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Naše čj.: MUSP 73157/2018 

Naše sp. zn.: 73139/2018 TAJ/PECH *MUSPX01WL8OU* 

 

U S N E S E N Í  

z 95. schůze rady města Šumperka ze dne 19. 7. 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. 

 

4687/18  Nařízení obce č. 4/2018 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských 

osnov pro zařizovací obvod 722 804 Šumperk – jih na období platnosti od 

01.01.2020 do 31.12.2029 

schvaluje 

nařízení obce č. 4/2018 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 

pro zařizovací obvod 722 804 LHO Šumperk – jih na období platnosti od 01.01.2020 do 

31.12.2029. 

Termín:  20.07.2018 

Zodpovídá: Ing. Krňávková 

   

4688/18 Rozpočtová opatření města Šumperka 

schvaluje 

rozpočtová opatření č. XI roku 2018: 

příjmy ve výši:              0  tis. Kč 

výdaje ve výši:          160 tis. Kč 

 

příjmy celkem:  618.249 tis. Kč 

výdaje celkem:  747.392 tis. Kč 

 

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

výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:   764.846 tis. Kč 

 

Termín:  31.07.2018 

Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

4689/18 Výsledky hospodaření PMŠ, a.s., za rok 2017 

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

a.s., v působnosti valné hromady, schvaluje 

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

pozdějších předpisů, a v souladu s čl. XIII. odst. 2 Stanov společnosti Podniky města 
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Šumperka, a.s., po projednání a předložení ze strany statutárního ředitele a správní rady 

společnosti, řádnou účetní závěrku společnosti Podniky města Šumperka, a.s., Slovanská 

255/21, Šumperk, IČO 65138163, za účetní období kalendářního roku 2017: 

- výsledek hospodaření za účetní období 2017: -1.544 tis. Kč (ztráta), 

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

v rozsahu dle zprávy nezávislého auditora za ověřované období od 01.01.2017 do 

31.12.2017, včetně rozvahy, výkazu zisku a ztráty v druhovém členění a přílohy k účetní 

závěrce, vše za rok 2017. 

Termín:  19.07.2018 

Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 

 

 

4690/18 Výsledky hospodaření PMŠ, a.s., za rok 2017 

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

a.s., v působnosti valné hromady, rozhoduje 

o úhradě ztráty společnosti Podniky města Šumperka, a.s., za účetní období od 01.01.2017 

do 31.12.2017 ve výši 1.543.682,24 Kč (slovy: jeden milion pět set čtyřicet tři tisíce šest set 

osmdesát dvě koruny české dvacet čtyři haléřů) převedením na neuhrazenou ztrátu minulých 

let. 

Termín:  19.07.2018 

Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 

 

 

4691/18 Výsledky hospodaření PMŠ, a.s., za rok 2017 

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

a.s., v působnosti valné hromady, rozhoduje  

o zrušení rezervního fondu společnosti Podniky města Šumperka, a.s., a převedení zůstatku 

rezervního fondu k 31.12.2017 ve výši 462.185,14 Kč (slovy: čtyři sta šedesát dva tisíce 

jedno sto osmdesát pět korun českých čtrnáct haléřů) na účet neuhrazených ztrát minulých let. 

 

Termín:  19.07.2018 

Zodpovídá: Mgr. Pavlíček  
 

 

4692/18 Výsledky hospodaření PMŠ, a.s., za rok 2017 

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

a.s., v působnosti valné hromady, schvaluje 

výroční zprávu společnosti za rok 2017, zpracovanou v souladu s § 21 zákona č. 563/1991 

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

- zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku 

- účetní závěrka společnosti za rok 2017 v rozsahu rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha 

k účetní závěrce 

- zpráva o vztazích dle § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech 

a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 

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

 

 

Termín:  19.07.2018 

Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 
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4693/18 Výsledky hospodaření PMŠ, a.s., za rok 2017 

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

a.s., v působnosti valné hromady, určuje  

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

ve znění pozdějších předpisů, k ověření účetní závěrky společnosti Podniky města Šumperka, 

a.s., Slovanská 21, Šumperk, IČO 65138163, za účetní období kalendářního roku 2018 

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

64086046, č. licence KA ČR č. 276. 

Termín:  19.07.2018 

Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 

   

 

4694/18  Rozpracování koncepce modernizace zimního stadionu  

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

a.s., v působnosti valné hromady, schvaluje  

pokračování rozpracování koncepce modernizace zimního stadionu, která byla schválena 

Zastupitelstvem města Šumperka dne 15.06.2017 usnesením č. 804/17, a zahájení 

projekčních prací na zázemí zimního stadionu v části „etapa 3a Přístavba sever“. 

 

 

Termín:  31.12.2019 

Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 

 

4695/18  Převod pozemku p.č.st. 3107 v k.ú. Šumperk 

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

a.s., v působnosti valné hromady, schvaluje  

převod pozemku p.č. st. 3107, jehož součástí je budova č.p. 2010, obojí v katastrálním území 

Šumperk, obec Šumperk, společnosti ROBANO s.r.o., se sídlem Žerotínova  830/63, 787 01 

Šumperk, IČO 02780577, za podmínek: 

a) závazku provozování ubytovacího zařízení s nejméně 60 lůžky 

b) závazku provozování stravovacího zařízení minimálně v současném rozsahu 

c) závazku poskytování prostor v budově č.p. 2010 pro hokejové kluby mužů a mládeže a 

pro zázemí tenisové haly za současných podmínek, a to vše po dobu nejméně 10 let od 

převedení vlastnického práva k nemovitosti 

d) závazku převzetí veškerých práv a povinností prodávajícího jako zaměstnavatele ve 

vztahu k jeho zaměstnancům, kteří ke dni převodu nemovitosti budou zajišťovat provoz 

budovy č.p. 2010 

e) zřízení předkupního práva společnosti Podniky města Šumperka, a.s. (v prvním pořadí) 

a města Šumperka (ve druhém pořadí) váznoucího na výše uvedeném pozemku, a to 

za kupní cenu 14 mil. Kč (případně navýšenou o DPH v zákonné sazbě) za výše 

uvedený pozemek včetně budovy č.p. 2010 a za stavbu letní zahrádky nacházející se 

na pozemku p.č. 1257/51 v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk. 

Bere na vědomí související prodej movitých věcí, které tvoří vybavení výše uvedené budovy za 

aktuální odhadní cenu. 

