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RM 97 – 16.08.2018 

 

Naše čj.: MUSP 83154/2018 

Naše sp. zn.: 83148/2018 TAJ/PECH *MUSPX01WYV8W* 

 

 

U S N E S E N Í  

z 97. schůze rady města Šumperka ze dne 16. 8. 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. 

4749/18  MJP – správa majetku – vypsání nadlimitní veřejné zakázky „Údržba ploch a prvků 

veřejných pohřebišť na území města Šumperka“ 

schvaluje 

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

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zadávací dokumentaci na zhotovitele 

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

 

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

pro otevírání obálek s nabídkami:  

 

členové  

Mgr. Tomáš Spurný, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Hana Répalová, Ing. Jana Andrísková,                

Ing. Vladislav Mesiarkin 

 

náhradníci  

Ing. Mgr. Jan Havlíček, Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Eva Nádeníčková, 

Ing. Milena Kratochvílová 

 

Termín:  31.08.2018 

Zodpovídá: Ing. Répalová 

4750/18  MJP – správa majetku – vypsání nadlimitní veřejné zakázky „Údržba ploch a prvků 

veřejné zeleně na území města Šumperka“ 

ruší 

usnesení Rady města Šumperka č. 4663/18 ze dne 28.06.2018 z důvodu přijetí nového 

usnesení. 

 

Termín:  16.08.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4751/18 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. Eva Nádeníčková, 

PaedDr. Zdeněk Formánek 

 

Termín:  31.08.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4752/18 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XII r. 2018 

schvaluje 

rozpočtová opatření č. XII roku 2018: 

příjmy ve výši:      10.661 tis. Kč 

výdaje ve výši:                    8.772 tis. Kč 

 

příjmy celkem:    628.910 tis. Kč 

výdaje celkem:   756.164 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  776.880 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:                      773.618 tis. Kč 

 

Termín:  31.08.2018 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

4753/18 Přestupní terminál Šumperk – technický dozor investora a dotační managementu 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise veřejnou zakázku malého rozsahu na provádění 

technického dozoru investora a zajištění dotačního managementu na stavbě „Přestupní 

terminál Šumperk“ společnost USCHEMER s.r.o., Wolkerova 36, 787 01 Šumperk, IČO 

27768180. Celková nabídková maximální cena je 695.000,-- Kč bez DPH, tj. 840.950,--  Kč 

včetně DPH. 

 

Termín:  13.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Volf 
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4754/18 Přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace – Singl trail Šumperk 

schvaluje 

přijmout dotaci od Olomouckého kraje na vybudování cyklotratí v příměstském rekreačním lese 

Šumperk (Singl trail Šumperk) v částce 500.000,-- Kč.  

  

 

Termín:  16.08.2018 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

4755/18 Přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace – Singl trail Šumperk 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, 779 11 

Olomouc, IČO 60609460, v částce 500.000,-- Kč na vybudování cyklotratí v příměstském 

rekreačním lese. 

 

Termín:  31.08.2018 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

4756/18  Přestupní terminál Šumperk – uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 17SMP143 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 na posunutí termínu ke smlouvě o dílo č. 17SMP143 na zpracování 

projektové dokumentace na akci: „Přestupní terminál Šumperk“ se společností Cekr CZ, s.r.o., 

Mazalova 57/2, 787 01 Šumperk, IČO 27821251. Termín odevzdání dokumentace pro 

realizaci stavby se posouvá do 04.09.2018, termín odevzdání rozpočtu a výkazu výměr se 

posouvá do 17.09.2018. 

 

Termín:  30.08.2018 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

4757/18 MJP - systém využívání ploch veřejného prostranství – upřesnění umísťování 

reklamních stojanů typu „A“ pro účely propagace politických stran 

schvaluje 

upřesnění systému využívání ploch veřejného prostranství v majetku města Šumperka v 

případech umísťování reklamních zařízení, vystavování zboží a při obdobných činnostech a 

zařízení využívajících veřejná prostranství v majetku města, schváleného usnesením Rady 

města Šumperk č. 566/11 ze dne 17.03.2011, a to pro účely propagace politických stran a 

hnutí v rámci volební kampaně před volbami do zastupitelstev obcí a před volbami do Senátu 

Parlamentu České republiky, které se konají v termínu 5. a 6. října 2018, a to následovně: 

 

- každý jednotlivý kandidující subjekt má nárok na umístění maximálně jednoho kusu 

reklamního stojanu typu „A“ o velikosti do 1 m2, který smí být umístěn pouze na pěší 

zóně v úseku od obchodního domu po hlavní poštu, a to ve středové části pěší zóny 

tak, aby nebránil volnému pohybu osob a vozidel zásobování a integrovaného 

záchranného systému; 

- reklamní stojany smí být umístěny pouze v období od 1. září 2018 do 4. října 2018; 

- v případě 2. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR do 11. října 2018.  

