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Naše čj.: MUSP 66927/2018 

Naše sp. zn.: 66915/2018 TAJ/PECH *MUSPX01WCMDW*
 

U S N E S E N Í  

z 94. schůze rady města Šumperka ze dne 28. 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. 

4621/18 Slevy jízdného v MHD Šumperk 

schvaluje 

zavedení slev jízdného v MHD Šumperk dle vzoru slev v příměstské dopravě s účinností od 

01.09.2018. 

 

Termín:  01.09.2018 

Zodpovídá: Ing. Novotný 

   

4622/18 Řádná účetní závěrka – Divadlo Šumperk, s.r.o., za rok 2017 

RM ve věci města Šumperk jako jediného společníka společnosti Divadlo Šumperk, s.r.o., se 

sídlem Komenského 312/3, 787 01 Šumperk, v působnosti valné hromady schvaluje 

 

  
1. Řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017 ve výši:  

 

Výnosy celkem         19.694.212,-- Kč  

- Veřejná finanční podpora z rozpočtu Města Šumperka (provoz)   13.200.000,-- Kč  

- Veřejná finanční podpora z rozpočtu Města Šumperka (účel. dotace)    1.774.302,-- Kč  

- Ostatní dotace  

o Olomoucký kraj              200.000,-- Kč  

o EU ESF                 97.386,-- Kč  

  

- Finanční dary                  21.000,-- Kč  

- Ostatní výnosy           4.401.524,-- Kč  

 

Náklady celkem         19.239.119,-- Kč  

 

Výsledek hospodaření               455.092,-- Kč  

 

2. Rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017 v částce 455.092,-- Kč takto:  

 

Uhrazení ztráty na účtu 429 000 Neuhrazená ztráta z minulých let v částce 455.092,-- Kč. 

 

 

Termín:  30.06.2018 

Zodpovídá: Mgr. Potěšil 
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4623/18 Rozpočtová opatření města Šumperka 

schvaluje 

rozpočtová opatření č. X roku 2018: 

příjmy ve výši:         3.955 tis. Kč 

výdaje ve výši:         4.012 tis. Kč 

 

příjmy celkem:   618.249 tis. Kč 

výdaje celkem:  747.232 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  766.219 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:                      764.686 tis. Kč 

 

 

Termín:  30.06.2018 

Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

4624/18 Dražba nalezených věcí – 30.05.2018 

bere na vědomí 

výsledek společné veřejné dobrovolné dražby konané dne 30.05.2018. 

 

4625/18 Dražba nalezených věcí – 30.05.2018 

schvaluje 

   - prodej mobilních telefonů, které byly vyloučeny z dražby, v příští dražbě v září 2018 

   - likvidaci mobilních telefonů, které byly vyloučeny z dražby 

   - prodej nevydraženého předmětu v hodnotě nad 100,-- Kč v příští dražbě v září 2018 za  

     sníženou cenu  

- likvidaci nevydražených předmětů v hodnotě do 100,-- Kč 

 

Termín:  31.12.2018 

Zodpovídá: Ing. Peluhová 

4626/18 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

kontrolu plnění usnesení: 

4383/18, 4384/18, 4439/18, 4441/18, 4442/18, 4443/18, 4444/18, 4446/18, 

4447/18, 4448/18, 4449/18, 4450/18, 4451/18, 4454/18, 4455/18, 4457/18, 

4459/18, 4478/18, 4479/18, 4480/18, 4481/18, 4482/18, 4483/18, 4485/18, 

4488/18, 4489/18, 4490/18, 4493/18, 4494/18, 4495/18, 4496/18, 4497/18, 

4498/18, 4499/18, 4500/18, 4501/18, 4506/18, 4507/18, 4508/18, 4509/18, 

4510/18, 4511/18, 4512/18, 4514/18, 4515/18, 4516/18, 4517/18, 4518/18, 

4530/18, 4531/18, 4534/18. 

 

4627/18 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

prodloužení termínu plnění usnesení: 

4452/18 do 19.07.2018 Zodpovídá: Ing. Volf 

4532/18 do 19.07.2018 Zodpovídá: Ing. Krňávková 
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4628/18 Klapperothova manufaktura 

schvaluje 

na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu zhotovitelem  

akce  „Klapperothova manufaktura – izolace zdiva a dešťová kanalizace“ uchazeče 

STAVOKOMPLEX TVM s.r.o., Hrabenov 92, 789 63 Ruda nad Moravou, IČO 25827375.  

Nabídková cena je 2.899.900,-- Kč bez DPH, t.j. 3.508.879,-- Kč vč. DPH. 

 

 

Termín:  19.07.2018 

Zodpovídá: Ing. Volf 

   

4629/18 ZŠ Vrchlického – jídelna – rekonstrukce kotelny 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku „ZŠ Vrchlického – jídelna – 

rekonstrukce kotelny“ zhotovitelem akce uchazeče TESPO – TOPENÁŘSKÉ CENTRUM s.r.o., 

8. května 24, Šumperk, IČO 25868349. Nabídková cena je 853.998,56 Kč bez DPH, tj. 

1.033.338,26 Kč vč. DPH. 

 

Termín:  19.07.2018 

Zodpovídá: Ing. Volf 

4630/18 Podání žádosti o dotaci 

schvaluje 

podání žádosti o dotaci z programu Interreg V-A Česká republika-Polsko na projekt „Po stopách 

textilního průmyslu v česko-polském pohraničí – expozice kulturního dědictví v Šumperku a 

Bielawě“. 

 

Termín:  30.09.2018 

Zodpovídá: Ing. Volf 

   

4631/18 Žádost – zřízení věcného břemene služebnosti 

nevyhovuje 

žádosti o zřízení věcného břemene služebnosti na části pozemku p.p.č. 59/6 v k.ú. Horní 

Temenice, ul. Holandské. 

 

Termín:  28.06.2018 

Zodpovídá: Ing. Volf 

   

4632/18  MOS města Šumperka, propojení úseku Knihovna 28. října – MěÚ Jesenická – zemní 

práce, uložení chráničky 

schvaluje 

na základě doporučení komise pro otevírání obálek a vyhodnocení veřejné zakázky malého 

rozsahu zhotovitelem akce „Metropolitní optická síť města Šumperka, Propojení úseku 

Knihovna 28. října – MěÚ Jesenická  – zemní práce, uložení chráničky“ veřejnou zakázku 

malého rozsahu zrušit. 