 

Termín:  30.09.2018 

Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 
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4696/18  MJP - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu 

plynárenského zařízení GasNet: „REKO MS Šumperk, Zborovská + 4, 1. část“ 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem bude zřízení 

práva provést stavbu a práva odpovídajícího věcnému břemeni, spočívajícímu v právu umístit a 

provozovat na budoucích služebných pozemcích p. č. 1463/3, 1531/5, 1560/1, 1658/1, 

st. 1864/2, st. 1865/2, st. 1866/2, st. 1867/3, st. 1868/2, 2133/1, 2222/1, 2222/2, 2288 

v k. ú. Šumperk plynárenské zařízení: „REKO MS Šumperk, Zborovská + 4, 1. část“, včetně 

jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů a v právu vstupovat a vjíždět na 

budoucí služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, 

provozováním a odstraňováním plynárenského zařízení. 

Budoucí povinný z věcného břemene: 

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

Budoucí oprávněný z věcného břemene: 

GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČO 27295567 

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 sazba DPH/1 ks HUP 

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. 

Úhradu úplaty provede budoucí oprávněný ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne 

obdržení daňového dokladu. 

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

investora, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 31.12.2023. 

V případě nedodržení stanoveného termínu pro učinění výzvy se sjednává jednorázová 

smluvní pokuta ve výši 20.000,-- Kč. 

- Budoucí oprávněný a investor jsou povinni dodržet ověřenou projektovou dokumentaci 

a podmínky stanovené odborem RÚI a PMŠ. 

 

Termín:  30.09.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

 

4697/18 MJP - smlouva o právu provést stavbu „Přestupní terminál Šumperk“ 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení práva provést stavbu dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, kterou vlastníci stavby přístupového chodníku na pozemcích p.č. 3263/5 a 

p.č.  1273/10 v obci a k.ú. Šumperk, zřídí pro stavebníka právo provést na předmětné stavbě 

přístupového chodníku stavbu „Přestupní terminál Šumperk“ podle projektové dokumentace 

vypracované společností Cekr CZ s.r.o., IČO  27821251, se sídlem Mazalova 57/2, Šumperk, 

PSČ 787 01, zakázka č. 0809-17/2, datum IX/2017 

- Vlastníci stavby: N. V. B., Jeseník, D. T. B. T., Velké Losiny 

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

 

Termín:  30.09.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4698/18  MJP - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro stavbu komunikační sítě           

T-Mobile: „Šumperk_Fibichova – 1. et.“ 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro umístění a provozování 

komunikační sítě T-Mobile: „Šumperk_Fibichova – 1. et.“, přes pozemky p. č. 556/4, 931/5, 

556/3, 556/1, 579/15, 579/13, 579/5, 941, 579/2, 579/6, 613/1, 613/8, 613/7, 613/5, 

608, 613/6, 613/10, 613/2, 564/1, 564/4, 620/2, 620/6, 564/7, 564/8, 564/9, 564/6, 

564/10, st. 248/2, 200/1, 921/15, 921/17, 921/1, 925, 108/2, 108/32, 709/26, 709/25, 

709/27, 108/22, 709/17, 108/6, 108/3, 920/3, 119/2, 920/19, 201/3, 201/2, st. 130/2, 

645/25 v k.ú. Dolní Temenice a p. č. 1969/1, 1991/1, 1991/10, 1969/6, 1969/5, 1969/4, 

1965/16, 1965/5, 1965/15, 1965/1, 1965/14, 1991/8, 1991/38, 2157/9, 2157/10, 

2211/26, st. 1984/2, st. 1983/2, st. 1982/2, st. 1981/2, 5/2, 5/1, 5/4, 2211/13, 14/5, 

11/2, 9/3, 11/11, 11/10, 9/10, 11/7, 11/12, 9/25, 9/37, 11/9, 9/36, 239/3, 239/2, 

239/1, 2211/10, 25/13, 25/14, 2159/5, 262/1, 262/3, 269/1, 276/5, 2345/1, 2253/5, 

276/9, 3245, 2039/2, 2163, 2039/1, 513/1, 25/36, 25/34, 25/3, 1965/19, 2061/1, 

513/13, 1968/1, 1965/18 v k.ú. Šumperk. 

Budoucí povinný z věcného břemene: 

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

Budoucí oprávněný z věcného břemene: 

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4, PSČ 14900, IČO 64949681 

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 sazba DPH/1 ks 

nadzemního zařízení a ve výši 180,-- Kč + platná sazba DPH pro I. – II. územní zónu 

nebo 110,-- Kč + platná sazba DPH pro III. – IV. územní zónu/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 ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH. Úhrada 

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

lhůtě nejpozději do 60 dnů ode dne obdržení daňového dokladu, vystaveného 

budoucím povinným ve lhůtě nejpozději do 15 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 

31.12.2021. V případě nedodržení stanoveného termínu pro učinění výzvy se sjednává 

jednorázová smluvní pokuta ve výši 20.000,-- Kč. 

- Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 

stanovené odborem RÚI, MJP – oddělení správy majetku a PMŠ. 

 

Termín:  31.10.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4699/18  MJP - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro stavbu komunikační sítě           

T-Mobile: „Šumperk_Fibichova – et. 3a“ 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro umístění a provozování 

komunikační sítě T-Mobile: „Šumperk_Fibichova – et. 3a.“, přes pozemky p. č. 2211/16, 

1960/13, 25/39, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/38, 25/1, 25/13, 2035/3, 2054/1, 2215/1, 

3254, 2054/2, 2053/25, 3255, 179/3, 2053/41, 2053/69, 2053/51, 2053/2, 2353, 

2053/9, 2053/40, 2053/33, 2053/53, 2053/1, 2053/70, 2216/1, 116/5, 2275/5, 

2152/2, 1392/27, 1904/21, 1904/1, 2275/6, 1392/29, 2275/7, 1394/4, 1397/5, 

2115/8, 1402/10, 2139/1, 1399/19, 1396/2, 1396/1, 1396/4, 1893/1, 1392/26, 
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1395/10, 1395/2, 1395/11, 1392/26, 1392/17, 1402/8, 1394/5, 1397/7, 1399/7, 

1395/6, 1399/16, 1395/5, 2275/2, 2275/4, 2275/3, 145/4, 2035/15, 2035/2, 3237, 

1960/11, 3154/1, 2035/4, 2149/2, st. 1782/4, st. 725/4, st. 3850, 2256/1, st. 765/2, 

1947/4, 25/8, 2269/1, 2215/1, 2053/64, 2053/70, 2053/69, 2053/62, 2053/60, 

2053/57, 3095, 2275/1, 1914/6, 2053/29 v k.ú. Šumperk. 

