

JEČMÍNEK, o.p.s., IČO 26835932, se sídlem Evaldova 25, Šumperk, jako vypůjčitelem, 

kterou Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace, vypůjčila 

obecně prospěšné společnosti JEČMÍNEK, o. p. s. za účelem provozování dětských jeslí 

movité věci. Smlouva o výpůjčce bude prodloužena od 01.07.2018 do 30.06.2019. 

 

 Termín:  31.07.2018 

 Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4581/18 MJP - nepeněžitý a peněžitý vklad do základního kapitálu společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk a. s. v roce 2018 

doporučuje ZM 

schválit doplnění usnesení Zastupitelstva města Šumperka č. 884/17 ze dne 02.11.2017, 

kterým byl schválen nepeněžitý vklad města Šumperka do základního kapitálu společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., a to o následující text: 

 
Název předmětu ocenění Konstrukční charakteristika  Kód 

klasifikace 

stavebních 

děl CZ-CC 

Délka/množství Cena určená 

znalcem 

Kanalizace stoka A (od Š1 po Š37) z trub kameninových 2223 1 145,00 m 4.400.740,-  Kč 

Kanalizace stoka A4 z trub kameninových 2223 210,00 m 807.120,- Kč 

Kanalizace stoka A4-1 z trub kameninových 2223 6,00 m 23.060,- Kč 

Kanalizace stoka A5 z trub kameninových 2223 145,00 m 557.300,- Kč 

Kanalizace stoka A5-1 z trub kameninových 2223 17,00 m 65.340,- Kč 

Kanalizace stoka A6 z trub kameninových 2223 164,00 m 630.320,- Kč 

Kanalizace stoka A6-1 z trub kameninových 2223 24,00 m 92.240,- Kč 

Kanalizace stoka A7-1 z trub kameninových 2223 60,00 m 230.610,- Kč 

Kanalizace stoka Aa z trub kameninových 2223 11,00 m 42.280,- Kč 

Kanalizace stoka A8 z trub kameninových 2223 41,00 m 157.580,- Kč 

Kanalizace stoka A9 z trub kameninových 2223 100,00 m 384.340,- Kč 

Kanalizace stoka A12 z trub kameninových 2223 146,00 m 561.140,- Kč 

Kanalizace stoka A13 z trub kameninových 2223 26,00 m 99.930,- Kč 

Kanalizace stoka B  z trub kameninových 2223 241,00 m 926.270,- Kč 

Kanalizace stoka A (od Š37 po A85) z trub kameninových 2223 1 579,00 m  6.068.790,- Kč 

Kanalizace stoka A14 z trub kameninových 2223 13,00 m 49.960,- Kč 

Kanalizace stoka A15 z trub kameninových 2223 7,00 m 26.900,- Kč 

Kanalizace stoka A16 z trub kameninových 2223 50,00 m 192.170,- Kč 
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Kanalizace stoka A17 z trub kameninových 2223 7,00 m 26.900,- Kč 

