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Naše čj.: MUSP 118284/2018 

Naše sp. zn.: 118280/2018 TAJ/PECH *MUSPX01YA3NZ* 

 

U S N E S E N Í  

z 1. schůze Rady města Šumperka ze dne 23. 11. 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. 

1/18 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

kontrolu plnění usnesení: 

2705/17, 4411/18, 4412/18, 4413/18, 4415/18, 4416/18, 4417/18, 4568/18, 

4569/18, 4570/18, 4571/18, 4572/18, 4575/18, 4646/18, 4653/18, 4657/18, 

4658/18, 4710/18, 4758/18, 4762/18, 4802/18, 4803/18, 4804/18, 4805/18, 

4806/18, 4807/18, 4818/18, 4819/18, 4820/18, 4821/18, 4822/18, 4858/18, 

4862/18, 4863/18, 4864/18, 4890/18, 4891/18, 4893/18, 4894/18, 4895/18, 

4898/18, 4899/18, 4902/18, 4903/18, 4911/18, 4915/18, 4916/18, 4949/18, 

4951/18, 4955/18, 4956/18, 4957/18, 4958/18, 4959/18, 4965/18, 4976/18, 

4977/18, 4978/18, 4979/18, 4980/18, 4981/18, 4982/18, 4983/18, 4984/18, 

4985/18, 4986/18, 4987/18, 4988/18, 4989/18, 4990/18, 4991/18, 4992/18, 

4993/18, 4994/18, 4995/18, 4996/18, 4997/18, 4999/18, 5000/18, 5001/18, 

5004/18, 5005/18, 5019/18, 5022/18, 5025/18, 5026/18, 5027/18, 5028/18, 

5029/18, 5031/18, 5032/18, 5033/18, 5034/18, 5037/18, 5038/18, 5039/18, 

5042/18, 5043/18, 5045/18, 5074/18, 5076/18, 5079/18, 5080/18, 5081/18, 

5082/18,    5083/18,   5084/18,    5085/18,   5086/18,    5090/18,    5092/18. 

 

2/18 Kontrola plnění usnesení  

schvaluje 

prodloužení termínu plnění usnesení: 

4414/18 do 31.03.2019 Zodpovídá: Ing. Répalová 

4656/18 do 31.03.2019 Zodpovídá: Ing. Répalová 

4683/18 do 24.01.2019 Zodpovídá: Ing. Peluhová 

4698/18 do 31.12.2018 Zodpovídá: Ing. Répalová 

4699/18 do 31.03.2019 Zodpovídá: Ing. Répalová 

4700/18 do 31.03.2019 Zodpovídá: Ing. Répalová 

4716/18 do 28.02.2019 Zodpovídá: Ing. Répalová 

4748/18 do 31.03.2019 Zodpovídá: Ing. Peluhová 

4760/18 do 31.12.2018 Zodpovídá: Ing. Répalová 

4815/18 do 31.12.2018 Zodpovídá: Ing. Répalová 

4892/18 do 28.12.2018 Zodpovídá: Ing. Volf 

4897/18 do 28.12.2018 Zodpovídá: Ing. Volf 

5003/18 do 27.11.2018 Zodpovídá: Ing. Krňávková 

5035/18 do 28.12.2018 Zodpovídá: Ing. Volf 

5036/18 do 31.12.2018 Zodpovídá: Ing. Volf 

5088/18 do 28.12.2018 Zodpovídá: Ing. Miterková 
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3/18 Kontrola plnění usnesení – oprava usnesení RM č. 4815/18 ze dne 30.8.2018 

schvaluje 

opravu usnesení RM č. 4815/18 ze dne 30.08.2018 takto: v usnesení se mění text „na 

základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

03.07.2018 do 19.07.2018 dle usnesení rady města č. 4666/18 ze dne 28.06.2018“ na „na 

základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

26.07.2018 do 13.08.2018 dle usnesení rady města č. 4723/18 ze dne 19.07.2018“. 

V ostatním se usnesení nemění. 