Budoucí povinný z věcného břemene: 

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

Budoucí oprávněný z věcného břemene: 

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4, PSČ 14900, IČO 64949681 

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 sazba DPH/1 ks 

nadzemního zařízení a ve výši 180,-- Kč + platná sazba DPH pro I. – II. územní zónu 

nebo 110,-- Kč + platná sazba DPH pro III. – IV. územní zónu/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 ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH. Úhrada 

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

lhůtě nejpozději do 60 dnů ode dne obdržení daňového dokladu, vystaveného 

budoucím povinným ve lhůtě nejpozději do 15 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 

31.12.2021. V případě nedodržení stanoveného termínu pro učinění výzvy se sjednává 

jednorázová smluvní pokuta ve výši 20.000,-- Kč. 

- Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 

stanovené odborem RÚI, MJP – oddělení správy majetku a PMŠ. 

 

Termín:  31.10.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

 

4700/18 MJP - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro stavbu komunikační sítě           

T-Mobile: „Šumperk_Fibichova – 5. et.“ 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro umístění a provozování 

komunikační sítě T-Mobile: „Šumperk_Fibichova – 5. et.“, přes pozemky p. č. 108/2, 709/2, 

61/9, 61/4, 61/10, 61/24, 727/7, 727/12, 752/9, 749/2, 871/4, 867/1, 871/2, 779/3, 

29, 35/1, 35/2, 274/10, 274/12, 274/1, 274/30, 254/3, 274/2, 274/26, 274/5, 274/4, 

285/1, 285/2, 61/2, 61/22, 61/1, 61/8, 61/7, 61/15, 61/16, 61/17, 61/18, 61/6, 61/11, 

st. 80, 920/3, 257/1, 921/1, 212/9, 248/50, 209/2, 900, 937/1, 879/17, 871/6, 927/1, 

927/2, 749/5, 749/4, 61/26, 61/25, 61/23, 285/7, 285/8, 285/3, 919/7, 257/4, 108/35 

v k.ú. Dolní Temenice. 

Budoucí povinný z věcného břemene: 

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

Budoucí oprávněný z věcného břemene: 

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4, PSČ 14900, IČO 64949681 

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 sazba 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 ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH. Úhrada 

úplaty bude budoucím oprávněným provedena před vkladem věcného práva do KN, ve 
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lhůtě nejpozději do 60 dnů ode dne obdržení daňového dokladu, vystaveného 

budoucím povinným ve lhůtě nejpozději do 15 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 

31.12.2021. V případě nedodržení stanoveného termínu pro učinění výzvy se sjednává 

jednorázová smluvní pokuta ve výši 20.000,-- Kč. 

- Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 

stanovené odborem RÚI, MJP – oddělení správy majetku a PMŠ. 

 

 

Termín:  31.10.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 

    

4701/18  MJP - silnice I/44 Bludov – obchvat – smlouvy o úpravě kanalizace, veřejného 

osvětlení a mokřadního biotopu 

schvaluje 

uzavření smlouvy o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby 

„I/44 Bludov obchvat“, týkající se objektu veřejného osvětlení SO 423 Veřejné osvětlení 

okružní křižovatky v Šumperku, objektu kanalizace SO 309 Úprava kanalizace v km 0,4 

přivaděče a objektu SO 313 Úprava kanalizace v km 0,1 přivaděče, s organizací Ředitelství 

silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČO 65993390, dle 

předloženého materiálu. 

Termín:  31.08.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4702/18  MJP - silnice I/44 Bludov – obchvat – smlouvy o úpravě kanalizace, veřejného 

osvětlení a mokřadního biotopu 

schvaluje 

uzavření smlouvy o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby 

„I/44 Bludov obchvat“, týkající se objektu SO 870 Stabilizace mokřadního biotopu, 

s organizací Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, 

IČO 65993390, dle předloženého materiálu. 

 

Termín:  31.08.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

 

4703/18  MJP - zveřejnění záměru města směnit pozemky p.č. 914/4, p.č. 914/11 a p.č. 

914/12 v k.ú. Šumperk za pozemky v budoucím vlastnictví České republiky s právem 

hospodaření pro Ředitelství silnic a dálnic ČR a zveřejnění záměru prodat pozemky 

p.č. 831/70, p.č. 831/73, p.č. 2081/2, p.č. 2171/54 a p.č. 2171/55  v k.ú. Šumperk 

schvaluje 

zveřejnění záměru města směnit pozemky p.č. 914/4, p.č. 914/11 a p.č. 914/12 v k.ú. 

Šumperk ve vlastnictví města Šumperk za pozemky p.č. 832/56, p.č. 832/86, p.č. 832/87 a  

p.č. 832/90 v k.ú. Šumperk, které budou ve vlastnictví České republiky, s právem hospodaření 

pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, 

IČO 65993390. 

 

Termín:  25.07.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4704/18  MJP - zveřejnění záměru města směnit pozemky p.č. 914/4, p.č. 914/11 a p.č. 

914/12 v k.ú. Šumperk za pozemky v budoucím vlastnictví České republiky s právem 

hospodaření pro Ředitelství silnic a dálnic ČR a zveřejnění záměru prodat pozemky 

p.č. 831/70, p.č. 831/73, p.č. 2081/2, p.č. 2171/54 a p.č. 2171/55  v k.ú. Šumperk 

schvaluje 

zveřejnění záměru města prodat pozemky p.č. 831/70, p.č. 831/73, p.č. 2081/2, p.č. 

2171/54 a p.č. 2171/55  v k.ú. Šumperk. 

 

Účel prodeje: majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou díla komunikace „I/44 Bludov 

obchvat“.  

 

Kupní cena: bude stanovena znaleckým posudkem. 

 

 

Termín:  25.07.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

 

4705/18  MJP - souhlas s demolicí dřevostavby na pozemku p.č. 2981/2 v k.ú. Šumperk (areál 

Nemocnice v Šumperku) 

souhlasí 

s demolicí nekolaudované dřevostavby situované na pozemku p.č. 2981/2 v k.ú. Šumperk, 

a to v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí budovy bez č.p./č.e. – stavba občanské vybavení 

(budova tzv. „staré chirurgie“ v areálu Nemocnice v Šumperku). Veškeré náklady spojené 

s demolicí dřevostavby ponese nájemce Nemocnice Šumperk a.s. 

uděluje 

společnosti Nemocnice Šumperk a.s. plnou moc k zastupování města Šumperka, vyřizování, 

rozhodování a přebírání veškerých písemností ve věci podání žádosti a přijímání veškerých 

písemností, týkající se v celém rozsahu stavebního řízení a k přebírání stanovisek dotčených 

orgánů na provedení odstranění stavby - stavba bez č.p. na pozemku p.č. 2981/2 v k.ú. 

Šumperk. 

