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Naše čj.: MUSP 108886/2018 

Naše sp. zn.: 108883/2018 TAJ/PECH *MUSPX01XXI1A* 

 

U S N E S E N Í  

z 102. schůze Rady města Šumperka ze dne 31. 10. 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. 

5094/18 Radnice Šumperk – střecha, fasáda – dodatek č. 2  

schvaluje 

dodatek č. 2 na akci „Radnice Šumperk – střecha, fasáda“ mezi městem Šumperk, nám. Míru 

364/1, Šumperk, IČO 00303461 a firmou H & B delta, s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín, IČO 

25835661. Dodatek č. 2 se týká: 

- prodloužení termínu dokončení prací z 30.11.2018 na 31.01.2019 

- víceprací ve výši 345.864,-- Kč bez DPH, tj. 418.495,-- Kč vč. DPH dle předloženého 

materiálu 

 

Termín:  22.11.2018 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

  

5095/18 Klapperothova manufaktura – odstranění násypů podlah 1. NP  

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu „Klapperothova 

manufaktura – odstranění násypů podlah 1.NP“ zhotovitelem akce STAVOKOMPLEX – TVM 

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

476.975,-- Kč bez DPH, tj. 577.140,-- Kč včetně DPH. 

 

Termín:  22.11.2018 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

 

5096/18 Cyklostezka Bratrušov  

schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o připojení odběrného el. zařízení k distribuční soustavě 

do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 18_SOBS01_4121456597 v rámci stavby: 

„Cyklostezka Bratrušov“ s provozovatelem distribuční soustavy ČEZ Distribuce a.s., Teplická 

874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035. 

 

Termín:  22.11.2018 

         Zodpovídá: Ing. Volf 
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5097/18 Vánoce na Točáku – pravidla provozu tržiště  

schvaluje 

pravidla provozu tržiště na Točáku v rámci akce „Vánoce na Točáku“. 

 

Termín:  31.10.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

5098/18 Prominutí nájemného klášterního kostela Zvěstování Panny Marie  

schvaluje 

prominutí nájemného klášterního kostela Zvěstování Panny Marie pro: 

 

Shromáždění německých spolků v České republice, z.s., Praha 5 - Smíchov, náměstí             

14. října 1278/1, IČO 46745122, na pořádání II. ročníku vyhlášení novinářské ceny v oblasti 

česko – německého dialogu Cena „Johnnyho“ Kleina dne 24.11.2018. 

 

Termín:  24.11.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

5099/18 Ukončení činnosti grémia podnikatelů  

schvaluje 

ukončení činnosti grémia podnikatelů jako poradního orgánu starosty města s účinností 

k 31.10.2018. 

 

Termín:  31.10.2018 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 

   

5100/18 Personální záležitosti a organizační řád  

rozhodla 

s účinností ke dni 01.01.2019 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) a j) zákona 

č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, o organizační změně spočívající v navýšení: 

- 2 pracovních míst na odboru správním a vnitřních věcí, oddělení přestupků. 

 

Termín:  01.01.2019 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 

5101/18 Personální záležitosti a organizační řád  

stanovuje 

s účinností ke dni 01.01.2019 dle ustanovení § 102 odst.2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb.,  

o obcích v platném znění, nový celkový počet zaměstnanců (bez zaměstnanců na mateřské a 

rodičovské dovolené) města Městského úřadu Šumperk na 211 zaměstnanců (209,75 

pracovního úvazku). 

 

Termín:  01.01.2019 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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5102/18 Personální záležitosti a organizační řád  

schvaluje 

s účinností od 01.01.2019 dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, v platném znění, organizační řád Městského úřadu v Šumperku (verze 013), včetně 

příloh, schváleného usnesením RM č. 130/14, ze  dne 04.12.2014. 

 

Termín:  01.01.2019 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 

5103/18 Personální záležitosti a organizační řád  

schvaluje 

s účinností ke dni 01.01.2019 novou systemizaci Města Šumperka. 