 

Termín:  31.08.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4758/18  MJP – žádost o schválení změny nájemce a budoucího kupujícího bytu  v domě nám. 

Jana Zajíce, Šumperk 

schvaluje 

uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu v domě nám. Jana Zajíce v Šumperku  ke dni 30.09.2018 

s nájemcem D. Z., bytem Šumperk. Současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy 

s účinností od 01.10.2018, jejímž předmětem bude byt v domě nám. Jana Zajíce v Šumperku 

s panem T. M., bytem Šumperk. 

  

 

Termín:  31.10.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4759/18  MJP – žádost o schválení změny nájemce a budoucího kupujícího bytu  v domě nám. 

Jana Zajíce, Šumperk 

schvaluje 

záměr města Šumperka zveřejnit prodej bytové jednotky označené v návrhu prohlášení 

vlastníka (dle projektové dokumentace č. 112) v budově č.p. 2958 na pozemku st.p.č. 725/7 

v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk včetně spoluvlastnického podílu 5012/10000 

na společných částech domu č.p. 2958 společných jen vlastníkům jednotek pojmenovaných 

byt č. 2958/11 a byt č. 2958/12 a spoluvlastnického podílu o velikosti 112/10000 na 

společných částech domu č.p. 2958, které jsou ve spoluvlastnictví všech vlastníků 80 

jednotek pojmenovaných byt č. 2958/1 – 2958/80, a spoluvlastnického podílu o velikosti 

112/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 725/7 v k.ú. Šumperk. Kupní cena: 397.310,-- 

Kč. 

 

Termín:  13.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4760/18  MJP  - žádost o schválení změny nájemce a budoucího kupujícího bytu  v domě nám. 

Jana Zajíce, Šumperk 

schvaluje 

uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu v domě nám. Jana Zajíce v Šumperku  ke dni 30.09.2018 

s nájemcem V. H., bytem Šumperk. Současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy 

s účinností od 01.10.2018, jejímž předmětem bude byt v domě nám. Jana Zajíce v Šumperku 

s I. K., bytem Libáň. 

 

Termín:  31.10.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4761/18  MJP  - žádost o schválení změny nájemce a budoucího kupujícího bytu  v domě nám. 

Jana Zajíce, Šumperk 

schvaluje 

záměr města Šumperka zveřejnit prodej bytové jednotky označené v návrhu prohlášení 

vlastníka (dle projektové dokumentace č. 404) v budově č.p. 2958 na pozemku st.p.č. 725/7 

v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk  včetně spoluvlastnického podílu 3164/10000 

na společných částech domu č.p. 2958 společných jen vlastníkům jednotek pojmenovaných 

byt č. 2958/63, 2958/64 a byt č. 2958/65 a spoluvlastnického podílu o velikosti 132/10000 

na společných částech domu č.p. 2958, které jsou ve spoluvlastnictví všech vlastníků 80 

jednotek pojmenovaných byt č. 2958/1 – 2958/80, a spoluvlastnického podílu o velikosti 
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132/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 725/7 v k.ú. Šumperk. Kupní cena: 502.200,-- 

Kč.  