 

Termín:  23.11.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

 

4/18 Kontrola plnění usnesení - oprava usnesení RM č. 4897/18 ze dne 27.9.2018 

  schvaluje 

opravu usnesení RM č. 4897/18 ze dne 27.09.2018 takto: místo člena komise pro posouzení 

a hodnocení nabídek Mgr. Tomáše Spurného bude Ing. Jakub Jirgl a místo náhradníka komise 

pro posouzení a hodnocení nabídek RNDr. Jana Přichystala bude Mgr. Irena Jonová. 

  V ostatním se usnesení nemění. 

 

 

Termín:  23.11.2018 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

 

   

5/18 Obecně závazná vyhláška 

doporučuje ZM 

vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecné zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 14 odst. 2 

zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně 

závaznou vyhlášku č. xx/2018, kterou se stanoví místní poplatek za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s 

účinností od 01.01.2019. 

 

Termín:  13.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

6/18 Rozpočet města Šumperka 

bere na vědomí 

návrh rozpočtu města Šumperka na rok 2019 dle předloženého materiálu. 

 

 

   

7/18 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XVIII r. 2018 

schvaluje 

rozpočtová opatření č. XVIII roku 2018  

příjmy ve výši:           1.074 tis. Kč 

výdaje ve výši:          2.198 tis. Kč 
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příjmy celkem:   637.627 tis. Kč 

výdaje celkem:  762.493 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  785.597 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:                      779.947 tis. Kč 

 

Termín:  30.11.2018 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

8/18 Vypsání veřejné zakázky na poskytování hlasových služeb a služeb elektronických 

komunikací 

schvaluje 

- vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na poskytování hlasových služeb a služeb 

elektronických komunikací pro město Šumperk. 

- členy komise včetně náhradníků, kteří budou plnit funkci členů komise pro otevírání 

obálek, posouzení a hodnocení nabídek 

   členové:  Mgr. Jonová, Ing. Kouřil, Ing. Štefečková, Koutný DiS., Bc. Güttlerová  

   náhradníci:  Ing. Jirgl, M. Šula, H. Hloušková, Ing. Matušů, Ing. Peluhová  

- minimální seznam zájemců ve složení 

- O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČO 60193336 

- T-Mobil Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČO 64949681 

- Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO 25788001 

 

Termín:  23.11.2018 

         Zodpovídá: Ing. Kouři, Koutný, DiS. 

9/18 Členství města – změna zástupců za město Šumperk – Sdružení historických sídel 

Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS)  

schvaluje 

jmenování zástupcem města Šumperka do Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 

(SHS ČMS) 1. místostarostku Mgr. Irenu Jonovou s účinností od 23.11.2018. 

 

Termín:  23.11.2018 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 

10/18 Členství města – změna zástupců za město Šumperk – Jeseníky – Sdružení 

cestovního ruchu 

schvaluje 

jmenování zástupcem města Šumperka do Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu Radovana 

Auera s účinností od 23.11.2018. 

 

Termín:  23.11.2018 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 

11/18 Členství města – změna zástupců za město Šumperk – Svaz měst a obcí ČR  

schvaluje 

jmenování zástupcem města Šumperka do Svazu měst a obcí ČR starostu Mgr. Tomáše 

Spurného s účinností od 23.11.2018. 

 

Termín:  23.11.2018 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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12/18 Členství města – změna zástupců za město Šumperk – Regionální agentura pro 

rozvoj střední Moravy (RARSM) 

schvaluje 

jmenování zástupcem města Šumperka do Regionální agentury pro rozvoj střední Moravy 

(RARSM) 2. místostarostu Ing. Jakuba Jirgla s účinností od 23.11.2018. 

 

Termín:  23.11.2018 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 

13/18 Členství města – změna zástupců za město Šumperk – Společnost česko-německého 

porozumění  

schvaluje 

jmenování zástupců města Šumperka do Společnosti česko-německého porozumění starostu 

Mgr. Tomáše Spurného a 2. místostarostu Ing. Jakuba Jirgla s účinností od 23.11.2018. 