 

Termín:  01.01.2019 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 

  

5104/18 MJP – zveřejnění prodeje – pozemky u domu Jeremenkova 12, Šumperk  

schvaluje 

zveřejnit záměr města prodat část pozemku p.č. 1320/16 o výměře cca 313 m2 a část 

pozemku st.p.č. 904/1 o výměře cca 196 m2 oba v k.ú. Šumperk, za podmínek: 

 

- kupní cena: 400,-- Kč/m2 + platná sazba DPH, pokud bude stanovena zákonná 

povinnost odvodu  

- v souladu se zveřejněným záměrem bude uzavřena smlouva budoucí kupní  

- kupní cena bude uhrazena v pravidelných 12 měsíčních splátkách, přičemž první 

splátka ve výši min. 10% kupní ceny bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu 

smlouvy budoucí kupní, dále bude kupní cena hrazena v 11 pravidelných měsíčních 

splátkách   

- kupní cena bude dorovnána po vyhotovení geometrického plánu, kterým bude 

zaměřena plocha pro plánované parkoviště  

- vlastnické právo bude převedeno po vydání pravomocného stavebního povolení na 

výstavbu parkoviště na části p.p.č. 1320/16 a části st.p.č. 904/1 v k.ú. Šumperk, po 

vyhotovení geometrického plánu a schválení v zastupitelstvu města, nejpozději do 

31.12.2022 

- prodávající si vyhrazuje od záměru prodeje předmětných částí pozemků jednostranně 

odstoupit v případě, pokud nebude do 30.06.2021 vydáno pravomocné stavební 

povolení, v případě schválení prodloužení termínu sjednaného práva k odstoupení pro 

nesplnění podmínky vydání pravomocného stavebního povolení  v termínu, bude 

uzavřen dodatek ke smlouvě budoucí kupní, kterým dojde k posunutí termínu vydání 

pravomocného stavební povolení a tím i termínu sjednaného práva odstoupení ze 

strany budoucího prodávajícího s tím, že další podmínky převodu vlastnického práva 

nebudou měněny   

- v případě odstoupení od smlouvy budoucí kupní budou splátky na kupní cenu vráceny 

budoucímu kupujícímu v plném rozsahu, bez nároku na úrok ze složené výše záloh 

- geometrický plán na rozdělení pozemků bude uhrazen prodávajícím, správní poplatek 

za zápis vkladu vlastnického práva do katastru bude uhrazen kupujícím 

 

Termín:  05.11.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5105/18 MJP – výpůjčka sbírkových předmětů od Vlastivědného muzea v Šumperku, 

příspěvková organizace  

schvaluje 

uzavřít smlouvu o výpůjčce sbírkových předmětů za následujících podmínek: 

- Půjčitel: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, se sídlem 

Šumperk, Hlavní třída 22, IČO 00098311. 

- Vypůjčitel: Město Šumperk.  

- Předmět a účel výpůjčky: 

▪ Josef II., litinová plastika, 138/90, H 24875, účel výpůjčky: výstavní - umístění na 

betonovém podstavci na Hlavní třídě v Šumperku 

▪ Tkalcovský člunek, 139/62, H 3935, účel výpůjčky: výstavní - vystavení ve stálé 

expozici čarodějnických procesů ve sklepních prostorách Geschaderova domu 

▪ Tkalcovský člunek, 124/74, H 19242, účel výpůjčky: výstavní - vystavení ve stálé 

expozici čarodějnických procesů ve sklepních prostorách Geschaderova domu 

▪ Vochle, 348/69, H 3911, účel výpůjčky: výstavní - vystavení ve stálé expozici 

čarodějnických procesů ve sklepních prostorách Geschaderova domu 

▪ Motovidlo, 138/62, H 3916, účel výpůjčky: výstavní - vystavení ve stálé expozici 

čarodějnických procesů ve sklepních prostorách Geschaderova domu   

▪ Barokní kredenční skříň, 16/96, H 25302, účel výpůjčky: výstavní - umístění 

v sakristii klášterního kostela 

- Smlouva bude uzavřena na dobu určitou: od 01.01.2019 do 31.12.2019. 