 

Termín:  13.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4762/18  MJP – dodatek č. 7 ke smlouvě o výpůjčce MŠ Veselá školka – doplnění usnesení  

RM č. 4646/18 

schvaluje 

doplnění usnesení RM č. 4646/18 ze dne 28.06.2018, kterým RM schválila uzavření dodatku 

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 budovy, 

pozemku při ul. Temenická 61, Šumperk a dále o movité věci. Usnesení RM č. 4646/18 se 

doplňuje s ohledem na podmínky dotace o tento text: „Vypůjčitel vezme na vědomí, že majetek 

pořízený z dotace nelze po dobu 5 let od ukončení financování akce bez předchozího souhlasu 

ŘO IROP prodat, převést jinému subjektu, zřídit zástavní právo, zatížit jinými věcnými právy 

třetích osob (služebnosti/reálná břemena), vypůjčit, pronajmout (nejedná se o krátkodobý 

pronájem).“ 

 

Termín:  31.10.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4763/18  MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby zařízení elektrizační distribuční soustavy ČEZ: „Šumperk – Tyršova, pa. č. 

1257/124, KOVEX, NNk“ 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Tyršova, pa. č. 1257/124, KOVEX, NNk“ 

na pozemku p. č. 1257/89 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: 

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 

31.05.2021. V případě nedodržení stanovené lhůty 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 a PMŠ a.s.  

 

Termín:  30.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4764/18  MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby zařízení elektrizační distribuční soustavy ČEZ: „Šumperk – Prievidzská, parc. 

st. 430, KGJ, ČEZ Energo, VNk“ 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Prievidzská, parc. st. 430, KGJ, ČEZ 

Energo, VNk“ na pozemcích p. č. 108/99 a 108/8 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: 

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 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 

31.05.2021. V případě nedodržení stanovené lhůty 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 a PMŠ a.s.  

 

Termín:  30.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4765/18 MJP – žádost o realizace směny nemovitostí ve vlastnictví ČR, ve správě Státního 

pozemkového úřadu – část p.p.č. 607/3 v k.ú. Dolní Temenice za p.p.č. 2554/4 v k.ú. 

Bludov, ve vlastnictví města Šumperka (lokalita „Sanatorka“) 

doporučuje ZM 

schválit podání žádosti o realizaci směny nemovitostí podle ust. § 17 odst. 3 písm. d) zákona 

č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve 

znění pozdějších předpisů, kdy předmětem směny bude část pozemku p.č. 607/3 v obci 

Šumperk, k.ú. Dolní Temenice, ve vlastnictví ČR, ve správě Státního pozemkového úřadu, 

dotčeného stavbou „Sportovní lázně – Sanatorka Šumperk“ a Změnou č. 2 Územního plánu 

Šumperk za pozemek p.č. 2554/4 v obci a k.ú. Bludov, ve vlastnictví města Šumperka. 

 

Termín:  13.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

4766/18  MJP – schválení uzavření smluv o bezúplatném převodu pozemků z ČR – ÚZSVM do 

vlastnictví města Šumperka (lokalita ulice Šumavské v Šumperku) 

doporučuje ZM 

schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem, 

kterou Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha 

2, Rašínovo nábřeží 390/42, PSČ 128 00, IČO 69797111, převede do vlastnictví města 
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Šumperk pozemky p.č. 191/1, p.č. 191/2, p.č. 195/2, 195/3 v k.ú. Dolní Temenice se všemi 

součástmi (trvalé porosty), právy a povinnostmi.   

 

Termín:  13.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4767/18 MJP – schválení uzavření smluv o bezúplatném převodu pozemků z ČR – ÚZSVM do v

 lastnictví města Šumperka (lokalita ulice Šumavské v Šumperku) 

doporučuje ZM 

schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem, 

kterou Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha 

2, Rašínovo nábřeží 390/42, PSČ 128 00, IČO 69797111, převede do vlastnictví města 

Šumperk pozemky p.č. 195/1 a p.č. 964  v k.ú. Dolní Temenice se všemi součástmi, právy a 

povinnostmi.  

 

Termín:  13.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

4768/18  MJP – schválení uzavření smluv o bezúplatném převodu pozemků z ČR – ÚZSVM do 

vlastnictví města Šumperka (lokalita ulice Šumavské v Šumperku) 

doporučuje ZM 

schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem, 

kterou Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha 

2, Rašínovo nábřeží 390/42, PSČ 128 00, IČO 69797111, převede do vlastnictví města 

Šumperk pozemek p.č. 200/2  v k.ú. Dolní Temenice se všemi součástmi, právy a povinnostmi.   

 

Termín:  13.09.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Zdeněk Brož     Mgr. Tomáš Spurný 

                               starosta                                2. místostarosta 
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