Kanalizace stoka A18 z trub kameninových 2223 16,00 m  61.500,- Kč 

Kanalizace stoka A19 z trub kameninových 2223 190,00 m 730.250,- Kč 

Kanalizace stoka A20 z trub kameninových 2223 7,00 m 26.900,- Kč 

Kanalizace stoka A21 z trub kameninových 2223 26,00 m 99.930,- Kč 

Kanalizace stoka A22 z trub kameninových 2223 7,00 m 26.900,- Kč 

Kanalizace stoka A23 z trub kameninových 2223 44,00 m 169.110,- Kč 

Kanalizace stoka A24 z trub kameninových 2223 63,00 m 242.140,- Kč 

Kanalizace stoka A25 z trub kameninových 2223 6,00 m 23.060,- Kč 

Kanalizace stoka A26 z trub kameninových 2223 62,00 m 238.290,- Kč 

Kanalizace stoka A27 z trub kameninových 2223 7,00 m 26.900,- Kč 

Kanalizace stoka A28 z trub kameninových 2223 7,00 m 26.900,- Kč 

Kanalizace stoka A29 z trub kameninových 2223 7,00 m 26.900,- Kč 

Kanalizace stoka A30 z trub kameninových 2223 30,00 m 115.300,- Kč 

Kanalizace stoka A31 z trub kameninových 2223 8,00 m 30.750,- Kč 

Kanalizace stoka A32 z trub kameninových 2223 7,00 m 26.900,- Kč 

Kanalizace stoka A33 z trub kameninových 2223 102,00 m 392.030,- Kč 

Kanalizace stoka A35 z trub kameninových 2223 8,00 m 30.750,- Kč 

Kanalizace stoka A36 z trub kameninových 2223 6,00 m 23.060,- Kč 

Kanalizace stoka A37 z trub kameninových 2223 31,00 m 119.150,- Kč 

Kanalizace stoka A38 z trub kameninových 2223 7,00 m 26.900,- Kč 

Kanalizace stoka A39 z trub kameninových 2223 56,00 m 215.230,- Kč 

Kanalizace stoka A40 z trub kameninových 2223 12,00 m 46.120,- Kč 

Kanalizace stoka A41 z trub kameninových 2223 7,00 m 26.900,- Kč 

Kanalizace stoka A42 z trub kameninových 2223 8,00 m 30.750,- Kč 

Kanalizace stoka A43 z trub kameninových 2223 16,00 m 61.500,- Kč 

Kanalizace stoka A44 z trub kameninových 2223 7,00 m 26.900,- Kč 

Kanalizace stoka A45 z trub kameninových 2223 7,00 m 26.900,- Kč 

Kanalizace stoka A46 z trub kameninových 2223 49,00 m 188.330,- Kč 

Kanalizace stoka A47 z trub kameninových 2223 14,00 m 53.810,- Kč 

Vodovod V1 z trub z plastických hmot 2212 373,00 m 1.512.870,- Kč 

Vodovod V1-1 z trub z plastických hmot 2212 156,00 m 632.730,- Kč 

Vodovod V1-2 z trub z plastických hmot 2212 57,00 m 231.190,- Kč 

Vodovod V1-2-1 z trub z plastických hmot 2212 143,00 m 580.000,- Kč 

Vodovod V1-3 z trub z plastických hmot 2212 66,00 m 267.690,- Kč 

Vodovod V1-4 z trub z plastických hmot 2212 44,00 m 178.460,- Kč 

Vodovod V2 z trub z plastických hmot 2212 479,00 m 1.942.800,- Kč 

Vodovod V2-1 z trub z plastických hmot 2212 97,00 m 393.430,- Kč 

Vodovod V2-2 z trub z plastických hmot 2212 167,00 m 677.340,- Kč 

Vodovod V2a z trub z plastických hmot 2212 91,00 m 369.090,- Kč 

Vodovod V3 z trub z plastických hmot 2212 430,00 m 1.744.050,- Kč 

Vodovod V3-1 z trub z plastických hmot 2212 38,00 m 154.130,- Kč 

Vodovod V3-2 z trub z plastických hmot 2212 35,00 m 141.960,- Kč 

Vodovod V3-3 z trub z plastických hmot 2212 12,00 m 38.710,- Kč 

Vodovod V3-4 z trub z plastických hmot 2212 13,00 m 41.940,- Kč 

Vodovod V3-5 z trub z plastických hmot 2212 96,00 m 389.370,- Kč 

Vodovod V4 z trub z plastických hmot 2212 50,00 m 202.800,- Kč 

Vodovod V6 z trub z plastických hmot 2212 64,00 m 259.580,- Kč 

Vodovod V7-1 z trub z plastických hmot 2212 122,00 m 494.820,- Kč 

Vodovod V-P-2 z trub z plastických hmot 2212 44,00 m 249.090,- Kč 

Distribuční řad S 01 z trub z plastických hmot 2212 775,00 m 3.143.350,- Kč 

Budova – ZČR Budova zrychlovací čerpací 

stanice.  