 

Termín:  19.07.2018 

Zodpovídá: Ing. Volf 
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4633/18 Městská knihovna – renovace vstupního portálu 

schvaluje 

na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu zhotovitelem 

akce: „Městská knihovna – renovace vstupního portálu“ uchazeče René Seifried, Radíkovská 

85/10, 779 00 Olomouc – Svatý Kopeček, IČO 46617248. 

Nabídková cena je 197.400,00 Kč bez DPH, tj. 238.854,00 Kč včetně DPH. 

 

 

Termín:  19.07.2018 

Zodpovídá: Ing. Volf 

   

 

4634/18 Příměstský les – záměr realizace dalších projektů 

schvaluje 

záměr přípravy dalších projektů v příměstském rekreačním lese. 

 

Termín:  30.06.2019 

Zodpovídá: Ing. Volf 

   

4635/18 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s AV MEDIA, a.s. – posun termínu 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. SMLZ-2017223 se zhotovitelem AV MEDIA, a.s., se sídlem 

Pražská 1335/63, Praha 10, IČO 48108375 týkající se prodloužení termínu předání díla 

z 01.07.2018 na 31.08.2018. 

 

Termín:  30.06.2018 

Zodpovídá: Ing. Volf 

   

4636/18  Příkazní smlouva k zajištění technických činností v souvislosti se správou a údržbou 

příměstského lesa a lesoparků 

schvaluje 

uzavření příkazní smlouvy o poskytování technických činností při správě příměstského lesa, 

lesoparků a lesních cest v rámci LHC Lesy města Šumperka, a to se společností Podniky města 

Šumperka a.s., se sídlem Slovanská 21, Šumperk 787 01, IČO 65138163, jako příkazníkem, 

za následujících podmínek: 

- odměna příkazníka ve výši 3.500,-- Kč bez DPH měsíčně, 

- smlouva uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, 

- zahájení činností příkazníka od 01.07.2018. 

 

Termín:  30.06.2018 

Zodpovídá: Mgr. Ing. Mikulínová 

 

4637/18 Předzahrádky – zveřejnění záměru pronájmu 

neschvaluje 

zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 2152/1 v k.ú. Šumperk se stavbou 

komunikace o velikosti 3,0 m2, za podmínek dle usnesení RM č. 3609/09 ze dne 16.04.2009 
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a dle usnesení RM č. 566/11 a 567/11 ze dne 17.03.2011, na dobu neurčitou za účelem 

zřízení venkovní předzahrádky před provozovnou na ul. Hlavní třída 8/13 (okénko do ul. 

Puškinova). 

 

Termín:  30.06.2018 

Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 

4638/18 Předzahrádky – zveřejnění záměru pronájmu 

neschvaluje 

zveřejnění záměru města rozšířit pronájem části pozemku p.č. 2035/3 v k.ú. Šumperk se 

stavbou komunikace ze stávající velikosti 14,0 m2 na nově požadovanou velikost 16,0 m2 

za účelem rozšíření stávající venkovní předzahrádky před provozovnou cukrárny na ul. Gen. 

Svobody 45/16. 

 

Termín:  30.06.2018 

Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 

4639/18 Předzahrádky – zveřejnění záměru pronájmu 

neschvaluje 

zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 2059/1 v k.ú. Šumperk se stavbou 

komunikace o velikosti 10,0 m2, za podmínek dle usnesení RM č. 3609/09 ze dne 

16.04.2009 a dle usnesení RM č. 566/11 a 567/11 ze dne 17.03.2011, na dobu neurčitou 

za účelem zřízení venkovní předzahrádky před provozovnou na ul. Nerudova 18. 

 

Termín:  30.06.2018 

Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 

   

4640/18  MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu 

provést stavbu zařízení elektrizační distribuční soustavy ČEZ: „Šumperk – 

Průmyslová, parcela číslo 999/49, R. M. – Nuget, přeložka VNk“ 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést na 

pozemku p. č. 999/49 v k. ú. Šumperk stavbu zařízení elektrizační distribuční soustavy: 

„Šumperk – Průmyslová, parcela číslo 999/49, R. M. – Nuget – přeložka VNk“. 

Budoucí povinný z věcného břemene: 

Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 

Budoucí oprávněný z věcného břemene: 

ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02, IČO 

24729035. 

Podmínky: 

- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 

- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad 

pro zřizování věcných břemen …….“ ve výši 3.000,-- Kč + platná sazby DPH/1 ks 

nadzemního zařízení a ve výši 110,-- Kč + platná sazba DPH/každý započatý 1 m délky 

věcného břemene, stanovené dle geometrického plánu pro určení skutečného rozsahu 

věcného břemene, který po dokončení stavby a jejím zaměření zajistí na své náklady 

budoucí oprávněný, minimálně ale celkem ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH. 

Úhrada úplaty bude oprávněným provedena před vkladem věcného práva do KN, ve 

lhůtě nejpozději do 30 dnů od uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene. 

- Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na základě písemné výzvy 

budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do   

31.03.2021. V případě nedodržení stanovené lhůty pro učinění výzvy se sjednává 

jednorázová smluvní pokuta ve výši 20.000,-- Kč. 
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- Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 

stanovené odborem RÚI a PMŠ a.s.. 

 

Termín:  30.09.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

4641/18  MJP – smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu zařízení elektrizační distribuční 

soustavy ČEZ: „Šumperk – Prievidzská – 5. etapa, MěÚ Šumperk, přeložka VNk, NNk“ 

– 2. úsek 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu umístit a provozovat zařízení 

elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Prievidzská – 5. etapa, MěÚ Šumperk, přeložka 

VNk, NNk“ – 2. úsek, na pozemku p. č. 481/1 v k. ú. Šumperk – přeložka stávajícího zemního 

vedení NNk, v rámci investiční akce města – revitalizace sídliště Prievidzská – 5. etapa při ul. 

Bludovské. 

Povinný z věcného břemene:   

Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 

Oprávněný z věcného břemene:   

ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02,  

IČO 24729035. 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 

- Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 

- Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje dohodou v částce 

500,-- Kč + DPH v platné sazbě. Úhrada byla provedena dne 10.05.2018, na 

základě uzavřené Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 

SML/2018/0194/MJP/Pe ze dne 07.05.2018 pro 1. úsek provedené přeložky. 

- Oprávněný zajistí geometrický plán pro určení rozsahu věcného břemene a uhradí 

náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  30.09.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

4642/18  MJP - smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu zařízení elektrizační distribuční 

soustavy ČEZ: „Šumperk – Zemědělská, d. č. 2745, Š., nové NNk“ 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu umístit a provozovat přes 

pozemek p. č. 900 v k. ú. Dolní Temenice zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk 

– Zemědělská, d. č. 2745, Š., nové NNk“ – nové zemní kabelové vedení NN a 1 ks přípojkové 

skříně. 