- Před koncem sjednané doby lze smlouvu ukončit: 

a) vzájemnou dohodou smluvních stran. 

b) písemnou výpovědí půjčitele v případě porušení kterékoliv povinnosti vypůjčitelem, 

stanovené zákonem nebo smlouvou o výpůjčce, nebo pokud vypůjčitel neposkytuje 

předmětu výpůjčky náležitou péči a ochranu tak, aby nedocházelo ke škodám na 

předmětu výpůjčky. V takovém případě činí výpovědní doba 7 dní a počíná běžet 

následujícího dne po doručení výpovědi vypůjčiteli. 

c) odstoupením od smlouvy v souladu s ust. § 2001 a násl. občanského zákoníku. 

- Půjčitel se může domáhat předčasného vrácení předmětu výpůjčky v případě, že bude 

předmět výpůjčky potřebovat nevyhnutelně dříve z důvodu, který nemohl při uzavření  

smlouvy předvídat. Půjčitel je též oprávněn požadovat pro své účely vrácení předmětu 

výpůjčky na přechodnou a časově vymezenou dobu. O to musí předem v přiměřené 

době písemně požádat vypůjčitele. Vypůjčitel má právo vrátit předmět výpůjčky 

předčasně, kdyby však z toho vznikly půjčiteli obtíže, nemůže tak učinit bez jeho 

souhlasu. 

- Vypůjčitel se zaváže užívat věc v souladu s dohodnutým účelem. Půjčitel požaduje 

suché čištění, bez čisticích prostředků. Vypůjčitel neprodleně písemně ohlásí půjčiteli 

případné poškození, zničení či ztrátu vypůjčené věci. 

- Vypůjčitel není oprávněn přenechat předmět výpůjčky jiné osobě bez předchozího 

písemného souhlasu půjčitele. 

- V případě poškození předmětu výpůjčky v době trvání výpůjčky zajistí půjčitel jeho 

opravu a vypůjčitel se zavazuje náklady na opravu uhradit. V případě ztráty nebo 

zničení předmětu výpůjčky se vypůjčitel zavazuje nahradit půjčiteli škodu ve výši podle 

znaleckého posudku. 

- Pořizovat fotografie předmětu výpůjčky smí vypůjčitel jen s předchozím písemným 

souhlasem půjčitele. 

- Vypůjčitel je povinen uvádět půjčitele v popiskách, titulcích a v propagačních 

materiálech vydaných k účelu použití předmětu výpůjčky. V případě, že vypůjčitel se 

souhlasem půjčitele pořídí fotodokumentaci předmětu výpůjčky za účelem zhotovení 

katalogu k výstavě, je povinen jeden výtisk katalogu darovat půjčiteli. 

- Vypůjčitel je povinen nejpozději do 3 dnů od podpisu smlouvy pojistit předmět výpůjčky 

proti ztrátě, odcizení a poškození a je povinen předložit půjčiteli doklad o splnění této 

povinnosti. 

- Veškeré náklady spojené s výpůjčkou, a to včetně nákladů na pojištění a nákladů na 

dopravu předmětů ze sídla půjčitele do místa určení a zpět nese vypůjčitel. Vypůjčitel 

ponese i veškeré náklady spojené s případnou konzervací předmětu výpůjčky. 

- Vypůjčitel je povinen zajistit po celou dobu výpůjčky ochranu a bezpečnost vypůjčených 

předmětů tj. zejména ostrahu, manipulaci a dodržení klimatických podmínek (teplota 
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15 – 21°C, relativní vlhkost 45 – 65 %, bez prudkých výkyvů) tak, aby nedošlo 

k poškození, znehodnocení, zničení nebo ztrátě předmětu výpůjčky. Vypůjčitel je 

povinen sledovat a vést záznamy o klimatických podmínkách min 2 x měsíčně a na 

požádání jej půjčiteli předložit. U plastiky Josefa II. H 24 875 nepožaduje půjčitel 

sledování a vedení záznamů o klimatických podmínkách, vzhledem k jejímu umístění 

v exteriéru (na Hlavní třídě v Šumperku).  