1274 - 139.700,- Kč 

Přípojka NN – ZČR (Přípojky elektro 

kabel Al 50 mm2 zemní kabel) 

- 2224 8,00 m 3.080,- Kč 

Čerpadla – ZČR 2 ks Čerpadla Grundfos typ CR4. - - 73.710,- Kč 

Rozvaděč – ZČR Rozvaděč - - 2.590,- Kč 

Kanalizace stoka (Š7-Š9) – Za 

Prievidzskou 

z trub kameninových 2223 69,00 m 290.590,- Kč 

Kanalizace stoka – Za Prievidzskou z trub kameninových 2223 29,20 m  122.970,- Kč 

Vodovodní řad - Za Prievidzskou z trub z plastických hmot 2212 62,70 m 547.890,- Kč 

Kanalizace stoka A (Š85-94) z trub kameninových 2223 306,00 m 1.305.290,- Kč 

Kanalizace stoka A1 z trub kameninových 2223 51,00 m 217.550,- Kč 

Kanalizace stoka A3 z trub kameninových 2223 269,00 m 1.147.460,- Kč 

Kanalizace stoka A3-1 z trub kameninových 2223 95,00 m 405.240,- Kč 

Kanalizace stoka A3-1-1 z trub kameninových 2223 27,00 m 115.170,- Kč 

Kanalizace stoka A10 z trub kameninových 2223 178,00 m 759.280,- Kč 

Kanalizace stoka A10-1 z trub kameninových 2223 16,00 m 68.250,- Kč 

Kanalizace stoka A11 z trub kameninových 2223 95,00 m 405.240,- Kč 

Kanalizace stoka A34 z trub kameninových 2223 55,00 m 234.610,- Kč 

Kanalizace stoka A34-1 z trub kameninových 2223 72,00 m 307.130,- Kč 

Kanalizace stoka A48 z trub kameninových 2223 48,00 m 204.750,- Kč 

Vodovodní řad – Šumperk SO 301 z trub z plastických hmot 2212 107,90 m 447.140,- Kč 

Vodovodní řad – Panorama II. z trub z plastických hmot 2212 254,36 m 1.208.220,- Kč 

Splašková stoka – Panorama II z trub z plastických hmot 2223 183,95 m 868.730,- Kč 

Vodovodní řad – Za Hniličkou z trub z plastických hmot 2212 123,60 m 597.350,- Kč 

Splašková kanalizace – Za Hniličkou z trub z plastických hmot 2223 170,23 m 803.940,- Kč 

Celková částka ocenění nepeněžitého 

vkladu v Kč 

   42.404.330,- Kč 
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tak, jak je tento detailně popsán ve Znaleckém posudku-Šumperk vypracovaným Ing. 

Viktorem Kovalcem (adresa: Rapotín, IČO 73160083), číslo znaleckého posudku 4563-

43/2018 „O ceně nemovitých věcí: kanalizačních a vodovodních řadů včetně 

technologických zařízení v k.ú. Dolní a Horní Temenice, město Šumperk.“ ze dne 20. dubna 

2018, s tím, že částka, kterou se výše uvedený nepeněžitý vklad oceňuje, činí celkem 

42.404.330,-- Kč (slovy: čtyřicet dva milionů čtyři sta čtyři tisíc a tři sta třicet korun českých). 

 

 Termín:  21.06.2018 

 Zodpovídá: Mgr. Brož 

 

 

4582/18 MJP - nepeněžitý a peněžitý vklad do základního kapitálu společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk a. s. v roce 2018 

doporučuje ZM 

schválit vložení nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti Vodohospodářská 

zařízení Šumperk, a.s., s tím, že v souvislosti s tímto výše uvedeným nepeněžitým vkladem 

bude upsáno 42.404 (slovy: čtyřicet dva tisíc čtyři sta čtyři) kusů kmenových akcií 

společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. na jméno v listinné podobě ve 

jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč každá za úhrnný emisní kurs ve výši 42.404.000,-- Kč (slovy: 

čtyřicet dva milionů čtyři sta čtyři tisíc korun českých), kdy rozdíl mezi hodnotou výše 

uvedeného nepeněžitého vkladu města Šumperk a jmenovitou hodnotou nově upsaných 

akcií ve výši 330,-- Kč (slovy: tři sta třicet korun českých) bude tvořit v souladu s ustanovením 

§ 249 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění, 

emisní ážio. 