Povinný z věcného břemene:   

Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 

Oprávněný z věcného břemene:   

ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02,                  

IČO 24729035. 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 

- Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 

- Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce 4.296,-- Kč 

včetně platné sazby DPH. Úhrada bude provedena před vkladem práva do 

katastru nemovitostí ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. 

- Oprávněný uhradí náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  30.09.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4643/18  MJP – změna usnesení RM č. 4184/18 – uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti inženýrské sítě pro stavbu: „Multifunkční síť fy SELECT 

SYSTEM, s.r.o. Šumperk – 3. etapa – úsek I, J, Y, F, 4. etapa – úsek A, B, C, D, E, F, G, 

H, L“ 

schvaluje 

změnu usnesení RM č. 4184/18 ze dne 08.03.2018, ve věci uzavření smlouvy o zřízení 

věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu uložení a provozování 

podzemního vedení multifunkční komunikační sítě spol. SELECT SYSTEM, s.r.o., v celkové 

délce 3212 m přes pozemky p. č. 540/1, 547/24, 556/44, 2032, 2074, 2075/3, 2169/2, 

2244/1, 2246, 2247, st. 725/7, 9/24, 11/8, 25/1, 25/13, 25/14, 135/1, 142/1, 145/2, 

145/3, 145/8, 927/11, 927/49, 927/56, 927/57, 927/58, 927/59, 927/60, 927/61, 

927/62, 999/3, 999/5, 999/10, 999/34, 999/49, 999/61, 999/73, 1017/5, 1067/7, 

1093/9, 1093/56, 1093/57, 1093/58, 1093/62, 1093/63, 2034/1, 2034/2, 2035/2, 

2076/3, 2080/2, 2080/20, 2152/1, 2232/2, 2299, 2355/1, 2355/2, 3237 v k. ú. Šumperk 

a pozemky p. č. 108/1, 108/90, 108/92, 108/94, 108/96, 108/98, 108/99, 108/100, 

108/101, 108/2, 108/6, 108/8, 108/11, 108/14, 108/15, 108/16, 108/19, 108/21, 

108/22, 108/23, 108/32, 108/55, 108/61, 108/66, 709/25, 709/26, 709/27 v k. ú. Dolní 

Temenice, mezi povinným z věcného břemene: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 

Šumperk, IČO 00303461 a oprávněným z věcného břemene: SELECT SYSTEM, s.r.o., se 

sídlem Gen. Svobody 17/2, Šumperk, IČO 25382292. 

Změna usnesení spočívá v úpravě stanovené celkové délky dotčení předmětných 

pozemků věcným břemenem, výše úplaty a doplatku, z důvodu opravy výkazu délek 

dotčení, přičemž původní celková délka dotčení 3212 m se mění na novou délku     

3031 m, původní výše úplaty v částce 385.590,-- Kč vč. DPH se nově stanovuje v částce 

361.550,-- Kč včetně platné sazby DPH a původně požadovaný doplatek v částce 

19.550,-- Kč včetně platné sazby DPH se mění na přeplatek ve výši 4.490,-- Kč vč. DPH, 

který bude oprávněnému vyplacen zpět před vkladem věcného práva do KN, v termínu 

nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy 

V ostatním se usnesení RM č. 4184/18 nemění. 

 

Termín:  30.09.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

4644/18  MJP – zveřejnění pronájmu části pozemků p.č. 1992/5 a p.č.st. 1737/2 v k.ú. 

Šumperk 

schvaluje 

zveřejnit záměr města Šumperka pronajmout části pozemků p. č. 1992/5 a p. č. st. 1737/2 o 

celkové výměře 50 m2 v k.ú. Šumperk (část zahrady k bytovému domu U Sanatoria 1539/8, 

Šumperk). 

Účel nájmu:  individuální využití 

Nájemné:  5,- Kč/m2/rok 

Doba nájmu: neurčitá, ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu 

s tříměsíční výpovědní lhůtou 

Podmínky nájmu: - povinnost údržby pozemku včetně porostů a oplocení na náklady 

nájemce 

- povinnost odstranění oplocení po ukončení nájmu na náklady nájemce 

 

Termín:  09.07.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4645/18  MJP – zveřejnění pronájmu pozemku p.č.st. 1740/2, části pozemku p.č. 1992/8 a 

části pozemku p.č. 1995/2 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 

zveřejnit záměr města pronajmout pozemek p.č.st. 1740/2 o výměře 452 m2, část 

pozemku p.č. 1992/8 o výměře 206 m2 a část pozemku p.č. 1995/2 o výměře 184 m2 

v k.ú. Šumperk. 

Účel nájmu:   a) individuální využití  

b) zahrada a zázemí k domu U Sanatoria 1522/14, Šumperk 

            Nájemné:   a) 5,-- Kč/m2/rok 

     b) 1,-- Kč/celek/rok 

Doba nájmu:    neurčitá, ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu, 

výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční 

 

Termín:  09.07.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

4646/18 MJP – dodatek č. 7 ke smlouvě o výpůjčce MŠ Veselá školka 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 7 ke smlouvě o výpůjčce č. Obch 20/03/To uzavřené dne 24.03.2003 mezi 

městem Šumperk jako půjčitelem a Mateřskou školou Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, 

příspěvková organizace, IČO 00852091, se sídlem Šumperk, Prievidzská 2613/1, PSČ 787 

01, jako vypůjčitelem, kterým dojde o rozšíření předmětu výpůjčky o část „A“ budovy č.p. 2309, 

část pozemku st.p.č. 80 pod částí „A“ budovy a část p.č. 61/11 vyznačené na snímku v příloze 

materiálu, vše v kat. území Dolní Temenice, a dále o movité věci – nábytek tvořící vybavení 

části „A“ budovy, herní prvky na p.č. 61/11 v k.ú. Dolní Temenice a oplocení (vč. ocelové brány 

3 ks). 