 

Termín:  23.11.2018 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 

14/18 Členství města – změna zástupců za město Šumperk – Asociace měst pro cyklisty  

schvaluje 

jmenování zástupcem města Šumperka do Asociace měst pro cyklisty 1. místostarostku     

Mgr. Irenu Jonovou a vedoucí oddělení strategického rozvoje Ing. Lenku Krobotovou, 

cyklokoordinátora města s účinností od 23.11.2018. 

 

Termín:  23.11.2018 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 

15/18 Členství města – změna zástupců za město Šumperk – Sdružení místních samospráv 

schvaluje 

jmenování zástupcem města Šumperka do Sdružení místních samospráv 1. místostarostku 

Mgr. Irenu Jonovou s účinností od 23.11.2018. 

 

Termín:  23.11.2018 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 

16/18 Členství města – změna zástupců za město Šumperk – Sdružení obcí střední Moravy  

schvaluje 

jmenování zástupcem města Šumperka do Sdružení obcí střední Moravy starostu Mgr. Tomáše 

Spurného s účinností od 23.11.2018. 

 

Termín:  23.11.2018 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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17/18 Členství města – změna zástupců za město Šumperk – Rada pro kontrolu 

hospodaření Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, p.o. a Dětského 

centra Ostrůvek, p.o.  

schvaluje 

jmenování zástupcem města Šumperka do Rady pro kontrolu hospodaření Zdravotnické 

záchranné služby Olomouckého kraje, příspěvkové organizace a Dětského centra Ostrůvek, 

příspěvkové organizace 1. místostarostku Mgr. Irenu Jonovou s účinností od 23.11.2018. 

 

Termín:  23.11.2018 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 

   

18/18 Odpady Olomouckého kraje – změna zástupce za město Šumperk 

doporučuje ZM 

jmenovat zástupcem města Šumperka do Odpady Olomouckého kraje 2. místostarostu        

Ing. Jakuba Jirgla s účinností od 13.12.2018. 

 

Termín:  13.12.2018 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 

   

19/18 Komise Rady města 

zřizuje 

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

následující komise rady města:  

- komise pro dotace z rozpočtu města 

- komise strategického rozvoje, výstavby a životního prostředí 

- komise školství a sportu 

- komise kultury, letopisecká a cestovního ruchu 

- komise sociální 

- komise dopravy 

- komise pro prevenci kriminality a bezpečnost ve městě 

- komise majetkoprávní, bytového hospodářství a živností 

-     komise Studentská rada 

 

Termín:  23.11.2018 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

   

20/18 Jmenování předsedů a tajemníků komisí Rady města 

jmenuje 

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

předsedy a tajemníky komisí rady města s účinností od 23.11.2018 takto: 

 

Komise pro dotace z rozpočtu města 

předseda: Radovan Auer (Šumperáci) 

tajemník: Mgr. Iveta Vymazalová 

 

Komise strategického rozvoje, výstavby a životního prostředí 

předseda: Mgr. Karel Hošek (Šumperáci) 

tajemník: Ing. Lenka Krobotová 
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Komise školství a sportu 

předseda: Mgr. Hynek Pálka (Šumperáci) 

tajemník: Bc. Jana Nedělníková 

 

 Komise kultury, letopisecká a cestovního ruchu  

předseda: Mgr. Martin Kuchtík (Nezávislá volba) 

tajemník: Bc. Martina Buchtová 

 

Komise sociální 

předseda: Dušan Ščambura (PRO ŠUMPERK - KDU-ČSL a NK) 

tajemník: Zuzana Müllerová, DiS. 

 

Komise dopravy 

předseda: Ing. Přemysl Michálek, CSc. (ODS) 

tajemník: Ing. Jaroslava Vicencová 

 

Komise pro prevenci kriminality a bezpečnost ve městě 

předseda: František Porteš (ANO 2011) 

tajemník: Bc. Slavěna Karkošková 

 

 

Komise majetkoprávní, bytového hospodářství a živností 

předseda: Martin Janíček (ANO 2011) 

tajemník: Kateřina Bezdíčková 

 

Komise Studentská rada 

předseda: Rudolf Brož (Šumperáci) 

tajemník: Antonín Linet, DiS. 