 

 Termín:  21.06.2018 

 Zodpovídá: Mgr. Brož 

 

4583/18 MJP - nepeněžitý a peněžitý vklad do základního kapitálu společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk a. s. v roce 2018 

doporučuje ZM 

schválit pověření Mgr. Zdeňka Brože, bytem Šumperk, starosty města, k veškerým právním 

jednáním a úkonům s tímto souvisejícím, zejména k uzavření smlouvy o upsání akcií, 

smlouvy o vkladu, k učinění prohlášení o vkladu, k podpisu protokolu o předání a převzetí 

nepeněžitého vkladu, předání nepeněžitého vkladu a dále k převzetí nově vydaných 

kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč každá 

společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. v počtu 42.404 (slovy: čtyřicet dva tisíc 

čtyři sta čtyři) kusů a/nebo hromadné listiny, která nahrazuje více akcií společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. téhož druhu o stejné jmenovité hodnotě, a podpisu 

příslušného předávacího protokolu ohledně těchto akcií a/nebo takové hromadné listiny.“ 

 

 Termín:  21.06.2018 

 Zodpovídá: Mgr. Brož 

 

 

4584/18 MJP - nepeněžitý a peněžitý vklad do základního kapitálu společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk a. s. v roce 2018 

doporučuje ZM 

schválit peněžitý vklad města Šumperk do základního kapitálu společnosti Vodohospodářská 

zařízení Šumperk, a.s., se sídlem Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk, IČO 47674954 (dále také 
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jen „společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.“), ve výši 3.831.000,-- Kč (slovy: tři 

miliony osm set třicet jedna tisíc korun českých) za účelem navýšení základního kapitálu 

společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. s možností započtení: 

(a) pohledávky města Šumperk vůči společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 

ve výši 2.418.840,-- Kč, která vznikla na základě SMLOUVY O PODMÍNKÁCH 

REALIZACE PROJEKTU „ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ ŘEKY MORAVY – II. 

FÁZE“ NA ÚZEMÍ MĚSTA ŠUMPERK uzavřené mezi městem Šumperk a společností 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. dne 20. června 2014, ve znění dodatku č. 1 

ze dne 20. listopadu 2015; a  

(b) pohledávky města Šumperk vůči společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 

ve výši 1.413.000,-- Kč, která vznikla na základě Smlouvy o zápůjčce uzavřené dle 

ustanovení § 2390 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, 

uzavřené mezi městem Šumperk a společností Vodohospodářská zařízení Šumperk, 

a.s. dne 18. prosince 2015, za účelem úhrady nákladů realizace přeložky vodovodu v 

rámci akce „Okružní křižovatka Temenická“;  

proti pohledávce společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. za městem Šumperk 

ve výši 3.831.000,-- Kč (slovy: tři miliony osm set třicet jedna tisíc korun českých) na 

splacení emisního kursu kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 

1.000,-- Kč každá v počtu 3.831 (slovy: tři tisíce osm set třicet jedna) kusů, které společnost 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. vydá městu Šumperk v případě výše uvedeného 

peněžitého vkladu města Šumperk. 

 

 Termín:  21.06.2018 

 Zodpovídá: Mgr. Brož 

 

 

4585/18 MJP - nepeněžitý a peněžitý vklad do základního kapitálu společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk a. s. v roce 2018 

doporučuje ZM 

schválit pověření Mgr. Zdeňka Brože, bytem Šumperk, starosty, k veškerým právním 

jednáním a úkonům s tímto souvisejícím, zejména k úpisu akcií, uzavření smlouvy o vkladu, k 

učinění prohlášení o vkladu, uzavření smlouvy o započtení výše uvedených pohledávek, a 

dále k převzetí nově vydaných kmenových akcií společnosti Vodohospodářská zařízení 

Šumperk, a.s. na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč každá v počtu 

3.831 (slovy: tři tisíce osm set třicet jedna) kusů a/nebo hromadné listiny, která nahrazuje 

více akcií společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. téhož druhu o stejné 

jmenovité hodnotě, a podpisu příslušného předávacího protokolu ohledně těchto akcií 

a/nebo takové hromadné listiny.“   

 

 Termín:  21.06.2018 

 Zodpovídá: Mgr. Brož 

 

 

4586/18 MJP – odkoupení pozemku p.č. 342/4 v k. ú. Šumperk (areál Hedvy) 

doporučuje ZM 

schválit odkoupení pozemku p.č. 342/4 o výměře 179 m2 v k.ú. Šumperk od obchodní 

společnosti REINVEST CORPORATION, s.r.o., Nádražní 238/7, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov, 

IČO 26963671, za kupní cenu 1.600,-- Kč/m2 včetně DPH za účelem propojení chodníku 

pro pěší mezi lokalitou areálem bývalé Hedvy do ul. Žerotínovy. 