 

Termín:  31.07.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

 

4706/18 MJP - výpůjčka p.p.č. 1662/1 v k.ú. Šumperk (or. park u pekárny) 

schvaluje 

na základě zveřejněného záměru výpůjčky dle usnesení RM č. 4654/18 ze dne 28.06.2018 

od 03.07.2018 do 19.07.2018 výpůjčku části  p.p.č. 1662/1 o výměře cca 600 m2 v k.ú. 

Šumperk, za podmínek:  

- vypůjčitel: La periferia SPK s.r.o., se sídlem Kosmonautů 1991/5, Šumperk, 

IČO 00303461 

- účel výpůjčky: umístění mobilní toalety pro 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 smlouvy do 26.08.2018  
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- 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 

   

 

4707/18  MJP - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu 

provést stavbu zařízení elektrizační distribuční soustavy ČEZ: „Šumperk, Bohdíkovská, 

pa.č. 86, Město, NNv“ 

schvaluje 

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

pozemcích p.č. 1327/3 a st.p.č. 86 v k.ú. Horní Temenice stavbu zařízení elektrizační 

distribuční soustavy: „Šumperk, Bohdíkovská, pa.č. 86, Město, NNv“ – uložení nové přípojky 

zemního kabelového vedení NN včetně umístění 1 ks betonového sloupu s přípojkovou skříní, 

pro účely připojení objektu kaple na pozemku st.p.č. 86 v 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: 

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

IČO 24729035. 

Podmínky uzavření smlouvy: 

- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 

- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Výše jednorázové úplaty se stanovuje 

dohodou obou stran v částce 500,-- Kč + platná sazba DPH a bude splatná ze strany 

oprávněného v termínu do 30 dnů ode dne podpisu vlastní smlouvy o zřízení věcného 

břemene. 

- Budoucí povinný zajistí po dokončení a zaměření stavby na vlastní náklady vyhotovení 

příslušného geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene. 

- Budoucí oprávněný uhradí správní poplatek za vklad věcného práva do katastru 

nemovitostí. 

 

Termín:  30.09.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

 

4708/18 MJP – správa majetku – ukončení smluv na ostrahu objektů 

schvaluje 

uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o poskytování služby nepřetržité dálkové kontroly objektu 

a okamžitého bezpečnostního zásahu SKC/0001/2010 ze dne 31.03.2010 na provádění 

ostrahy objektu 28. října 1280/1 v Šumperku uzavřené se společností S.O.S. akciová 

společnost, Olomouc, se sídlem Holická 557/31u, Olomouc, PSČ 779 00, IČO 43965181 ke 

dni 31.07.2018. 

Termín:  31.07.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4709/18 MJP – správa majetku – ukončení smluv na ostrahu objektů 

schvaluje 

uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o ostraze objektu prostřednictvím pultu centrální 

ochrany SML/2016/0543/OSM ze dne 31.10.2016 na provádění ostrahy objektu Temenická 

2309/61 v Šumperku uzavřené se společností S.O.S. akciová společnost, Olomouc, se sídlem 

Holická 557/31u, Olomouc, PSČ 779 00, IČO 43965181 ke dni 31.07.2018. 

 

Termín:  31.07.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

4710/18  MJP – správa majetku – nákup el. energie a zemního plynu na léta 2019 a 2020 – 

rozšíření účastníků 

schvaluje 

změnu usnesení RM č. 4569/18 ze dne 07.06.2018 spočívající v rozšíření 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 o následující organizaci: 

- Dům kultury Šumperk, s.r.o., se sídlem Fialova 416/3 Šumperk, IČO 25818830 

 

Termín:  31.10.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

 

4711/18 MJP – správa majetku – nemocnice – změna plánu oprav na rok 2018 

schvaluje 

změnu usnesení RM č. 3884/17 ze dne 09.11.2017 ve znění usnesení RM č. 3884/17 ze 

dne 30.11.2017, kterým byl schválen plán oprav a investic v areálu nemocnice Šumperk pro 

rok 2018 - dle nájemní smlouvy č. MP 50/2005/Pro ze dne 30.12.2005 ve znění pozdějších 

dodatků: 

 

fond investic – 70 % z 92 % nájemného  8.534.131  Kč 

přesun finančních prostředků z roku 2017 7.100.000  Kč 

z výšení fondu investic – uplatnění inflační doložky pro nájemné 128.011  Kč 

celková výše fondu investic pro rok 2018 15.762.142  Kč 

 

 

FOND INVESTIC: 

pavilon B – rekonstrukce lůžkového oddělení chirurgie ve 4. NP – dofinancování         1.500.000  Kč 

pavilon F – rekonstrukce ambulantní části kožního oddělení – dofinancování               2.000.000  Kč 

areál – rekonstrukce kanalizačního řádu 1. a 2. etapa                                                     9.865.000  Kč 

pavilon C – rekonstrukce stanice N2O                                                                                    357.000  Kč 

pavilon C – výměna výtahu – 1. výtah od CP na kongresový sál                                       1.540.000  Kč 

projektové dokumentace k investičním akcím                                                                       500.142  Kč 

Celkem fond investic roku 2018       15.762.142 Kč 

 

 

Termín:  31.12.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4712/18 MJP – správa majetku – nemocnice – plán oprav na rok 2019 

schvaluje 

plán oprav a investic v areálu nemocnice Šumperk pro rok 2019 - dle nájemní smlouvy 

č. MP 50/2005/Pro ze dne 30.12.2005 ve znění pozdějších dodatků: 

 

fond investic – 70 % z 92 % nájemného  8.662.142  Kč 

     celková výše fondu investic pro rok 2019 8.662.142  Kč 

 

 

      FOND INVESTIC: 

areál – rekonstrukce kanalizačního řádu – 3. etapa 3.565.000  Kč 

pavilon E – rekonstrukce pokojů č. 3 a 8 na neurologickém oddělení  1.400.000  Kč 

pavilon F – rekonstrukce 2.NP 3.200.000  Kč 

projektové dokumentace k investičním akcím 497.142  Kč 

    Celkem fond investic roku 2019      8.662.142 Kč 

 

 

Termín:  31.12.2019 

Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

 

 

4713/18  MJP – správa majetku – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice 

Šumperk – stavební úpravy lůžkového oddělení neurologie ve 2. NP pavilonu E“ 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice Šumperk – stavební úpravy lůžkového 

oddělení neurologie ve 2.NP pavilonu E“ 

 

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. Mgr. Martin Pelnář,               

Ing. Vladislav Mesiarkin 

 

náhradníci 

RNDr. Jan Přichystal, Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Ilona Moťková, Martin Juřička, 

PaedDr. Zdeněk Formánek 

 

Minimální seznam oslovených zájemců: 