 

Termín:  31.07.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

4647/18 MJP – změny v pojištění majetku a odpovědnosti a v pojištění FLOTILA  

schvaluje 

s účinností od 02.07.2018 uzavřít dodatek č. 9 k pojistné smlouvě č. 7720946658 na 

pojištění majetku a odpovědnosti, uzavřené dne 25.1.2016 mezi městem Šumperk, se sídlem 

nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pojistníkem a společností Kooperativa 

pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ 186 00, 

IČO 47116617, jako pojistitelem, kterým bude: 

- z přílohy č. 4 (věci zvláštní a umělecké hodnoty) vyjmuta socha KOSTKY na p.č. 108/4 

v k.ú. Dolní Temenice, pojistná částka: 20.000,--Kč  

- pojištěna movitá věc – pumptracková dráha na p.č. 1487/6 v k.ú. Šumperk (or. 

rekreační areál Benátky), pojistná částka: 1.122.028,-- Kč, riziko: živel, odcizení, 

vandalismus, rok pořízení: 2018 

- pojištění rizik při výkonu veřejné služby, pojistná částka: 3.000.000,-- Kč 

- v příloze č. 1 (pro riziko živelní pojištění) bude budova MŠ Veselá školka při ul. 

Temenická 2309/61, 61A, Šumperk uvedena v jedné položce (dříve samostatné položky 

Schola Viva a MŠ Veselá školka) s tím, že celková pojistná částka 31.020.276,-- Kč se 

navýší na pojistnou částku 46.300.000,-- Kč, budova bude současně zařazena do 

pojištění v příloze č. 3 (pro riziko úmyslné poškozování cizí věci) na pojistnou částku 

46.300.000,-- Kč 

- pojištěn venkovní mobiliář (herní prvky) v areálu MŠ Veselá školka při ul. Temenická 

61,61A na p.č. 61/11 v k.ú. Dolní Temenice na pojistnou částku 1.297.000,-- Kč, 

pojištěno oplocení (vč. 3 ks ocelové brány) v areálu MŠ Veselá školka při ul. Temenická 

61,61A na p.č. 61/11 v k.ú. Dolní Temenice na pojistnou částku: 186.000,-- Kč, movité 
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věci – nábytek (vybavení interiéru) v budově MŠ Veselá školka Temenická 61, Šumperk, 

na pojistnou částku 3.497.000,-- Kč, rok pořízení: 2018, pro riziko živel, odcizení, 

vandalismus 

- v příloze č. 1 (pro riziko živelní pojištění) a v příloze č. 2 (pro riziko povodeň a záplava) 

navýšena pojistná částka u budovy při ul. 28. října 1280/1, Šumperk, z částky 

97.545.876,-- Kč na částku 150.774.000,-- Kč, současně bude upraven popis u položky 

– namísto „provozní budova“ bude uvedeno „Městská knihovna“ 

- v příloze č. 1 (pro riziko živelní pojištění) a v příloze č. 2 (pro riziko povodeň a záplava) 

navýšena pojistná částka u budovy kina při ul. Masarykovo nám. 1170/3, Šumperk 

z částky 21.300.000,-- Kč na částku 30.743.000,-- Kč 

- v příloze č. 1 (pro riziko živelní pojištění) navýšena pojistná částka u provozní budovy na 

centrálním hřbitově při ul. Zábřežská 570/72, Šumperk, z částky 1.125.000,-- Kč na 

částku 4.125.000,-- Kč 

Roční pojistné se navýší o částku 57.352,-- Kč. 

 

 

Termín:  31.07.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 

4648/18 MJP – změny v pojištění majetku a odpovědnosti a v pojištění FLOTILA 

schvaluje 

s účinností od 02.07.2018 pojistit (na havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozem vozidla) vozidlo Škoda Fabia, RZ 3M4 3087, rok výroby 2008, dle 

pojistné smlouvy č. 6667100133 o pojištění vozidel - FLOTILA uzavřené dne 25.01.2016 mezi 

městem Šumperkem a Kooperativou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 

665/21, Praha 8, PSČ 186 00, IČO 47116617. Roční pojistné za vozidlo činí 4.652,-- Kč. 

 

Termín:  31.07.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

4649/18 MJP – zřízení služebnosti stezky a cesty ve vnitrobloku ul. Komenského a                  

Dr. E. Beneše 

neschvaluje 

změnu usnesení RM č. 4387/18 ze dne 03.05.2018, kterým byly schváleny podmínky zřízení 

služebnosti  stezky a cesty přes nebytovou jednotku č. 1655/9 na st.p.č. 2023 v k.ú. Šumperk 

a trvá na podmínkách schválených usnesením RM č. 4387/18 ze dne 03.05.2018. 

 

Termín:  28.06.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 

4650/18  MJP – správa majetku – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Lidická 75 a 

77, Šumperk – výměna oken a vstupních dveří – 1. a 2. etapa“ 

schvaluje 

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

veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Lidická 75 a 77, Šumperk – výměn oken a 

vstupních dveří – 1. a 2. etapa“ zhotovitelem akce firmu AKTOS OKNA A DVEŘE s.r.o., se 

sídlem Blatenská 2138/19, Praha, PSČ 148 00, IČO 27196798. Nabídková cena pro obě dvě 

etapy realizované v roce 2018 a 2019 je 1.350.676,00 Kč bez DPH, tj. 1.553.277,40 Kč 

včetně DPH. 

 

Termín:  31.07.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4651/18  MJP – správa majetku – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Horní kaple 

sv. Anny v Šumperku Horní Temenici – sanace vlhkosti a udržovací práce – 2. a 3. 

etapa“ 

schvaluje 

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

veřejnou zakázku malého rozsahu na „Horní kaple sv. Anny v Šumperku Horní Temenici – 

sanace vlhkosti a udržovací práce – 2. a 3. etapa“ zhotovitelem akce firmu STAVOKOMPLEX 

TVM s.r.o., Hrabenov 92, Ruda nad Moravou, PSČ 789 63, IČO 25827375. Nabídková cena je 

1.608.608,00 Kč bez DPH, tj. 1.946.415,68 Kč včetně DPH. 

 

Termín:  31.07.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

4652/18  MJP – zveřejnění změny nájemní smlouvy MP 20/99/Pro/Vr – pronájem části 

zahrady u bytového domu U Sanatoria, Šumperk 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka změnit Smlouvu o nájmu nemovitosti MP 20/99/Pro/Vr 

ze dne 20.01.1999, ve znění Dodatku č. 1 ze de 26.02.2013, Dodatku č. 2 ze dne 

22.05.2017 a Dodatku č. 3 ze dne 12.03.2018, uzavřenou mezi pronajímatelem městem 

Šumperkem a nájemci J. a A. M., oba bytem Šumperk, jejímž předmětem je pronájem části 

pozemku p.č.st. 1737/2 a části pozemku p.č. 1992/5 o celkové výměře 120 m2, pro účely 

individuálního využití, za celkové roční nájemné 600,-- Kč, se sazbou 5,--Kč/m2/rok. 