 

        Termín:  21.06.2018 

        Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4587/18 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhodnocení dotačního programu „Podpora 

 výkonnostního sportu“ 

doporučuje ZM 

schválit v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění: 

přidělení dotací na činnost organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu 

z rozpočtu města Šumperka z programu „Podpora výkonnostního sportu“ pro rok  2018  a 

uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací na činnost organizací působících 

v soutěžích výkonnostního sportu pro rok 2018 dle vzorové smlouvy, která byla schválena 

usnesením ZM č. 868/17 ze dne 02.11.2017, dle přílohy č. 1. 

 

        Termín:  21.06.2018 

        Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

 

4588/18 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhodnocení dotačního programu „Podpora 

 výkonnostního sportu“ 

doporučuje ZM 

neschválit žádost o dotaci na činnost organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu 

z rozpočtu města Šumperka z programu „Podpora výkonnostního sportu“ pro rok 2018,  

dle přílohy č. 2. 

 

        Termín:  21.06.2018 

        Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

 

4589/18 Dotace z rozpočtu města Šumperka – vyhodnocení dotačního programu „Podpora 

 výkonnostního sportu“ 

schvaluje 

v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění:    

         

přidělení dotací na činnost organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu 

z rozpočtu města Šumperka z programu „Podpora výkonnostního sportu“ pro rok 2018  a 

uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací na činnost organizací působících 

v soutěžích výkonnostního sportu pro rok  2018 dle vzorové smlouvy, která byla schválena 

usnesením ZM č. 868/17 ze dne 02.11.2017, dle přílohy č. 3. 

        

Termín:  07.06.2018 

          Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

 

4590/18 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

doporučuje ZM 

schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka             

č. 868/17 ze dne 02.11.2017. 

 

Příjemce:   Divadlo Šumperk, s.r.o., Komenského 312/3, Šumperk,  IČO 25875906 

Zastoupený: MgA. Matějem Kašíkem   
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Účel použití:   na náklady spojené s uskutečněním divadelního představení Drahá Mathilda 

Výše částky:   50.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2018 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2019 

 

        Termín:  21.06.2018 

        Zodpovídá: Ing.Miterková 

 

4591/18 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

doporučuje ZM 

schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka              

č. 868/17 ze dne 02.11.2017. 

 
Příjemce:   Fotbalový klub Šumperk, z.s., Žerotínova 1691/55, Šumperk, IČO 26999501 

Zastoupený: Bořivojem Bartošem 

Účel použití:   na náklady spojené se Sportovním střediskem mládeže U9 až U15 

Výše částky:  200.000,-- Kč 

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2018 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2019 

 

 

 

        Termín:  21.06.2018 

        Zodpovídá: Ing.Miterková 

 

4592/18 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka             

č. 868/17 ze dne 02.11.2017. 

 

Příjemce:   V. V. V., Šumperk 

Účel použití:   na náklady spojené s 18. mistrovstvím světa IPCA tělesně postižených 

šachistů v Praze ve dnech 21.06. - 30.06.2018 

Výše částky:    15.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2018 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2019 

 

        Termín:  07.06.2018 

        Zodpovídá: Ing.Miterková 

 

4593/18 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka             

č. 868/17 ze dne 02.11.2017. 

 

Příjemce:   Post Bellum, o.p.s. - Paměť národa Střední Morava, Štěpánská 704/61, 

Praha   1, PSČ 110 00,  IČO: 26548526 

Zastoupený: Mgr. Petrem Zavadilem   
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Účel použití:   na náklady spojené s natočením příběhů pamětníků a realizaci výstavy Paměť 

  národa Olomouckého kraje 

Výše částky:    25.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2018 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2019 

 

        Termín:  07.06.2018 

        Zodpovídá: Ing.Miterková 

 

4594/18 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka             

č. 868/17 ze dne 02.11.2017. 