 

 

Termín:  23.11.2018 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 

  

21/18 Komise Rady města – stanovení počtu členů  

stanovuje 

maximální počet členů komise Rady města na 9 (včetně předsedy komise). 

 

Termín:  23.11.2018 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

22/18 Komise Rady města – stanovení počtu členů  

schvaluje 

složení komisí tak, že v každé komisi bude minimálně jeden člen volebního uskupení 

zastoupeného v zastupitelstvu města, pokud podá takový návrh. Při podání více návrhů bude 

první v pořadí označen jako člen, druhý v pořadí jako náhradník. 

 

Termín:  23.11.2018 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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23/18 Poradní sbor pro podporu podnikání a zaměstnanosti  

zřizuje 

„Poradní sbor pro podporu podnikání a zaměstnanosti“ s účinností od 01.12.2018. 

 

Termín:  01.12.2018 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 

24/18 Poradní sbor pro podporu podnikání a zaměstnanosti  

jmenuje 

Mgr. Irenu Jonovou koordinátorkou Poradního sboru pro podporu podnikání a zaměstnanosti 

s účinností od 01.12.2018. 

 

Termín:  01.12.2018 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 

   

25/18 Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a členů komisí a výborů, 

kteří nejsou členy zastupitelstva města  

doporučuje ZM 

schválit měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce v následujících 

částkách: 

- člen zastupitelstva města    2.200,-- Kč 

- člen rady města     8.000,-- Kč 

- předseda výboru ZM (kteří jsou členy ZM)  4.500,-- Kč 

- předseda komise RM (kteří jsou členy ZM)  4.500,-- Kč 

- člen výboru ZM (kteří jsou členy ZM)       450,-- Kč 

- člen komise RM (kteří jsou členy ZM)       450,-- Kč 

 

Termín:  13.12.2018 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 

26/18 Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a členů komisí a výborů, 

kteří nejsou členy zastupitelstva města  

doporučuje ZM 

schválit, že v případě souběhu výkonu více funkcí se neuvolněnému členovi zastupitelstva 

poskytne odměna za tu jeho funkci, za kterou mu náleží nejvyšší odměna (odměny za výkon 

jednotlivých funkcí se nebudou sčítat). 

 

Termín:  13.12.2018 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 

27/18 Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a členů komisí a výborů, 

kteří nejsou členy zastupitelstva města  

doporučuje ZM 

schválit, v souladu s § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, měsíční 

odměny poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon 

funkce členů výborů a předsedů a členů komisí stejnou finanční odměnu jako neuvolněným 

členům zastupitelstva města: 

- předseda komise RM (kteří nejsou členy ZM)                4.500,-- Kč 

- člen výboru ZM (kteří nejsou členy ZM)       450,-- Kč 
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- člen komise RM (kteří nejsou členy ZM)       450,-- Kč 

 

Termín:  13.12.2018 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 

28/18 Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a členů komisí a výborů, 

kteří nejsou členy zastupitelstva města  

doporučuje ZM 

schválit, že odměna bude poskytována od data 01.01.2019. 

 

Termín:  13.12.2018 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 

29/18 Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a členů komisí a výborů, 

kteří nejsou členy zastupitelstva města  

doporučuje ZM 

schválit, že v případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva bude 

odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých 

funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. 

 

Termín:  13.12.2018 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

   

30/18 MJP – dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 91N16/63 uzavřené s ČR – Státním 

pozemkovým úřadem  

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 91N16/63 uzavřené dne 01.10.2016, ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 31.08.2017, mezi městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 

Šumperk, IČO 00303461, jako nájemcem a ČR – Státním pozemkovým úřadem, se sídlem 

Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00, IČO 01312774, jako pronajímatelem, jehož 

předmětem bude: 

- zvýšení ročního nájemného na částku 11.325,-- Kč počínaje dnem 30.12.2017, tedy 

dnem nabytí právní moci stavebního povolení na stavbu „Cyklostezka Bratrušov“   

- doplnění oprávnění pronajímatele jednostranně zvýšit nájemné o míru inflace 

vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyhlášenou 

Českým statistickým úřadem za předcházející běžný rok 

Ostatní ustanovení nájemní smlouvy č. 91N16/63 se nemění. 