- PRUMHOR, spol. s r.o., se sídlem Nemocniční 3261/30, Šumperk, PSČ 787 01, 

IČO 47153903 

- FORTEX – AGS, a.s., se sídlem Jílová 1550/1, Šumperk, PSČ 787 01, IČO 00150584 

- STAVOKOMPLEX TVM s.r.o., Hrabenov 92, Ruda nad Moravou, PSČ 789 63, 

IČO 25827375 

 

Termín:  30.09.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4714/18  MJP – správa majetku – vyhodnocení veřejné zakázky „Nemocnice Šumperk – 

rekonstrukce páteřní kanalizace“ 

schvaluje 

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

podlimitní veřejnou zakázku dle zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění na akci: „Nemocnice 

Šumperk – rekonstrukce páteřní kanalizace“ zhotovitelem akce firmu Jesenická 

vodohospodářská společnost, spol. s r.o., se sídlem Tovární 202/3, Jeseník, PSČ 790 01,    

IČO 46580328. Nabídková cena je 10.764.706,86 Kč bez DPH, tj. 13.025.295,30 Kč včetně 

DPH. 

Termín:  15.08.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

4715/18  MJP – prodej 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 

na základě schváleného záměru prodeje dle usnesení RM č. 4560/18 ze dne 07.06.2018 

od 12.06.2018 do 29.06.2018, schválit prodej části p.p.č. 960 o výměře 153 m2 (dle GP díl 

„a“ p.p.č. 960)  a části p.p.č. 104/4 o výměře 59 m2 (dle GP díl „b“ p.p.č. 104/4) oba v k.ú. 

Dolní Temenice, za podmínek:  

- kupující: M. J., Šumperk; 

- 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;    

- kupní smlouva bude uzavřena společně s dohodou o ukončení smlouvy budoucí kupní 

ve znění dodatku ze dne 25.06.2016; 

- společně s prodejem pozemku bude zřízeno věcné břemeno -  služebnost vedení 

a údržby veřejného osvětlení ve prospěch prodávajícího za podmínek stanovených 

usnesení rady města. 

 

Termín:  27.09.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4716/18  MJP – zřízení věcného břemene – služebnost vedení a údržby veřejného osvětlení (or. 

vedle marketu PENNY v Dolní Temenici) 

schvaluje 

uzavřít věcné břemeno spočívající v právu uložení vedení  a údržby veřejného osvětlení na  

části  p.p.č. 104/4 v k.ú. Dolní Temenice (dle GP díl “b“ p.p.č. 104/4). Věcné břemeno bude 

zřízeno pro oprávněného z věcného břemene město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 

Šumperk, IČO 00303461. Povinným z věcného břemene bude M. J., Šumperk, budoucí 

vlastník dotčeného pozemku. 

   Věcné břemeno bude uzavřeno za podmínek:  

- věcné břemeno se zřizuje bezúplatné   

- věcné břemeno bude sjednáno na dobu neurčitou 

- věcné břemeno bude zřízeno společně s prodejem části p.p.č. 104/4 v k.ú. Šumperk 

 

Termín:  31.10.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4717/18  MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 1998/1 v k.ú. Šumperk (or. plocha mezi ul. 

Reissovou a Riegrovou) 

schvaluje 

záměr města zveřejnit prodej části p.p.č. 1998/1 o výměře cca 4045 m2 v k.ú. Šumperk 

za podmínek:  

- kupní cena:  

a) 400,-- Kč/m2 + DPH v platné výši, pokud bude stanovena povinnost odvodu – 

plocha určená k užívání k bytovým domům 

b) 800,-- Kč/m2 + DPH v platné výši, pokud bude stanovena povinnost odvodu – 

plocha učena k podnikání – zahrádka k restauračnímu zařízení; 

- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru; 

- v případě dohodnutého splátkování kupní ceny bude kupní cena uhrazena v 18 

splátkách, přičemž první splátka bude uhrazena při podpisu smlouvy budoucí, nejméně 

10% kupní ceny a vlastnické právo k pozemku bude převedeno po uhrazení kupní ceny  

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu; 

- nabídka platí do 30.09.2018; 

- prodávající si vyhrazuje právo od záměru prodeje odstoupit v případě nedořešení 

prodeje předmětu prodeje jako celku. 

 

Termín:  25.07.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

 

4718/18  MJP – změna zveřejnění prodeje části p.p.č. 1463/3 v k.ú. Šumperk (or. při ul. 

Zborovské) 

schvaluje 

změnu usnesení RM č. 3235/17 ze dne 01.06.2017, kterým byl schválen záměr města prodat 

p.p.č. 1463/3 v k.ú. Šumperk. 

Změna spočívá ve stanovení předmětu prodeje, kde místo zveřejnění prodeje  p.p.č. 1463/3 

o výměře 3361 m2, bude část p.p.č. 1463/3 o výměře  cca 3250 m2, přičemž předmět 

prodeje je zřejmý ze zákresu, který je nedílnou součástí zveřejněného záměru. Dále dojde ke 

změně ve stanovení kupní ceny v části předmětu prodeje před st.p.č. 1732, jejíž součástí je 

obytný dům, kde se schvaluje sleva z kupní ceny ve výši 200,-- Kč/m2 v rozsahu vyznačeného 

ve snímku, kterým je určen předmět prodeje. 

Termín:  25.07.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

 

4719/18  MJP – správa majetku – vyhodnocení veřejné zakázky „Údržba ploch a prvků 

veřejných pohřebišť na území města Šumperka“ 

ruší 

veřejnou zakázku na otevřené nadlimitní zadávací řízení „Údržba ploch a prvků veřejných 

pohřebišť na území města Šumperka“ dle § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

 

Termín:  31.07.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4720/18  MJP – pověření odboru majetkoprávního k uzavírání smluv o nájmu a výpůjčce 

veřejného prostranství (veřejné zeleně a veřejných komunikací) a movitých věcí 

a k zastupování města Šumperka ve správních řízeních a vydávání stanovisek 

svěřuje 

v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů,  s účinností od 20.07.2018 odboru majetkoprávnímu Městského úřadu Šumperk 

působnost v oblasti uzavírání smluv v následujícím rozsahu: 

 

Smlouvy o nájmu – veřejného prostranství (veřejná zeleň, veřejné komunikace) 

1. Smlouvy, jejichž předmětem je pronájem veřejného prostranství k zejména těmto 

účelům: 