Změnou nájemní smlouvy dojde k zúžení výměry předmětu nájmu a s tím spojené změně výše 

ročního nájmu, přičemž nově se předmět nájmu pronajímá o výměře 100 m2, za celkové roční 

nájemné 500,-- Kč, se sazbou 5,-- Kč/m2/rok.  

Účinnost změny od 01.01.2018.  

V ostatním se smlouva o nájmu nemovitosti MP 20/99/Pro/Vr nemění. 

 

Termín:  09.07.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4653/18 MJP – směna pozemků – město x LEZAPARI Development s.r.o. 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru směny  pozemků od 28.05.2018 do 13.06.2018  na základě 

usnesení RM č. 4483/18 ze dne 24.05.2018 schvaluje  směnit pozemky za účelem 

majetkoprávního vypořádání pozemku, a to formou směnné smlouvy s finančním vyrovnáním:  

 

- z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, 

bude převedeno do vlastnictví LEZAPARI Development s.r.o., se sídlem Gen. Svobody 

2866/1A, Šumperk, IČO 04193423, část pozemku st.p.č. 1782/4 o výměře 17 m2  

(dle GP p.p.č. 3297/5 a p.p.č. 3297/1) v k.ú. Šumperk, přičemž hodnota směňovaných 

pozemků je stanovena jako násobek výměry pozemku a finanční částky 800,-- Kč/m2 

a platná sazba DPH  

- z vlastnictví LEZAPARI Development s.r.o., se sídlem Gen. Svobody 2866/1A, Šumperk, 

IČO 04193423, bude převedena do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 

364/1, Šumperk, IČO  00303461, část pozemku st.p.č. 1782/2 o výměře 3 m2 (dle 

GP p.p.č. 3297/4 a p.p.č. 3297/2) a část p.p.č. 3196 o výměře 4 m2 (dle GP p.p.č. 

3297/6 a p.p.č. 3297/7) v k.ú. Šumperk, přičemž hodnota směňovaných pozemků je 

stanovena jako násobek výměry pozemku a finanční částky 300,-- Kč/m2  

- rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude finančně dorovnán společností 

LEZAPARI Development s.r.o., se sídlem Gen. Svobody 2866/1A, Šumperk, IČO 
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04193423, úhrada bude provedena do 30 dnů ode dne uzavření směnné smlouvy, 

před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- náklady na vyhotovení geometrického plánu na zaměření předmětných pozemků a 

správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí LEZAPARI 

Development s.r.o., se sídlem Gen. Svobody 2866/1A, Šumperk, IČO 04193423 

 

Termín:  31.10.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

4654/18 MJP – zveřejnění výpůjčky p.p.č. 1662/1 a 1670/3 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 

záměr města Šumperka zveřejnit výpůjčku části p.p.č. 1662/1 o výměře cca 600 m2 v k.ú. 

Šumperk, za podmínek:  

- účel výpůjčky:  p.p.č. 1670/3 – umístění mobilních toalet  

p.p.č. 1662/1 – akce - snídaně v trávě každou sobotu v dopoledních   

hodinách (akce pro veřejnost, občerstvení formou pikniku)   

       - akce gastrofestival  

       - akce letní kino 

- doba výpůjčky: od data podpisu do 26.08.2018  

- vypůjčitel uhradí při podpisu smlouvy 5.000,-- Kč kauci, která bude sloužit pro případný 

úklid předmětu výpůjčky. Pokud předmět výpůjčky nebude uklizen nejpozději do 24:00 

hod. od konání akce, bude úklid zajištěn vypůjčitelem a uhrazen ze složené kauce. Po 

skončení sjednané doby výpůjčky, bude kauce vrácena do 14 dnů ode dne ukončení 

smlouvy, v případě čerpání kauce na provedení úklidu předmětu výpůjčky bude částka 

kauce krácena  

- vypůjčitel bude na své náklady udržovat předmět výpůjčky 

- vypůjčitel se zavazuje, že pořádáním akcí nedojde k porušení obecně závazných 

vyhlášek města Šumperka  

- vypůjčitel zajistí po každé akci vývoz komunálního odpadu a úklid 

 

Termín:  31.07.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

   

4655/18  MJP – Kino Oko Šumperk – žádost o souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu  

souhlasí 

v souladu s usnesením RM č. 4586/06 ze dne 06.04.2006, ve znění usnesení RM č. 4616/06 

ze dne 27.04.2006, s prodloužením podnájemní smlouvy k bytu  1 + 1 v Šumperku na pozemku 

st.p.č. 1246 v k.ú. a obci Šumperk, jehož je součástí za těchto podmínek: 

 

- nájemce: Kino Oko Šumperk, IČO 00851400, se sídlem Šumperk, Masarykovo nám. 3, 

- podnájemce: D. Š., bytem Postřelmov 

- doba podnájmu: od 01.07.2018 do 30.06.2020  

- úplata za podnájem: 1.936,--Kč/měsíc. Náklady na vodné a stočné budou počítány dle 

platných cen a na základě odečtu stavu měřidel. 

 

Termín:  31.07.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4656/18  MJP – „Revitalizace ul. Šumavská“ – doplnění smluvních ujednání u smluv o právu 

provést stavbu 

schvaluje 

doplnění usnesení RM č. 4414/18 ze dne 03.05.2018, kterým bylo schváleno uzavření 

smlouvy o právu provést stavbu mezi městem Šumperk jako stavebníkem a společností 

EKODO Šumperk s.r.o. jako vlastníkem pozemku pro akci „Revitalizace ulice Šumavská“ takto: 

„Stavbou nebude dotčen stávající vybudovaný zděný vstup do sídla firmy, který se nachází 

v bezprostřední blízkosti stavby.“ 

 

Termín:  31.08.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 

4657/18  MJP – „Revitalizace ul. Šumavská“ – doplnění smluvních ujednání u smluv o právu 

provést stavbu 

schvaluje 

doplnění usnesení RM č. 4415/18 ze dne 03.05.2018, kterým bylo schváleno uzavření 

smlouvy o právu provést stavbu mezi městem Šumperkem jako stavebníkem a M. M. jako 

vlastníkem pozemku pro akci „Revitalizace ulice Šumavská“ takto: „Stavebník vybuduje 

odbočení z komunikace při ul. Šumavská (dle přiloženého snímku) a následně udělí M. M. 

souhlas se zřízením sjezdu na toto odbočení.“ 

 

Termín:  31.08.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 

4658/18  MJP – „Revitalizace ul. Šumavská“ – doplnění smluvních ujednání u smluv o právu 

provést stavbu 

schvaluje 

doplnění usnesení RM č. 4416/18 ze dne 03.05.2018, kterým bylo schváleno uzavření 

smlouvy o právu provést stavbu mezi městem Šumperkem jako stavebníkem a J. D. jako 

vlastníkem pozemku pro akci „Revitalizace ulice Šumavská“ takto: „Odstraněnou část oplocení 

zahrady na p.č. 119/1 v k.ú. Dolní Temenice nahradí stavebník bez zbytečného odkladu 

provizorním oplocením s tím, že následně nahradí předmětnou část oplocení oplocením 

stejného druhu.“ 

 

Termín:  31.08.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

4659/18 MJP – souhlas se stavbou: chodníky, parkovací stání, uložení popelnicových nádob 

ruší 

v plném rozsahu usnesení RM č. 4313/18 ze dne 12.04.2018, kterým bylo schváleno 

uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu pro společnost LEZAPARI Development s.r.o., 

se sídlem Gen. Svobody 2866/1A, Šumperk, IČO: 04193423, z důvodu přijetí nového 

usnesení. 