 

Termín:  31.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

   

31/18 MJP – nájemné za pronájem prodejních stánků v období od 25.12.2018 do 

31.12.2018  

schvaluje 

uzavření nájemních smluv na pronájem prodejních stánků za podmínek: 

 

Nájemné: 150,-- Kč/1 stánek/den vč. 21 % DPH 

Doba nájmu: od 25.12.2018 do 31.12.2018 
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Podmínky: stánky budou umístěny na ul. Gen. Svobody (tzv. točák), předmětem prodeje 

bude občerstvení 

 

Termín:  30.11.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

32/18 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku p.č. 312/2 v k.ú. Šumperk (plocha 

označovaná jako zadní obslužná komunikace s parkovištěm Slovanská)  

schvaluje 

zveřejnit záměr města pronajmout část pozemkové parc. č. 312/2 o výměře 24 m² v k.ú. 

Šumperk. 

Účel nájmu: plocha pro parkování osobního motorového vozidla nájemce – osoby se sídlem 

nebo provozovnou v okolí parkoviště, parkovací místo č. 3 

Nájemné: min. 375,-- Kč vč. 21 % DPH/1 park. místo/měsíc, tj. celkem 4.500,-- Kč vč. 21 

% DPH/1 park. místo/rok  

Doba nájmu: doba určitá od 01.01.2019 do 31.12.2021, tj. na 3 roky s možností dalšího 

tříletého prodloužení, nájem lze ukončit též písemnou dohodou smluvních stran 

 

Termín:  31.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

33/18 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku p.č. 312/2 v k.ú. Šumperk (plocha 

označovaná jako zadní obslužná komunikace s parkovištěm Slovanská)  

schvaluje 

zveřejnit záměr města pronajmout část pozemkové parc. č. 312/2 o výměře 24 m² v k.ú. 

Šumperk. 

Účel nájmu: plocha pro parkování osobního motorového vozidla nájemce – osoby se sídlem 

nebo provozovnou v okolí parkoviště, parkovací místo č. 4 

Nájemné: min. 375,-- Kč vč. 21 % DPH/1 park. místo/měsíc, tj. celkem 4.500,-- Kč vč. 21 

% DPH/1 park. místo/rok  

Doba nájmu: doba určitá od 01.01.2019 do 31.12.2021, tj. na 3 roky s možností dalšího 

tříletého prodloužení, nájem lze ukončit též písemnou dohodou smluvních stran 

 

Termín:  31.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

34/18 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu: 

„Vodovodní přípojka pro st.p.č. 2034/1, č.p. 81, ul. Žerotínova v k.ú. Šumperk“  

schvaluje 

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající ve zřízení 

práva uložit a provozovat na pozemcích p. č. 2096/24, 2096/25 a 1229/46 v k. ú. Šumperk 

stavbu: „Vodovodní přípojka pro st.p.č. 2034/1, č.p. 81, ul. Žerotínova v k.ú. Šumperk“. 

Budoucí povinný ze služebnosti: 

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

Budoucí oprávnění ze služebnosti: 

R. K. a J. K., první bytem Šumperk, druhá bytem Nový Malín 

Podmínky: 

- Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou. 

- Budoucí služebnost bude zřízena 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 
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zajistí na své náklady budoucí oprávnění, minimálně ale celkem ve výši 1.000,-- Kč + 

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

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

služebnosti inženýrské sítě. 

- Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude uzavřena na základě písemné výzvy 

budoucích oprávněných, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 

31.08.2020. V případě nedodržení stanovené lhůty pro učinění výzvy se sjednává 

jednorázová smluvní pokuta ve výši 20.000,-- Kč. 