- předzahrádky před provozovnami   

- umístění tzv. reklamního áčka 

- parkování osobních motorových vozidel 

- prezentační a reklamní akce 

2. Jakékoliv změny a dodatky smluv o nájmu uzavřených dle bodu 1.  

3. Ukončení smluv o nájmu uzavřených dle bodu 1. 

4. Smlouvy o nájmu uvedené pod bodem 1 může vedoucí odboru MJP uzavírat u nájmu na 

dobu určitou nejvýše na 12 měsíců, jinak platí působnost RM 

5. Smlouvy o pronájmu hrobových míst 

- na dobu 15 let u prvního uložení do země 

- na dobu 10 let – následné prodloužení smlouvy, po uplynutí tlecí doby 15 let 

s možností opakovaného prodloužení nájemní smlouvy 

6. Smlouvy o pronájmu hrobky, urnového háje a kolumbárního okénka, doba nájmu 

minimálně 1 rok, maximálně 10 let, možnost opakovaného prodloužení nájemní smlouvy o 

dalších 10 let      

7. Působnost k uzavírání smluv, jejich změn a dodatků a k ukončení smluv uvedených 

v bodech 5. a 6. se svěřuje majetkoprávnímu odboru s účinností od 01.09.2018. 

 

Smlouvy o výpůjčce (dohody o užívání) – veřejného prostranství (veřejná zeleň, veřejné 

komunikace) 

 

1. Smlouvy, jejichž předmětem je výpůjčka veřejného prostranství k zejména těmto 

účelům: 

-     pořádání akcí (sportovních, kulturních, společenských apod.) 

-     provádění stavebních a údržbových prací 

2.         Jakékoliv změny a dodatky smluv o výpůjčce uzavřených dle bodů 1.  

3.         Ukončení smluv o výpůjčce uzavřených dle bodů 1. 

4. Smlouvy o výpůjčce uvedené pod bodem 1 může vedoucí odboru MJP uzavírat 

u výpůjčky na dobu určitou nejvýše na 12 měsíců, jinak platí působnost RM 

 

 Smlouvy o nájmu a smlouvy o výpůjčce - movité věci – prodejní stánky 

 Smlouvy o nájmu a smlouvy o výpůjčce prodejních stánků, včetně změn a dodatků a ukončení 

těchto smluv může vedoucí odboru MJP uzavírat u nájmu a výpůjčky na dobu určitou nejvýše 

na 12 měsíců, jinak platí působnost RM 

 

 V případě zveřejnění záměru, kde podle těchto pravidel bude předjímáno, že schvalování 

právního vztahu (pronájem i výpůjčka) bude svěřeno RM, bude pod textem návrhu usnesení na 

zveřejnění záměru (pronájmu nebo výpůjčky) uvedeno: 

 „ po uplynutí lhůty ke zveřejnění rozhodne ve věci RM“. 

 

V ostatních případech, které budou svěřeny do působnosti vedoucímu MJP odboru, se toto 

ustanovení neobjeví. Tím je předem dáno, v kterých konkrétních věcech bude rozhodovat RM. 

 

 

Termín:  20.07.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4721/18  MJP – pověření odboru majetkoprávního k uzavírání smluv o nájmu a výpůjčce 

veřejného prostranství (veřejné zeleně a veřejných komunikací) a movitých věcí 

a k zastupování města Šumperka ve správních řízeních a vydávání stanovisek 

schvaluje 

změnu usnesení RM č. 2179/08 ze dne 15.05.2008  ve znění usnesení RM č. 2662/08 ze 

dne 18.09.2008 a ve znění usnesení RM č. 4314/13 ze dne 14.11.2013, týkající se 

zastupování města Šumperka ve správních řízeních. Změna spočívá, s účinností od 

20.07.2018, ve vypuštění části celého textu usnesení, týkajícího se společnosti PMŠ, a.s., 

který se nahrazuje novým textem: 

 

„Odbor MJP se pověřuje zastupováním města Šumperka ve všech správních úkonech v celém 

správním řízení, vedeným příslušnými orgány státní správy na objektech a pozemcích ve 

vlastnictví města Šumperka, ve správě odboru MJP, oddělení komunálních služeb. Dále 

zastupuje město Šumperk  ve správním řízení, kdy se vydává rozhodnutí ke kácení stromů na 

pozemcích města Šumperka, které jsou pronajaté městem Šumperkem (netýká se pozemků u 

základních škol, středních škol a  speciálních školských zařízeních) a dále se pověřují 

zastupováním města Šumperka ve správních řízeních ve věci povolení o nakládání s vodami, 

ve správě odboru MJP, oddělení komunálních služeb.“ 

 

Dále se odbor MJP pověřuje k zastupování města Šumperka ve správním řízení a k vydávání 

stanovisek (souhlasu či nesouhlasu) k rozhodnutí o připojení nemovitostí k místním 

komunikacím a k vydávání stanovisek k udělení souhlasu či nesouhlasu se zřízením sjezdů 

nebo nájezdů na pozemek komunikace ve vlastnictví města Šumperka, ve správě odboru MJP, 

oddělení komunálních služeb. Sporné případy zůstanou v kompetenci RM. 

 

V ostatním se usnesení RM č. 2179/08 ve znění usnesení RM č. 2662/08 a usnesení RM 

č. 4314/13 ze dne 14.11.2013 nemění. 

Termín:  20.07.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

4722/18 MJP – dobíjecí stanice pro elektromobily (parkoviště na nám. Republiky) 

ruší 

usnesení RM č. 4666/18 ze dne 28.06.2018 z důvodu přijetí nového usnesení. 

 

Termín:  19.07.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4723/18 MJP – dobíjecí stanice pro elektromobily (parkoviště na nám. Republiky) 

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 – 1.000,-- Kč + DPH/rok/parkovací místo 

- doba nájmu: určitá 5 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 
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- 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:  25.07.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 

  

4724/18 MJP – bytová problematika 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 4 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. N/0032/2015 

uzavřené dne 30.10.2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a A. D., jako nájemkyní bytu v domě 

v Šumperku, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 4 bude prodloužení doby nájmu 

od 01.08.2018  do 31.12.2018. 

Termín:  31.08.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 

4725/18 MJP – bytová problematika 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 9 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. N/0031/2015 

uzavřené dne 31.07.2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a R. a M. S., jako nájemci bytu v domě 

v Šumperku, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 9 bude prodloužení doby nájmu 

od 01.08.2018 do 31.10.2018. 

Termín:  31.08.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 

4726/18 MJP – bytová problematika 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 4 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. N/0025/2015 

uzavřené dne 29.05.2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a K. Š., jako nájemkyní bytu v domě 

v Šumperku, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 4 bude prodloužení doby nájmu 

od 01.09.2018 do 31.12.2018. 