 
Příjemce:   AVZO TSČ ČR, p.s., Šumperk-Temenice, Pod Senovou 2680/66, Šumperk,  

IČO   68318405 

Zastoupený: Jindřichem Švábem   

Účel použití:   na nákup vyhodnocovacího zařízení výsledků sportovní střelby DISANG RM IV 

Výše částky:     40.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2018 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2019 

 

        Termín:  07.06.2018 

        Zodpovídá: Ing.Miterková 

 

4595/18 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka             

č. 868/17 ze dne 02.11.2017. 

 

Příjemce:   Aeroklub Šumperk, z.s., Nový Malín 524, PSČ 788 03,  IČO 00535028 

Zastoupený: Pavlem Kundratou 

Účel použití:   na náklady při rekonstrukci elektrické instalace v objektech Aeroklubu 

Výše částky:    10.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2018 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2019 

 

 

        Termín:  07.06.2018 

        Zodpovídá: Ing.Miterková 

 

4596/18 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka             

č. 868/17 ze dne 02.11.2017. 

 

Příjemce:   SKI KLUB Šumperk, Tyršova 1581/12, Šumperk, IČO 00562041 

Zastoupený: Ing. Jiřím Hanákem 



 

22|27 

RM 92 – 07.06.2018 

Účel použití:   na náklady spojené úpravou tréninkové a závodní tratě ve Ski areálu Kunčice 

Výše částky:    20.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2018 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2019 

 

        Termín:  07.06.2018 

        Zodpovídá: Ing.Miterková 

 

4597/18 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

neschvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka             

č. 868/17 ze dne 02.11.2017. 

 
Příjemce:   D. N., Šumperk 

Účel použití:   na náklady spojené s tréninkem a se závody Šumperk Spartan Race Training 

  Group 

 

        Termín:  07.06.2018 

        Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

4598/18 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádosti 

ukládá 

vedoucí odboru FAP zapracovat do rozpočtového opatření navýšení rozpočtu odboru ŠKV  na 

rok 2018 ve výši 56 tis. Kč na pokrytí žádosti o individuální dotaci z rozpočtu města 

Šumperka. 

 

        Termín:  28.06.2018 

        Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

4599/18 Výsledky zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol zřizovaných 

městem Šumperkem na školní rok  2018/2019 

bere na vědomí 

informaci o výsledcích zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol zřizovaných 

městem Šumperkem na školní rok 2018/2019. 

 

4600/18 Žádost o udělení výjimky z OZV č. 5/2015 o zákazu konzumace alkoholických 

nápojů na veřejném prostranství 

schvaluje 

udělit výjimku v souladu s čl. 3 odst. 3 OZV č. 5/2015 o zákazu konzumace alkoholických 

nápojů na veřejném prostranství pro: 

 

Oculos meos, Mánesova 18, 787 01 Šumperk, IČO 05249228, 

- 18.06.2018 (pondělí); 20.06.2018 (středa): Šumperská nokturna, Kostelní náměstí, od 

20:30 do 22:00 hod. 

 

         Termín:  07.06.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 
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4601/18 Příspěvkové organizace města Šumperka – nabídka neupotřebitelného majetku 

nepřijímá 

od Městské knihovny Šumperk, 17. listopadu 6, IČO 65496604, nabídku neupotřebitelného 

majetku k bezúplatnému převodu v celkové pořizovací hodnotě 520.993,10 Kč, v souladu s 

§ 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

v platném znění. 

 

        Termín:  07.06.2018 

        Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

4602/18 Příspěvkové organizace města Šumperka – nabídka neupotřebitelného majetku 

nepřijímá 

od Kina Oko Šumperk, Masarykovo nám. 3, IČO 00851400, nabídku neupotřebitelného 

majetku k bezúplatnému převodu v celkové pořizovací hodnotě 721.869,40 Kč, v souladu s 

§ 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

v platném znění. 