- Budoucí oprávnění jsou povinni dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a 

podmínky stanovené odborem RÚI a MJP - OKS. 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

35/18 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu: 

„Vodovodní přípojka st.p.č. 128 k.ú. Horní Temenice (lokalita při ul. Bohdíkovské)  

schvaluje 

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající ve zřízení 

práva uložit a provozovat na pozemku p. č. 1327/3 v k.ú. Horní Temenice stavbu: „Vodovodní 

přípojka st.p.č. 128 k.ú. Horní Temenice“. 

Budoucí povinný ze služebnosti: 

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

Budoucí oprávnění ze služebnosti: 

J. a I. H., oba bytem Šumperk 

Podmínky: 

- Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou. 

- Budoucí služebnost bude zřízena úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad pro 

zřizování věcných břemen …….“, ve výši 40,-- Kč + platná sazba DPH/každý započatý 1 

m délky věcného břemene, stanovené dle geometrického plánu pro určení skutečného 

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

náklady budoucí oprávnění, minimálně ale celkem ve výši 500,-- Kč + platná sazba 

DPH. Úhrada úplaty bude oprávněnými provedena před vkladem věcného práva do KN, 

ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě. 

- Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude uzavřena na základě písemné výzvy 

budoucích oprávněných, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 

31.08.2020. V případě nedodržení stanovené lhůty pro učinění výzvy se sjednává 

jednorázová smluvní pokuta ve výši 10.000,-- Kč. 

- Budoucí oprávnění jsou povinni dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a 

podmínky stanovené odborem RÚI a MJP - OKS. 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

36/18 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu zařízení 

elektrizační distribuční soustavy ČEZ: „Šumperk – VN 340, VN 1213, zdvojení VNv, 

VNk“  

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti, spočívajícího v právu umístit a 

provozovat přes pozemky p.č. 832/38, 832/57, 832/67, 914/4, 914/5, 914/11, 914/12, 

914/106, 1324/2, 1365/1, 1372/1, 1495/5, 2082/1, 2119/3, 2171/34, 2171/50, 

2187/2, 3080 v k.ú. Šumperk zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – VN 340, 

VN 1213, zdvojení VNv, VNk“. 

Povinný z věcného břemene:   
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Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 

Oprávněný z věcného břemene:   

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

IČO 24729035. 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 

- Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 

- Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce 97.175,-- 

Kč včetně platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 6.875,-- Kč vč. DPH, vzniklý po 

započtení zálohy ve výši 104.050,-- Kč vč. DPH, zaplacené na základě smlouvy o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - osobní služebnosti umístění a 

provozování zařízení distribuční soustavy a o zřízení práva provést stavbu 

VBb/0010/2014/Pe ze dne 17.10.2014, bude oprávněnému vyplacen zpět 

před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne 

uzavření smlouvy.  

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

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

37/18 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu zařízení 

elektrizační distribuční soustavy ČEZ: „Šumperk – Javoříčko, p.č. 3084, město 

Šumperk, přeložka NNk“  

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti, spočívajícího v právu umístit a 

provozovat zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Javoříčko, p.č. 3084, město 

Šumperk, přeložka NNk“ přes pozemky p.č. 1257/60 a 3084 v k.ú. Šumperk. 

Povinný z věcného břemene:   

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

Oprávněný z věcného břemene:   

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

IČO 24729035. 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

- Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 

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

500,-- Kč  + DPH v platné sazbě. Úplata je splatná ve lhůtě do 30 dnů ode dne 

uzavření smlouvy, před vkladem věcného práva do KN. 

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

náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

38/18 MJP – změna usnesení RM č. 4914/18 ze dne 27.09.2018 – smlouva o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění zařízení elektrizační 

distribuční soustavy ČEZ: „Šumperk – Temenická, parc. 104/16, VNk“  

schvaluje 

změnu usnesení RM č. 4914/18 ze dne 27.09.2018, ve věci uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby zařízení elektrizační 

distribuční soustavy: „Šumperk – Temenická, parc. 104/16, VNk“ na pozemku p.č. 104/4 v  

k.ú. Dolní Temenice, mezi budoucím povinným z věcného břemene městem Šumperkem, se 

sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, a budoucím oprávněným z věcného 

břemene spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly,               

PSČ 405 02, IČO 24729035. Změna usnesení spočívá v doplnění pozemků dotčených 
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výstavbou zařízení o pozemek p. č. 960 v k. ú. Dolní Temenice, v důsledku změny trasy v rámci 

úpravy projektové dokumentace. 