 

Termín:  28.06.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4660/18 MJP – souhlas se stavbou: chodníky, parkovací stání, uložení popelnicových nádob 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení práva provést stavbu, kterou vlastník dotčeného pozemku st.p.č. 

1782/4  a st.p.č. 765/2 v k.ú.  Šumperk zřídí pro stavebníka právo provést na předmětných 

pozemcích stavbu „vybudování vstupů do objektu na st.p.č. 1782/2, parkovacích stání, pěší 

komunikace, prostor pro uložení popelnicových nádob“, přičemž rozsah záboru je dán 

koordinačním situačním výkresem s názvem akce: Přestavba objektu na byty a medicínský 

provoz z data 02/2018, potvrzeným dne 19.06.2018 odborem RÚI, vypracovaným společností 

KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, 702 00  Ostrava. 

Vlastník pozemku: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 

Stavebník: LEZAPARI Development, s.r.o., se sídlem Gen. Svobody 2866/1A, Šumperk, IČO 

04193423. 

Podmínky:  

- chodníky od ul. Gen. Krátkého vedoucí k nově budovaným vstupům ke st.p.č. 1782/2 

v k.ú. Šumperk, jehož součástí je stavba, budou vybudovány výhradně na náklady 

stavebníka a po kolaudaci budou za 500,-- Kč/k celku převedeny do vlastnictví a správy 

města Šumperka.  

- zpevněná plocha pro umístění popelnicových nádob bude vybudována výhradně na 

náklady investora a v rámci dalšího majetkoprávního narovnání bude řešeno 

samostatně  

- pozemek pod vchody do objektu na st.p.č. 1782/2 a parkovací stání na částech 

pozemků st.p.č. 1782/4 a st.p.č 765/2 v k.ú. Šumperk budou majetkoprávně dořešeny 

směnou pozemků mezi investorem a vlastníkem pozemku za podmínek zveřejněného 

záměru směny pozemků dle usnesení RM č. 4483/18 ze dne 24.05.2018 a 

schváleného prodeje pozemků dle usnesení ZM č. 970/18 ze dne 25.01.2018 

 

Termín:  31.08.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

4661/18 MJP – správa majetku – odpis pohledávek 

navrhuje ZM 

schválit prominutí a odpis pohledávek nájemného, služeb a nákladů řízení ve výši 72.327,-- Kč 

za dlužníky J. M., bytem Šumperk a L. M., trvalý pobyt Šumperk a prominutí poplatku z prodlení 

ve výši 260.481,-- Kč za dlužníkem L. M., trvalý pobyt Šumperk. Pohledávky vznikly 

neuhrazením nájemného a služeb spojených s užíváním bytu na adrese Jeremenkova, 

Šumperk a nebyly uspokojeny v rámci soudem schváleného oddlužení. 

 

Termín:  13.09.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

4662/18 MJP – správa majetku – sleva z nájmu Temenická 

schvaluje 

slevu ve výši 100% ze dvou měsíčních splátek celkového nájemného pro nájemce bytů č. 101, 

102, 202, 208, 301, 308 a 408 a slevu ve výši 100% z jedné měsíční splátky celkového 

nájemného pro nájemce bytů č. 103, 104, 303 a 304 v domě Temenická v Šumperku 

z důvodu rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace, realizované ve II. etapě v období od 

15.05.2017 do 15.08.2017 a ve III. etapě od 12.03.2018 do 15.06.2018. Sleva bude 

uplatněna nejpozději do 31.12.2018. 

 

Termín:  31.12.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4663/18  MJP – správa majetku – vypsání nadlimitní veřejné zakázky „Údržba ploch a prvků 

veřejné zeleně 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 veřejné zeleně 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, Ing. Hana Répalová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Jana Andrísková,      

Ing. Vladislav Mesiarkin 

 

náhradníci 

Ing. Mgr. Jan Havlíček, Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Bořivoj 

Hojgr, PaedDr. Zdeněk Formánek 

 

 

Minimální seznam oslovených zájemců: 

- Ing. Jana Mikisková, se sídlem Horní 3223/9, Šumperk, PSČ 787 01, IČO 48437859 

- Údržba zeleně a parků, s.r.o., se sídlem Rooseveltova 494/17, Šumperk, PSČ 787 01, 

IČO 26837391 

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

790 53, IČO 28572238 

 

Termín:  13.07.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

4664/18  MJP – správa majetku – uzavření nájemní smlouvy na pozemek k provozování 

parkoviště Polská 

schvaluje 

s účinností od 01.07.2018 uzavřít smlouvu o nájmu nemovitosti mezi městem Šumperkem, se 

sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO: 00303461, jako nájemcem a panem P. K., bytem 

Šumperk, jako pronajímatelem za účelem zřízení a provozování veřejného placeného 

parkoviště, dle předloženého materiálu. 

 

Termín:  29.07.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

4665/18 MJP – správa majetku – uzavření smlouvy o poskytování bezpečnostních služeb 

schvaluje 

s účinností od 01.07.2018 uzavřít smlouvu o poskytování bezpečnostních služeb mezi 

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

a společností Loomis Czech Republic a.s., se sídlem Sezemická 2853/4, Praha 9, Horní 

Počernice, IČO 26110709, jako dodavatelem za účelem provádění bezpečnostních služeb 

chráněné přepravy cenností a zpracování hotovosti, dle předloženého materiálu. 