- Bude sjednána smluvní pokuta ve výši 1.000,-- Kč, kterou je vypůjčitel povinen zaplatit 

půjčiteli  za každé jednotlivé porušení povinnosti vypůjčitele. Smluvní pokuta je splatná 

do 10 dnů od doručení písemné výzvy vypůjčiteli. Půjčitel má vůči vypůjčiteli též právo 

na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta 

vztahuje, a to v plné výši. Právo na náhradu škody může půjčitel uplatnit vedle práva 

na uplatnění smluvní pokuty. 

 

Termín:  31.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

5106/18 MJP – výpůjčka skleněné vázy Vlastivědnému muzeu v Šumperku, příspěvková 

organizace  

schvaluje 

uzavřít smlouvu o výpůjčce skleněné vázy o výšce 48,5 cm x 26,5 cm v průměru na vrchní 

části, vyrobené ve sklárnách Rapotín, která byla v roce 1945 věnována paní H. B., za těchto 

podmínek: 

- Půjčitel: Město Šumperk 

- Vypůjčitel: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, se sídlem 

Šumperk, Hlavní třída 22, IČO 00098311. 

- Účel výpůjčky: výstavní - umístění předmětu výpůjčky ve výstavních prostorách 

vypůjčitele. Na vhodném místě v blízkosti předmětu výpůjčky bude uvedeno, že se 

jedná o předmět zapůjčený městem Šumperk. 

- Smlouva bude uzavřena na dobu určitou: od 01.01.2019 do 31.12.2019. 

- Před koncem sjednané doby lze smlouvu ukončit: 

a) vzájemnou dohodou smluvních stran. 

b) písemnou výpovědí půjčitele v případě porušení kterékoliv povinnosti vypůjčitelem, 

stanovené zákonem nebo touto smlouvou, nebo pokud vypůjčitel neposkytuje 

předmětu výpůjčky náležitou péči a ochranu tak, aby nedocházelo ke škodám na 

předmětu výpůjčky. V takovém případě činí výpovědní doba 7 dní a počíná běžet 

následujícího dne po doručení výpovědi vypůjčiteli. 

c) odstoupením od smlouvy v souladu s ust. § 2001 a násl. občanského zákoníku.  

- Půjčitel se může domáhat předčasného vrácení předmětu výpůjčky v případě, že bude 

předmět výpůjčky potřebovat nevyhnutelně dříve z důvodu, který nemohl při uzavření 

této smlouvy předvídat. Půjčitel je též oprávněn požadovat pro své účely vrácení 

předmětu výpůjčky na přechodnou a časově vymezenou dobu. O to musí předem 

v přiměřené době písemně požádat vypůjčitele. Vypůjčitel má právo vrátit předmět 

výpůjčky předčasně, kdyby však z toho vznikly půjčiteli obtíže, nemůže tak učinit bez 

jeho souhlasu. 

- Vypůjčitel se zaváže užívat věc v souladu s dohodnutým účelem. Půjčitel požaduje 

suché čištění, bez čisticích prostředků. Vypůjčitel neprodleně písemně ohlásí půjčiteli 

případné poškození, zničení či ztrátu vypůjčené věci. 

- Vypůjčitel není oprávněn přenechat předmět výpůjčky jiné osobě bez předchozího 

písemného souhlasu půjčitele. 

- V případě poškození předmětu výpůjčky v době trvání výpůjčky zajistí půjčitel jeho 

opravu a vypůjčitel se zavazuje náklady na opravu uhradit. V případě ztráty nebo 

zničení předmětu výpůjčky se vypůjčitel zavazuje nahradit půjčiteli škodu ve výši podle 

znaleckého posudku. 

- Pořizovat fotografie předmětu výpůjčky smí vypůjčitel jen s předchozím písemným 

souhlasem půjčitele. 