V ostatním se usnesení RM č. 4914/18 nemění. 

 

Termín:  31.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

39/18 MJP – změna usnesení RM č. 4081/18, ve znění usnesení RM č. 4294/18 – smlouva 

o zřízení věcného břemene pro stavbu plynárenského zařízení GasNet: „REKO MS 

Šumperk, ul. Denisova + 2“  

schvaluje 

změnu usnesení RM č. 4081/18 ze dne 08.02.2018, ve znění pozměňujícího usnesení RM č. 

4294/18 ze dne 12.04.2018, ve věci uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti 

inženýrské sítě, spočívajícího v právu umístit a provozovat plynárenské zařízení: „REKO MS 

Šumperk, ul. Denisova + 2“ přes pozemky p.č. 1994/1, 1998/1, 1998/3, 2155, st. 1743 

v k.ú. Šumperk, mezi povinným z věcného břemene městem Šumperkem a oprávněným 

z věcného břemene spol. GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, 

IČO 27295567. 

Změna usnesení spočívá v opravě výčtu dotčených pozemků, kde nebude uveden pozemek 

p.č.st. 1743 v k.ú. Šumperk, který byl v mezidobí převeden na jiný subjekt. V důsledku toho se 

úplata v původní výši 33.043,-- Kč vč. DPH nově stanovuje ve výši 32.239,-- Kč vč. DPH a 

doplatek v původní výši 4.691,-- Kč vč. DPH v nové výši 3.887,-- Kč vč. DPH.                                                                                                          

V ostatním se usnesení RM č. 4081/18, ve znění usnesení RM č. 4294/18 nemění. 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

   

40/18 MJP – bezúplatný převod pozemků pod zálivy autobusových zastávek u silnice II. a III. 

třídy – nabyvatel Olomoucký kraj  

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

22.10.2018 do 07.11.2018 dle usnesení RM č. 5045/18 ze dne 18.10.2018 a podle 

usnesení ZM č. 1857/10 ze dne 16.09.2010 ve věci vydání příslibu bezúplatného převodu, 

schválit uzavření vlastní darovací smlouvy, jejímž předmětem je bezúplatný převod pozemků 

p.č. 1168/12 o výměře 22 m2, p.č. 1257/161 o výměře 66 m2, p.č. 1992/14 o výměře 10 m2, 

p.č. 1992/16 o výměře 11 m2, p č. 2115/2 o výměře 153 m2, p.č. 2315/4 o výměře 101 m2 

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

vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, Olomouc,       

PSČ 779 11, IČO 60609460, s právem hospodaření pro Správu silnic Olomouckého kraje, 

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

IČO 70960399, za účelem narovnání majetkoprávních vztahů k pozemkům pod stavbou zálivů 

autobusových zastávek, vybudovaných v rámci investiční akce „Rozvoj integrovaného 

dopravního systému v Šumperku – rekonstrukce zastávek MHD“.  

Obdarovaný uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  31.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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41/18 MJP – správa majetku – smlouva o zpracování osobních údajů  

schvaluje 

uzavřít se společností ista Česká republika s.r.o., se sídlem Jeremiášova 947/16, Praha 5, 

PSČ 155 00, IČO 61056758, smlouvu o zpracování osobních údajů, týkající se zpracování 

osobních údajů uživatelů bytů a nebytových prostor pro účely odečtu měřící a regulační 

techniky a rozúčtování nákladů na teplo. 