 

Termín:  29.07.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4666/18 MJP – zveřejnění pronájmu části p.p.č. 227/20 a části p.p.č. 227/3 o výměře 25 m2 

schvaluje 

zveřejnění záměru města pronajmou část p.p.č. 227/20 o výměře 1 m2 a část p.pč.. 227/3 o 

výměře 25 m2 oba v k.ú. Šumperk za podmínek:  

- účel pronájmu:  

p.p.č. 227/20 – instalace a provozování dobíjecí stanice pro elektromobily 

p.p.č. 227/3   – parkovací stání pro dobíjení elektromobilů 

- sazba nájemného:   

p.p.č. 227/20 - 500,-- Kč/rok 

p.p.č. 227/3 - 4.500,-- Kč včetně DPH/rok/parkovací místo s možností navýšení 

nájemného v období sjednaného nájmu 

- doba nájmu: určitá 10 let s tříměsíční výpovědní lhůtou v případě porušení podmínek 

nájemní smlouvy 

- pronajímatel si sjednává odstoupení ze smlouvy v případě, pokud nebudou splněny 

podmínky dané v rámci zřizování služebnosti elektrické přípojky k dobíjecí stanici 

- náklady na instalaci dobíjecí stanice pro elektromobily a přípojka elektrické energie 

bude vybudována výhradně na náklady nájemce, bez možnosti kompenzace nákladů 

spojených s jejím vybudováním v případě ukončení pronájmu 

- další podmínky budou stanoveny v rámci schvalování pronájmu 

 

Termín:  03.07.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

4667/18  MJP – uzavření dodatku č. 2 k servisní smlouvě na EPS v klášterním kostele – změna 

u subjektu zhotovitele 

schvaluje 

uzavřít se společností JIMI CZ, a.s., IČO 25313436, se sídlem Praha 5, Plzeňská 276/298, 

PSČ 151 23, dodatek č. 2 ke smlouvě o servisní činnosti č. SKC/0003/2015 uzavřené dne 

30.10.2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.05.2017 mezi městem Šumperkem jako 

objednatelem a společností JIMI Electronic Solutions, s.r.o., IČO 03574474, se sídlem Praha 5 

- Jinonice, Butovická 296/14, PSČ 158 00, na zajištění údržby, revizí a servisních prohlídek 

elektronického požárního systému (EPS) v Klášterním kostele Zvěstování Panny Marie při ul. 

Kladská, Šumperk. Dodatkem dojde k změně smlouvy v označení osoby zhotovitele, kdy na 

základě projektu fúze sloučením dojde u společnosti JIMI Electronic Solutions, s.r.o. k datu 

30.06.2018 k přechodu veškerých práv a povinností, majetku a dluhů na stávající 

nástupnickou společnost JIMI CZ, a.s., IČO 25313436. 

 

Termín:  31.07.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

4668/18  MJP – změna usnesení RM č. 4403/18 ze dne 03.05.2018 – nájem p.č. 1799/40 a 

části p.č. 1799/12 v k.ú. Šumperk pod stavbou „Cyklokomunikace Desná“ 

schvaluje 

změnu usnesení RM č. 4403/18 ze dne 03.05.2018, kterým byl schválen nájem pozemku p.č. 

1799/40 o výměře 18 m2 a části pozemku p.č. 1799/12 o výměře 50 m2 v k.ú. Šumperk 

mezi pronajímatelem: České dráhy, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, PSČ 110 15, IČO 

70994226 a nájemcem: město Šumperk, nám. Míru 364/1, Šumperk, PSČ 787 01. Mění se 

počátek účinnosti doby nájmu z 01.07.2018 na 01.08.2018. Ostatní podmínky stanovené 

usnesením RM č. 4403/18 zůstávají nezměněny. 

 

Termín:  30.09.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4669/18  MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti 

inženýrské sítě a smlouva o právu provést stavbu přípojky vodovodu, v rámci stavby: 

„Novostavba rodinného domu, p.č.st. 47/2, 113/2 a 1396, obec Šumperk, k.ú. Horní 

Temenice“ 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě a 

smlouvu o právu provést na pozemku p. č. 1184/4 v k. ú. Horní Temenice přípojku vodovodu, 

v rámci plánované stavby: „Novostavba rodinného domu, parc. č. st. 47/2, 113/2 a 1396, 

obec Šumperk, k.ú. Horní Temenice“ 

Budoucí povinný z věcného břemene: 

Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 

Budoucí oprávněný z věcného břemene: 

L. R., bytem Šumperk 

Podmínky: 

- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 

- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad 

pro zřizování věcných břemen …….“, ve výši 40,-- Kč + platná sazba DPH/každý 

započatý 1 m délky věcného břemene, stanovené dle geometrického plánu pro určení 

skutečného rozsahu věcného břemene, který po dokončení stavby a jejím zaměření 

zajistí na své náklady budoucí oprávněný, minimálně ale celkem ve výši 500,-- Kč + 

platná sazba DPH. Úhrada úplaty bude oprávněným provedena před vkladem věcného 

práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od uzavření vlastní smlouvy o zřízení 

věcného břemene. 

- Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na základě písemné výzvy 

budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 

31.03.2020. V případě nedodržení stanovené lhůty pro učinění výzvy se sjednává 

jednorázová smluvní pokuta ve výši 10.000,-- Kč. 

- Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 

stanovené odborem RÚI a PMŠ a.s.. 

 

Termín:  30.09.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

 

   

4670/18 Podmínky pro stanovení příplatku za vedení ředitelům příspěvkových organizací 

schvaluje 

změnu Podmínek pro stanovení příplatku za vedení, k poskytování osobního a zvláštního 

příplatku ředitelům mateřských a základních škol, střediska volného času, městské knihovny a 

kina, zřizovaných městem Šumperkem dle předloženého návrhu s účinností od 01.09.2018. 

 

Termín:  01.09.2018 

Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

4671/18  Návrh na mimořádné finanční odměny ředitelů šumperských MŠ, ZŠ, SVČ a ZpDVPP 

Doris, Městské knihovny Šumperk a Kina Oko Šumperk v 1. pol. 2018 

schvaluje 

finanční odměny ředitelům šumperských MŠ, ZŠ, SVČ a ZpDVPP Doris, Městské knihovny 

Šumperk a Kina OKO Šumperk dle předloženého návrhu. 

 

Termín:  30.06.2018 

Zodpovídá: Ing. Miterková 
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4672/18 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádost 

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:   TJ Šumperk, z.s., Žerotínova 1691/55,, Šumperk, IČO 01715437 

Zastoupený: Jarmilou Hynkovou   

 Účel použití:     na náklady spojené s dopravou do plaveckého bazénu v Zábřehu na Moravě 

 Výše částky:     50.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2018 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2019 

 

Termín:  28.06.2018 

Zodpovídá: Ing. Miterková 

4673/18 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádost 

ukládá 

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

rok 2018 ve výši 50 tis. Kč na pokrytí žádosti o individuální dotaci z rozpočtu města Šumperka. 