- Vypůjčitel je povinen uvádět půjčitele v popiskách, titulcích a v propagačních 

materiálech vydaných k účelu použití předmětu výpůjčky. V případě, že vypůjčitel se 
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souhlasem půjčitele pořídí fotodokumentaci předmětu výpůjčky za účelem zhotovení 

katalogu k výstavě, je povinen jeden výtisk katalogu darovat půjčiteli. 

- Vypůjčitel je povinen nejpozději do 3 dnů od podpisu smlouvy pojistit předmět výpůjčky 

proti ztrátě, odcizení a poškození a je povinen předložit půjčiteli doklad o splnění této 

povinnosti. 

- Bude sjednána smluvní pokuta ve výši 1.000,-- Kč, kterou je vypůjčitel povinen zaplatit 

půjčiteli  za každé jednotlivé porušení povinnosti vypůjčitele. Smluvní pokuta je splatná 

do 10 dnů od doručení písemné výzvy vypůjčiteli. Půjčitel má vůči vypůjčiteli též právo 

na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta 

vztahuje, a to v plné výši. Právo na náhradu škody může půjčitel uplatnit vedle práva 

na uplatnění smluvní pokuty. 

 

Termín:  31.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

5107/18 MJP – budoucí prodej pozemků v lokalitě PZ IV v k.ú. Šumperk  

doporučuje ZM 

schválit zrušení usnesení ZM č. 1089/18 – 1091/18 ze dne 21.06.2018 z důvodu přijetí 

nových usnesení. 

 

Termín:  13.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

5108/18 MJP – budoucí prodej pozemků v lokalitě PZ IV v k.ú. Šumperk  

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem od 07.05.2018 do 22.05.2018 dle usnesení rady města č. 4418/18 ze dne 

03.05.2018, budoucí prodej části p.č. 1040/1 o výměře cca 14544 m2, části p.č. 1040/3 o 

výměře cca 1820 m2, části p.č. 1040/4 o výměře cca 11544 m2, části p.č. 1040/5 o výměře 

cca 697 m2, části p.č. 2183/3 o výměře cca 365 m2, části p.č. 1041/1 o výměře cca 40 m2, 

části p.č. 1041/2 o výměře cca 108 m2, části p.č. 1041/3 o výměře cca 264 m2, o celkové 

výměře cca 29382 m2, v k.ú. Šumperk, za účelem výstavby nové průmyslové zóny v souladu 

s územním plánem města Šumperka a v souladu s koordinační studií investičního záměru 

v dané lokalitě za těchto podmínek: 

- budoucí kupující: PRUMHOR, spol. s r. o., se sídlem Nemocniční 3261/30, Šumperk, 

IČO 47153903 

- kupní cena 250,-- Kč/m2 + DPH 

- budoucí kupující uhradí poplatek za vynětí ze ZPF 

- záloha ve výši 80 % kupní ceny + DPH bude uhrazena do 30 dnů ode dne uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě kupní, doplatek kupní ceny bude uhrazen po uzavření 

vlastní kupní smlouvy a po zaměření předmětu prodeje a vybudované komunikaci 

uvnitř PZ IV 

- vlastní kupní smlouva bude uzavřena po vybudování a zaměření komunikace v lokalitě 

PZ IV  

- geometrický plán pro zaměření, ucelení pozemků a komunikace v PZ IV bude 

vyhotoven na náklady budoucích kupujících 

- budoucí kupující vybudují na vlastní náklady celou technickou infrastrukturu pro dané 

území a komunikaci v PZ IV v souladu s koordinační studií, komunikace bude po 

zaměření geometrickým plánem a kolaudaci předána do vlastnictví a správy města 

Šumperka, pozemek pod komunikací zůstává v majetku města Šumperka 

 

Termín:  13.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5109/18 MJP – budoucí prodej pozemků v lokalitě PZ IV v k.ú. Šumperk  

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem od 07.05.2018 do 22.05.2018 dle usnesení rady města č. 4418/18 ze dne 

03.05.2018, budoucí prodej části p.č. 1040/4 o výměře cca 234 m2, části p.č. 1040/5 o 

výměře cca 127 m2, části p.č. 2183/3 o výměře cca 658 m2, části p.č. 1041/3 o výměře cca 

5539 m2, části p.č. 1041/4 o výměře cca 1647 m2, o celkové výměře cca 8205 m2, v k.ú. 