 

        Termín:  07.06.2018 

        Zodpovídá: Ing. Miterková 

4603/18 Příspěvkové organizace města Šumperka – přijetí darů 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287, přijmout věcný dar - 2 poukazy na 

letní tábor Černý potok Velká Kraš u Vidnavy v celkové hodnotě 6.800,-- Kč od Mgr. Romana 

Lipavského – sport a rekreace, Vančurova 17, 787 01 Šumperk, IČO 69202575, v souladu  

s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, v platném znění. 

 

        Termín:  07.06.2018 

        Zodpovídá: Ing. Miterková 

4604/18 Příspěvkové organizace města Šumperka – přijetí darů 

schvaluje 

Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 

Šumperk, Komenského 9, IČ0 0852082, přijmout finanční dary v celkové výši 57.000,-- Kč v 

souladu s § 27odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, v platném znění, a to:  

- 20.000,-- Kč od společnosti SHM, s.r.o., se sídlem Průmyslová 3, 787 01 Šumperk,  

IČO 47976519, který bude účelově poskytnut k financování akcí v rámci cyklu Via Lucis 

- 20.000,-- Kč od Šumperské provozní vodohospodářské společnosti, a.s., se sídlem Jílová 

6, 787 01 Šumperk, IČO  47674911, který bude účelově poskytnut k financování akcí 

„Den Vody 2018“, „Den Země 2018“, Kroužkování ptactva rybníky Třemešek, Terénní 

ekoprogramy 

- 15.000,-- Kč od společnosti Sdružení mladých ochránců přírody Českého svazu ochránců 

přírody, se sídlem Michelská 5, 140 00 Praha 4, IČO 22743731, který bude účelově 

poskytnut pro Ekologickou olympiádu a Zlatý list v roce 2018 

- 2.000,-- Kč od Národního institutu pro další vzdělávání, Senovážné náměstí 25,  

110 00 Praha 1, IČO 45768455, který bude účelově poskytnut na podporu okresního 

kola Středoškolské odborné činnosti 2018 

 

        Termín:  07.06.2018 

        Zodpovídá: Ing. Miterková 
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4605/18 Příspěvkové organizace města Šumperka – přijetí darů 

schvaluje 

Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 

Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, přijmout věcný dar - knihy v celkové hodnotě 

3.682,-- Kč od Nakladatelství Laser-books PLZ s.r.o., se sídlem Křížovnická 86/6, 110 00 

Praha1, IČO 4553748, v souladu s § 27odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 

 

        Termín:  07.06.2018 

        Zodpovídá: Ing. Miterková 

4606/18 Příspěvkové organizace města Šumperka – použití fondů 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381, v souladu s ustanovením § 31  

odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  

v platném znění, použití fondu investic k financování investičních výdajů, a to na pořízení 

kopírovacího stroje včetně příslušenství, v celkové výši do 55 tis. Kč. 

 

        Termín:  07.06.2018 

        Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

4607/18 Příspěvkové organizace města Šumperka – použití fondů 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287, v souladu s ustanovením § 31  

odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  

v platném znění, použití fondu investic k financování investičních výdajů, a to na pořízení 

výdejního terminálu stravy a krouhače zeleniny do školní jídelny, v celkové výši do             

220 tis. Kč. 

 

        Termín:  07.06.2018 

        Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

4608/18 Příspěvkové organizace města Šumperka – použití fondů 

schvaluje 

Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 

Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, v souladu s ustanovením § 31  

odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  

v platném znění, použití fondu investic k financování investičních výdajů, a to na pořízení 

zahradního traktoru včetně příslušenství, v celkové výši do 85 tis. Kč. 

 

        Termín:  07.06.2018 

        Zodpovídá: Ing. Miterková 

4609/18 Příspěvková organizace města Šumperka - zapojení MŠ Pohádka do projektu 

v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání 

bere na vědomí 

zapojení Mateřské školy Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, příspěvkové organizace,  

IČO: 71011994, do projektu MŠMT v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva  

č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP „Podpora škol formou projektů 
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zjednodušeného vykazování – Šablony II.“ s názvem „Personální podpora a profesní rozvoj 

pedagogů v MŠ Pohádka Šumperk II“. 