 

Termín:  19.07.2018 

Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

4674/18  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: 

 

Šumperský okrašlovací spolek, Polská 3, 787 01 Šumperk, IČO 05119049, 

- 29.09.2018 (sobota): Sousedská žranice a Pecha Kucha Night, v prostorách ulic 

Polská a Na hradbách, od 09:00 do 24:00 hod. 

 

Termín:  28.06.2018 

Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

4675/18 Změna platu Mgr. Viktora Vernera, ředitele ZŠ Šumavská 21, Šumperk, p.o.,  

schvaluje 

změnu platu Mgr. Viktora Vernera, ředitele ZŠ Šumavská 21, Šumperk, p.o., IČO 00852287, a 

to s účinností od 01.08.2018 dle předloženého návrhu. 

 

Termín:  30.06.2018 

Zodpovídá: Ing. Miterková 
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4676/18 Příspěvkové organizace města Šumperka – použití fondů 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, 8. května 63, IČO 00852317, v souladu s ustanovením § 31  

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

v platném znění, použití fondu investic k posílení zdrojů určených na financování údržby a 

oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost, a to na opravy v budově 

školy, v celkové výši do 241 tis. Kč. 

 

Termín:  28.06.2018 

Zodpovídá: Ing. Miterková 

4677/18 Příspěvkové organizace města Šumperka – použití fondů 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, 8. května 63, IČO 00852317, 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 instalaci 

rozvodů teplé užitkové vody, v celkové výši do 57 tis. Kč. 

 

Termín:  28.06.2018 

Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

4678/18 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí daru 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381, přijmout věcný dar – 10 ks použitých 

notebooků bez operačního systému od European Investment Bank, boulevard Konrad 

Adenauer L-2950 Luxembourg, v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 

 

Termín:  28.06.2018 

Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

 

4679/18  Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

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

schvaluje 

na základě písemného doporučení odboru sociálních věcí uzavřít nájemní smlouvu k bytu o 

velikosti 1+1 obytných místností v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Gagarinově mezi 

městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO  00303461 jako pronajímatelem 

na straně jedné a D. K., trvale bytem Olšany,  jako nájemkyní na straně druhé za podmínek:  
 

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

15.07.2018  

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

 

Termín:  31.08.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4680/18  Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

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

schvaluje 

na  základě  písemného  doporučení odboru  sociálních  věcí uzavřít  nájemní  smlouvu  k  bytu 

o velikosti 1+KK 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 J. Č., trvale bytem Bludov, jako nájemkyní na straně druhé 

za podmínek:  

 

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

15.07.2018  

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

 

Termín:  31.08.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4681/18  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 dohodu o zániku nájmu k bytu o velikosti 1+KK obytných místností v domě zvláštního 

určení v Šumperku, v ulici Temenické a současně schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu o 

velikosti 1+KK 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 A. B., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé za 

podmínek: 

 

- předpokládaný zánik nájmu k 31.07.2018 

- nájemní smlouva na dobu neurčitou s předpokládaným počátkem nájmu od 

01.08.2018 

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

 

Termín:  31.08.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4682/18  Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

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

schvaluje 

změnu usnesení RM č. 4525/18 ze dne 24.05.2018, kdy bylo schváleno uzavření  dodatku č. 

4 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. DPS/0013/2014 uzavřené dne 

01.07.2014  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO  00303461 

jako pronajímatelem na straně jedné a A. K., bytem Šumperk jako nájemkyní bytu v domě 

zvláštního určení v Šumperku, v ulici Temenické, na straně druhé. Změna spočívá v zastoupení 

A. K. kolizním opatrovníkem P. M.. 

Termín:  31.08.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4683/18  Rozpracování usnesení ZM č. 1060/18 – Participativní rozpočet – dětský parčík u 

divadla 

ukládá 

vedoucí odboru FaP zapracovat do návrhu rozpočtu r. 2019 pro realizaci dětského parčíku u 

divadla částku ve výši 1 mil. Kč. 

 

Termín:  22.11.2018 

Zodpovídá: Ing. Peluhová 

4684/18  MJP – Dům kultury Šumperk s.r.o. – zpráva advokátní kanceláře 

bere na vědomí 

zprávu advokáta JUDr. Radovana Mrázka z advokátní kanceláře JUDr. Mrázek & JUDr. Žák, se 

sídlem  Masarykovo nám. 3125/11, 787 01 Šumperk, týkající se judikatury Nejvyššího soudu 

ČR -  viz rozhodnutí ze dne 28. 1. 2015 (sp. zn. 21 Cdo 1116/2014), ze  dne 25. 6. 2015 (sp. 

zn. 21 Cdo 4010/2014) a ze dne 20. 1. 2016 (sp. zn. 21 Cdo 2831/2015). 

 

 

4685/18  MJP – Dům kultury Šumperk s.r.o. – jmenování nového jednatele od 01.01.2019 

bere na vědomí, 

 že stávající vlastníci společnosti Dům kultury Šumperk s.r.o., se sídlem Fialova 3,   787 01 

Šumperk, IČO 25818830:  

- zvolí na valné hromadě společnosti v průběhu roku 2018 jednatelkou společnosti paní Mgr. 

Hanu Pískovou, bytem Šumperk, s účinností od 01.01.2019. 

- stanoví odměnu jednatele společnosti Dům kultury Šumperk s.r.o., se sídlem  Fialova 3, 787 

01 Šumperk, IČO 25818830, paní Mgr. Haně Pískové, bytem Šumperk, s účinností od 

01.01.2019, dle předloženého materiálu. 

 

4686/18 MJP – Dům kultury Šumperk s.r.o. – smlouva o postupu při převodu podílu 

společnosti 

schvaluje 

uzavření smlouvy o postupu při převodu podílu společnosti Dům kultury Šumperk s.r.o., se 

sídlem Fialova 3, 787 01 Šumperk, IČO 25818830, mezi městem Šumperkem, jako 

nabyvatelem a Mgr. Vladimírem Rybičkou, bytem Šumperk a paní Hanou Čunderlovou, bytem 

Šumperk, jako převodci, dle předloženého materiálu. 

 

Termín:  31.07.2018 

Zodpovídá: Mgr. Brož 

 

 

 

                  

 

 

 

                  

     

 

 

    JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.    Ing. Mgr. Jan Havlíček 

                            člen rady města                      člen rady města 
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