Šumperk, za účelem výstavby nové průmyslové zóny v souladu s územním plánem města 

Šumperka a v souladu s koordinační studií investičního záměru v dané lokalitě za těchto 

podmínek: 

- budoucí kupující: T. V., bytem Šumperk a M. P., bytem Vikýřovice, každý spoluvlastnický 

podíl o velikosti 1/2 

- kupní cena 250,-- Kč/m2 + DPH 

- budoucí kupující uhradí poplatek za vynětí ze ZPF 

- záloha ve výši 80 % kupní ceny + DPH bude uhrazena do 30 dnů ode dne uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě kupní, doplatek kupní ceny bude uhrazen po uzavření 

vlastní kupní smlouvy a po zaměření předmětu prodeje a vybudované komunikaci 

uvnitř PZ IV 

- vlastní kupní smlouva bude uzavřena po vybudování a zaměření komunikace v lokalitě 

PZ IV  

- geometrický plán pro zaměření, ucelení pozemků a komunikace v PZ IV bude 

vyhotoven na náklady budoucích kupujících 

- budoucí kupující vybudují na vlastní náklady celou technickou infrastrukturu pro dané 

území a komunikaci v PZ IV v souladu s koordinační studií, komunikace bude po 

zaměření geometrickým plánem a kolaudaci předána do vlastnictví a správy města 

Šumperka, pozemek pod komunikací zůstává v majetku města Šumperka 

 

Termín:  13.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

 

5110/18 MJP – budoucí prodej pozemků v lokalitě PZ IV v k.ú. Šumperk  

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobemod 07.05.2018 do 22.05.2018 dle usnesení rady města č. 4418/18 ze dne 

03.05.2018, budoucí prodej části p.č. 1040/1 o výměře cca 497 m2, části p.č. 2183/3 o 

výměře cca 561 m2, části p.č. 1041/1 o výměře cca 9884 m2, části p.č. 1041/2 o výměře 

cca 1994 m2, části p.č. 1041/3 o výměře cca 10205 m2, části p.č. 1041/4 o výměře cca 

2921 m2, o celkové výměře cca 26062 m2, v k.ú. Šumperk, za účelem výstavby nové 

průmyslové zóny v souladu s územním plánem města Šumperka a v souladu s koordinační 

studií investičního záměru v dané lokalitě za těchto podmínek: 

- budoucí kupující: MT TAPES s.r.o., se sídlem Petrov nad Desnou č.p. 150, PSČ 788 16, 

IČO 26843552 

- kupní cena 250,-- Kč/m2 + DPH 

- budoucí kupující uhradí poplatek za vynětí ze ZPF 

- záloha ve výši 80 % kupní ceny + DPH bude uhrazena do 30 dnů ode dne uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě kupní, doplatek kupní ceny bude uhrazen po uzavření 

vlastní kupní smlouvy a po zaměření předmětu prodeje a vybudované komunikaci 

uvnitř PZ IV 

- vlastní kupní smlouva bude uzavřena po vybudování a zaměření komunikace v lokalitě 

PZ IV  

- geometrický plán pro zaměření, ucelení pozemků a komunikace v PZ IV bude 

vyhotoven na náklady budoucích kupujících 

- budoucí kupující vybudují na vlastní náklady celou technickou infrastrukturu pro dané 

území a komunikaci v PZ IV v souladu s koordinační studií, komunikace bude po 
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zaměření geometrickým plánem a kolaudaci předána do vlastnictví a správy města 

Šumperka, pozemek pod komunikací zůstává v majetku města Šumperka 

 

Termín:  13.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

5111/18 MJP – úprava WC na hřbitově při ul. Zábřežská v Šumperku  

schvaluje 

uzavření smlouvy o dílo na vyklizení a udržovací práce budovy WC v lokalitě hřbitova při          

ul. Zábřežská v Šumperku, se zhotovitelem Údržba zeleně a parků, s.r.o., se sídlem 

Rooseveltova 494/17, 787 01  Šumperk, IČO 26837391. Nabídková cena za dílo je 

395.717,-- Kč bez DPH, tj. 478.818,-- Kč včetně DPH. 