Termín:  31.08.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

4727/18  MJP – ukončení smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání – nápojové 

automaty v budovách MěÚ Šumperk 

schvaluje 

ukončit smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání č. NNP/0004/2014 ze dne 

27.05.2014, kde pronajímatelem je město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČO 00303461 a nájemcem společnost Kompletní nápojový servis s.r.o., se sídlem Žerotínova 

1286/2, Šumperk, IČO 29388422. 
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Předmět nájmu: prostory v budově nám. Míru 364/1, Jesenická 621/31, Lautnerova 

920/1 v Šumperku o podlahové ploše 1 m² pro umístění nápojových 

automatů 

 

Způsob ukončení: písemná dohoda k datu 31.08.2018 

 

Termín:  31.08.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4728/18  MJP – zveřejnění záměru města pronajmout plochy pro umístění nápojových 

automatů v budovách MěÚ Šumperk 

schvaluje 

zveřejnit záměr města pronajmout plochy o výměře cca 1 m² v budovách města Šumperka 

za účelem umístění nápojových automatů na teplé nápoje, a to: 

 

- v I. NP budovy č.p. 621, která je součástí pozemku p.č.st. 796/1, katastrální území 

a obec Šumperk, orientačně Jesenická 31 (automat bez zásobníku vody) 

- v I. NP budovy č.p. 364, která je součástí pozemku p.č.st. 105, katastrální území 

a obec Šumperk, orientačně nám. Míru 1 (automat se zásobníkem vody)  

- v I. NP budovy č.p. 920 která je součástí pozemku p.č.st. 1091/1, katastrální území 

a obec Šumperk, orientačně Lautnerova 1 (automat se zásobníkem vody) 

   

Doba nájmu:  neurčitá, předpokládaný počátek nájmu 01.09.2018 

    

Nájemné:   

- pro budovu Jesenická 31 minimálně 1 000,- Kč/rok/celek 

- pro budovu nám. Míru 1 minimálně 600,- Kč/rok/celek 

- pro budovu Lautnerova 1 minimálně 300,- Kč/rok/celek 

- spotřebované energie jsou součástí nájemného   

- nájemné bude navýšeno o DPH v platné sazbě 

- možnost valorizace nájemného o inflaci  

 

  Ostatní:  

-    pravidelnou obsluhu a údržbu nápojových automatů bude zajišťovat nájemce na 

vlastní náklady 

- v případě výskytu vady či poruchy na nápojovém automatu bude nájemce povinen tuto 

odstranit do 2 pracovních dnů od nahlášení. 

 

Podmínky:  

- písemné nabídky budou zájemci zasílány v zapečetěném, neprůhledné obálce 

označené „Neotvírat  - Pronájem plochy pro umístění nápojových automatů“, na obálce 

bude dále uvedena adresa zájemce o nájem zveřejněných ploch 

- písemná nabídka bude obsahovat nabídku poskytovaných služeb, nabízenou výši 

ročního nájemného, kopii dokladu oprávnění k podnikatelské činnosti, případně 

osvědčení o registraci plátce DPH 

- náklady spojené s případnou úpravou prostor ponese ze svého nájemce,  

- písemné nabídky je možné zasílat prostřednictvím poštovní přepravy nebo osobním 

doručením na podatelnu Městského úřadu v Šumperku, nám. Míru 1, 787 01 

Šumperk, nejpozději v termínu do 13.08.2018. Při osobním doručení musí být písemná 

nabídka doručena na podatelnu Městského úřadu Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 

Šumperk, nejpozději do 12:00 hod. dne 13.08.2018 

- písemné nabídky doručené po výše uvedeném termínu nebudou přijaty a hodnoceny 

- v případě více zájemců o pronájem budou, po uplynutí termínu pro podání písemných 

nabídek, tj. po 13.08.2018, neotevřené písemné nabídky všech zájemců předloženy 

k posouzení a doporučení hodnotící komisi schválené Radou města Šumperka 
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- město Šumperk si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu s žádným ze 

zúčastněných uchazečů 

 

Termín:  20.07.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4729/18  MJP – zveřejnění záměru města pronajmout plochy pro umístění nápojových 

automatů v budovách MěÚ Šumperk 

schvaluje 

pro případ předložení více písemných nabídek na pronájem ploch pro umístění nápojových 

automatů na teplé nápoje v budovách Jesenická 621/31, nám. Míru 364/1 a Lautnerova 

920/1 v Šumperku, hodnotící komisi pro posouzení a doporučení předložených písemných 

nabídek v tomto složení: 

 

členové hodnotící komise:  

Ing. Hana Répalová, Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Milan Šubrt 

 

náhradníci hodnotící komise: 

Mgr. Romana Drásalová, Mgr. Ilona Moťková, Šárka Hanáková 

 

Termín:  13.08.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

4730/18 MJP – správa majetku – organizování veřejné služby 

schvaluje 

podání žádosti o organizování veřejné služby Úřadu práce České republiky a uzavření Smlouvy 

o organizování veřejné služby mezi městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČO 00303461, jako organizátorem a Úřadem práce České republiky, se sídlem Dobrovského 

1278/25, Praha 7, IČO 72496991. 

Termín:  01.08.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4731/18 Smlouvy o zpracování osobních údajů 

schvaluje 

uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů se společností as4u.cz, s r.o., se sídlem Jana 

Masaryka 195/24, 120 00 Praha 2, IČO 28884035 s účinností od 01.08.2018. 

 

Termín:  01.08.2018 

Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 

4732/18 Smlouvy o zpracování osobních údajů 

schvaluje 

uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů se společností STARLIT s.r.o., se sídlem 

Bendlova 2237, Česká Lípa, PSČ 470 01, IČO 18383769 s účinností od 01.08.2018. 

 

Termín:  01.08.2018 

Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 
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4733/18 Revitalizace ulice Šumavská - most 

schvaluje 

ponechat původní řešení rekonstrukce mostu bez přechodu pro chodce dle zpracované 

projektové dokumentace pro územní řízení. 

 

Termín:  30.08.2018 

Zodpovídá: Ing. Volf 

 

  

4734/18 Přestupní terminál Šumperk – technický dozor investora a dotační management 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na provádění technického 

dozoru investora a zajištění dotačního managementu na stavbě „Přestupní terminál Šumperk“   

 

členy hodnotící komise vč. náhradníků 

 

členové:  

Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Lenka Krobotová, Pavel David 

     

náhradníci:  

RNDr. Jan Přichystal, Ing. Pavel Volf, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Eva Mičkechová,                       

Ing. Eva Zatloukalová  

 

  - minimální seznam zájemců ve složení: 

IREA s.r.o., Mánesova 17, 787 01 Šumperk, IČO 48390062 

SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc, IČO 28571690 

USCHEMER s.r.o., Wolkerova 36, 78701 Šumperk, IČO 27768180 

 

 

Termín:  30.08.2018 

Zodpovídá: Ing. Volf 

   

 

4735/18 ZŠ Vrchlického – jídelna – energetické úspory budovy 

schvaluje 

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

zakázek, a zadávací dokumentaci na dodavatele akce: „Energetické úspory budovy jídelny ZŠ 

Vrchlického“. 