 

        

4610/18 Byty podle směrnice - Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

 určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 

SML/2016/0301/OSM  uzavřené dne 15.06.2016 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a L. Ř., bytem 

Šumperk jako nájemkyní bytu v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Temenické,  na 

straně druhé,  za podmínek: 

     

- nájemní smlouva na dobu určitou od 01.07.2018 do 30.06.2021 

- měsíční nájemné ve výši 47,-- Kč/m2 /měs. 

         Termín:  30.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4611/18 Byty podle směrnice - Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

 určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 

SML/2016/0303/OSM uzavřené dne 15.06.2016 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a M. K., bytem 

Šumperk jako nájemcem bytu v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Temenické,  na 

straně druhé, za podmínek: 

     

- nájemní smlouva na dobu určitou od 01.07.2018 do 30.06.2021 

- měsíční nájemné ve výši 47,-- Kč/m2 /měs. 

 

         Termín:  30.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4612/18 Byty podle směrnice - Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

 určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 

SML/2016/0302/OSM uzavřené dne 07.06.2016 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a L. B., bytem 

Šumperk, zastoupenou opatrovníkem M. L., jako nájemkyní bytu zvláštního určení v domě 

v Šumperku v ulici Temenické, na straně druhé, za podmínek: 

     

- nájemní smlouva na dobu určitou od 01.07.2018 do 30.06.2021 

- měsíční nájemné ve výši 37,-- Kč/m2 /měs. 

 

         Termín:  30.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4613/18 Byty podle směrnice - Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

 určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje 

uzavřít nájemní smlouvu k bytu o velikosti 2+1 obytných místností v domě zvláštního určení 

v Šumperku, v ulici Temenické mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, 

IČO  00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a E. B., trvale bytem Šumperk jako 

nájemcem na straně druhé, za podmínek:  
 

- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku s předpokládaným počátkem doby nájmu 

od 01.08.2018  

- měsíční nájemné ve výši 37,-- Kč/m2 /měs. 

         Termín:  30.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4614/18 Stav životního prostředí na území města Šumperka v r. 2017 

bere na vědomí 

předloženou zprávu o stavu životního prostředí na území města Šumperka v roce 2017. 

 

 

4615/18 Hospodaření s komunálním odpadem – hodnocení roku 2017 ve městě Šumperku 

bere na vědomí 

- výsledky hospodaření systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů za rok 2017 

 

- rozpočet hospodaření systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů na rok 2018 

 

 

4616/18 Určení členů volených orgánů města ke zpracování osobních údajů 

stanovuje, 

že členové RM Šumperka, členové komisí RM Šumperka a členové pracovních orgánů, které 

ustavila RM, kteří v rámci plnění stanovených oprávnění a povinností člena daného orgánu 

přicházejí do styku s osobními údaji, jejichž správcem či zpracovatelem je město Šumperk: 

 

a) jsou oprávněni tyto osobní údaje zpracovávat pro výkon své funkce, v nezbytném rozsahu 

a po nezbytnou dobu, nejdéle po dobu výkonu dané funkce člena orgánu města, 

b) nejsou oprávněni tyto osobní údaje, pokud již nebyly zákonným způsobem zveřejněny, 

zpřístupňovat jiným osobám nebo je zveřejňovat, s výjimkou případného vystoupení na 

jednání příslušného orgánu města, je-li při tom zveřejnění daného osobního údaje 

nezbytné, 

c) musí zachovávat mlčenlivost o těchto osobních údajích, pokud již nebyly zákonným 

způsobem zveřejněny, a o konkrétních bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by 

ohrozilo zabezpečení daných osobních údajů; povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení 

výkonu dané funkce. 

          

Termín:  07.06.2018 

Zodpovídá: jednotliví 

členové RM a 

komisí RM 
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4617/18 Určení členů volených orgánů města ke zpracování osobních údajů 

ukládá 

tajemníkovi MěÚ seznámit členy komisí RM prostřednictvím předsedů a tajemníků 

s usnesením RM č. 4616/18. 

 

        Termín:  30.06.2018 

        Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

4618/18 Organizační opatření k zasedání zastupitelstva města 

bere na vědomí 

organizační opatření k zasedání zastupitelstva města dne 21.06.2018 včetně programu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RNDr. Jan Přichystal      Mgr. Tomáš Spurný 

    1. místostarosta        2. místostarosta  
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