 

Termín:  30.11.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

5112/18 MJP – rezervační smlouva na pozemek p.č. 213/10 v k.ú. Horní Temenice v lokalitě 

Za Hniličkou  

schvaluje 

v souladu se stanovenými podmínkami ve schváleném záměru města, podle usnesení RM č. 

3328/17 ze dne 22.06.2017, zveřejněném zákonem stanoveným způsobem od 26.06.2017 

do 12.07.2017, uzavření dohody o rezervaci pozemku p. č. 213/10 o výměře 806 m2 v k.ú. 

Horní Temenice (lokalita výstavby Za Hniličkou). 

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

Zájemce o koupi: L. P., bytem Šumperk 

Podmínky:  

- účel rezervace: zajištění hypotečního úvěru na koupi pozemku  

- smlouva se uzavírá na dobu určitou do data uzavření smlouvy kupní, nejpozději do 

30.06.2019. 

 

Termín:  15.11.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

5113/18 MJP – správa majetku – vyhodnocení veřejné zakázky „Údržba ploch a prvků veřejné 

zeleně na území města Šumperka“ 

schvaluje 

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

veřejnou zakázku „Údržba ploch a prvků veřejné zeleně na území města Šumperka“, zadanou 

v rámci otevřeného nadlimitního zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyloučit firmu KomuTech s.r.o., se sídlem 

Výpadová 827/20, Praha 5 – Radotín, PSČ 153 00, IČO 03759997, z důvodu nedostatečného 

objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny. 

 

Termín:  30.11.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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5114/18 MJP – správa majetku – vyhodnocení veřejné zakázky „Údržba ploch a prvků veřejné 

zeleně na území města Šumperka“ 

schvaluje 

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

veřejnou zakázku „Údržba ploch a prvků veřejné zeleně na území města Šumperka“, zadanou 

v rámci otevřeného nadlimitního zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitelem společnost VYKRUT zahradní 

služby a.s., se sídlem Pavlovova 3048/40, Ostrava – Zábřeh, PSČ 700 30, IČO 03921921. 

Nabídková cena je 44.739.955,32 Kč bez DPH, tj. 54.135.345,94 Kč včetně DPH. 

 

Termín:  31.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

5115/18 Rozpočtová opatření města Šumperka  

schvaluje 

rozpočtová opatření č. XVII roku 2018  

příjmy ve výši:              201 tis. Kč 

výdaje ve výši:          1.453 tis. Kč 

 

příjmy celkem:   636.553 tis. Kč 

výdaje celkem:  760.295 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  784.523 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:                      777.749 tis. Kč 

 

Termín:  31.10.2018 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

5116/18 Rozpočet města Šumperka na rok 2019  

doporučuje ZM schválit 

1) Rozpočet města Šumperka na rok 2019 dle předloženého materiálu: 

příjmy rozpočtu celkem:  610.909 tis. Kč 

přebytek z minulých let:     70.100 tis. Kč 

úvěr ve výši:                        20.000 tis. Kč 

 

výdaje rozpočtu celkem: 683.486 tis. Kč 

splátky jistin úvěrů:            17.523 tis. Kč 

 

 

2) Rozpočty fondů města Šumperka dle předloženého materiálu: 

Sociální fond 

Fond životního prostředí 

Fond na úpravu zevnějšku 

 

Termín:  13.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

 

 

 

 

 

RNDr. Jan Přichystal     Mgr. Tomáš Spurný 

                            1. místostarosta                    2. místostarosta 
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