 

členy hodnotící komise vč. náhradníků 

členové: Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Pavel Volf, Mgr. Milan Šubrt, Mgr. Petr Málek, Ing. Jiří Frys  

 

náhradníci: RNDr. Jan Přichystal, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Ilona Moťková, Mgr. Milan Pšenčík,  

                   Ing. Monika Tomanová 

 

Termín:  30.08.2018 

Zodpovídá: Ing. Volf 
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4736/18 ZŠ Vrchlického – jídelna – vzduchotechnické zařízení (VZT) 

schvaluje 

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

zakázek, a zadávací dokumentaci na dodavatele akce: „ZŠ Vrchlického – jídelna – VZT“. 

 

členy hodnotící komise vč. náhradníků 

členové: Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Pavel Volf, Mgr. Milan Šubrt, Mgr. Petr Málek, Zdenek Svozil  

 

náhradníci: RNDr. Jan Přichystal, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Ilona Moťková, Mgr. Milan Pšenčík,  

                             Ing. Kateřina Juránková 

 

minimální seznam zájemců ve složení: 

Vzduchotechnika Zmrzlík s.r.o., Uničovská 2295/69, Šternberk, IČO 25900102 

FAKSA-STRAKA s.r.o., Příkazy 196, Příkazy u Olomouce, IČO 49611968 

Jiří  Kouřil, Dolany 77, IČO 48386740 

Elklima s.r.o., Češkova 1740, Pardubice, IČO 15050521 

ADEX LM s.r.o., Příčná 22, Šumperk, IČO 25892592 

 

 

Termín:  30.08.2018 

Zodpovídá: Ing. Volf 

    

4737/18 Cyklostezka Bratrušov 

schvaluje 

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

zakázek a zadávací dokumentaci na zhotovitele stavby: „Cyklostezka Bratrušov“. 

 

členy komise vč. náhradníků pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek 

    členové: Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Radek Novotný,  

                      Ing. Lenka Krobotová 

    

    náhradníci: RNDr. Jan Přichystal, Ing. Pavel Volf, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Jaroslava Vicencová,  

                   Ing. Eva Mičkechová 

 

Termín:  30.08.2018 

Zodpovídá: Ing. Volf 

   

 

4738/18 Stavební úpravy budovy 28. října 1 pro městskou knihovnu – uzavření dodatku č. 6 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 400260  uzavřené dne 17.10.2016 se 

zhotovitelem stavebních prací se společností VW Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 

Kroměříž, IČO 25567225 na akci: „Stavební úpravy budovy 28. října 1 pro městskou 

knihovnu“ na méněpráce 34.695,00 Kč bez DPH, tj. 41.980,95 Kč vč. DPH. 

 

 

Termín:  31.07.2018 

Zodpovídá: Ing. Volf 
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4739/18 Lokalita pro RD „Za Hniličkou“ – uzavření dodatku č. 1 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č.015/18 , uzavřené dne 28.03.2018 se zhotovitelem 

stavebních prací se společností Ekozis spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21 ,789 01 Zábřeh, 

IČO 41031024 na akci „Lokalita pro RD Za Hniličkou, Horní Temenice“ na posunutí dílčího 

termínu dokončení stavebních prací z 16.07.2018 na 10.08.2018. 

 

Termín:  31.07.2018 

Zodpovídá: Ing. Volf 

   

4740/18  Změna platu Mgr. Kamily Šeligové, ředitelky Městské knihovny T.G. Masaryka 

Šumperk, p.o., 28. října 1280/1 

schvaluje 

změnu platu Mgr. Kamily Šeligové, ředitelky Městské knihovny T.G. Masaryka Šumperk, p.o., 

28. října 1280/1, IČO 65496604, a to s účinností od 01.09.2018 dle předloženého návrhu. 

 

Termín:  31.07.2018 

Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

4741/18 Základní škola Šumperk, Vrchlického 22 – odpisový plán na rok 2018 (dodatek) 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381, v souladu s § 31 odst. 1 zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dodatek č. 1  

k odpisovému plánu hmotného a nehmotného majetku na rok 2018 ve výši 3.962,-- Kč. 

 

Termín:  19.07.2018 

Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

4742/18 Kino Oko Šumperk, Masarykovo nám. 3 – odpisový plán na rok 2018 (dodatek) 

schvaluje 

Kinu Oko Šumperk, Masarykovo nám. 3, IČO 00851400, v souladu s § 31 odst. 1 zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dodatek č. 1  

k odpisovému plánu hmotného a nehmotného majetku na rok 2018 ve výši 80.046,-- Kč. 

 

Termín:  19.07.2018 

Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

4743/18 Mateřská škola Pohádka Šumperk, Nerudova 4B – použití fondu investic 

schvaluje 

Mateřské škole Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, IČO 71011994, 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  

dle předloženého návrhu, v celkové výši do 311 tis. Kč. 

 

Termín:  19.07.2018 

Zodpovídá: Ing. Miterková 
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4744/18  Povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí v přípravné třídě Základní školy Šumperk, 

Sluneční 38 

povoluje 

v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a s § 7 odst. 1 vyhlášky  

č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní 

docházky, v platném znění, výjimku z nejvyššího počtu dětí v přípravné třídě Základní školy 

Šumperk, Sluneční 38, IČO 00852864, a to z 15 na 16 dětí od 01.09.2018 do 30.06.2019. 

 

Termín:  31.08.2018 

Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

4745/18 Dražební vyhláška – veřejná dobrovolná dražba 

schvaluje 

vyhlášku o konání veřejné dobrovolné dražby dle předloženého materiálu a jako vlastníka 

hmotné movité věci určené k prodeji ve veřejné dobrovolné dražbě toho, kdo učiní nejvyšší 

podání. 

 

Termín:  19.07.2018 

Zodpovídá: Ing. Matějčková 

 

4746/18 Dražební vyhláška – veřejná dobrovolná dražba 

schvaluje 

prodej 2 ks radiostanic vedených v evidenci majetku města Šumperka za cenu 700,-- Kč/kus 

přímému zájemci. 

 

Termín:  30.08.2018 

Zodpovídá: Ing. Matějčková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný      Ing. Mgr. Jan Havlíček 

               2. místostarosta           člen rady města 
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