 

Termín:  31.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

   

42/18 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku p.č. 555/1 v k.ú. Šumperk (část volné 

zelené plochy ve vnitrobloku bytových domů Zábřežská 23, 25, 27 a Balbínova 24, 

26, Šumperk)  

schvaluje 

zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p.č. 555/1 o výměře 27 m2 v  k.ú.  Šumperk 

(část volné zelené plochy ve vnitrobloku bytových domů Zábřežská 23, 25, 27 a Balbínova 24, 

26, Šumperk).   

              Účel nájmu:   individuální využití  

              Nájemné:   5,-- Kč/m2/rok 

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

výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční. 

 

Termín:  03.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

   

43/18 MJP – prodej pozemku st.p.č. 21 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 

budova č.p. 94 – stavba občanského vybavení v k.ú. Šumperk (orientačně budova 

nám. Míru 20 v Šumperku)  

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem  od 

10.10.2017 do 26.10.2017 dle usnesení rady města  č. 3575/17 ze dne 05.10.2017 schválit 

prodej pozemku st.p.č. 21 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 94 – 

stavba občanského vybavení (orientačně nám. Míru 20 v Šumperku), včetně příslušenství, 

sestávajícího z vedlejších staveb a venkovních úprav, za níže uvedených podmínek. 

 

    Prodávající: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, IČO 00303461 

Kupující: M. P., bytem Šumperk 

Kupní cena: v celkové výši 7.500.000,-- Kč (slovy: sedmmilionů pětsettisíc korun českých) 

Účel: provozování minipivovaru s pivovarskou restaurací 

 

Podmínka prodeje:  

- kupující bere na vědomí, že převáděné nemovité věci jsou nemovitou kulturní 

památkou, 

- kupující je povinen uhradit kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí. Kupující uhradí správní 

poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 1.000,-- Kč, 

- v kupní smlouvě bude sjednáno předkupní právo pro případ prodeje i jiného zcizení 

nemovitých věcí pro prodávajícího město Šumperk, 
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- kupující bere na vědomí, že na půdě budovy je instalován kamerový rozvaděč včetně 

rozvodů el. kabelu pro účely napájení kamery monitorovacího systému města 

Šumperka umístěné na rohu objektu nám. Míru 85/21. 

 

Termín:  13.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

44/18 MJP – bezúplatný převod movitých věcí do vlastnictví Městské knihovny  

doporučuje ZM 

schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu, kterou město Šumperk převede do 

vlastnictví Městské knihovny T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace, se sídlem 

Šumperk, 28. října 1280/1, PSČ 787 01, IČO 65496604, movité věci – vybavení budovy při   

ul. 28. října 1280/1, Šumperk v celkové pořizovací ceně 13.128.553,70 Kč. 

 

Termín:  13.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

45/18 MJP – žádost PONTIS Šumperk o.p.s. o dřívější užívání nemovitostí 17. listopadu 6, 

Šumperk  

schvaluje 

změnu usnesení RM č. 4788/18 ze dne 30.08.2018 tak, že účinnost smlouvy o výpůjčce, 

kterou uzavře Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace se 

společností PONTIS Šumperk o.p.s. k nemovitostem knihovny při ul. 17. listopadu 6, Šumperk, 

bude z původního termínu 01.01.2019 od 01.12.2018. 

 

Termín:  31.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

46/18 MJP – změna pojištěných osob u úrazového pojištění uvolněných zastupitelů  

schvaluje 

změnu pojištěných osob uvolněných zastupitelů v rámci sjednaného úrazového pojištění 

uvolněných zastupitelů, doba pojištění od 01.03.2018 do 28.02.2021, pojistitel: Kooperativa 

pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 47116617, se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 

Praha 8, tak, že namísto pojištěných osob: starosta Mgr. Zdeněk Brož, 1. místostarosta    

RNDr. Jan Přichystal, 2. místostarosta Mgr. Tomáš Spurný, budou pojištěny osoby: starosta 

Mgr. Tomáš Spurný, 1. místostarostka Mgr. Irena Jonová a 2. místostarosta Ing. Jakub Jirgl. 

 

Termín:  31.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

47/18 MJP – pronájem bytu v domě nám. Jana Zajíce, Šumperk  

schvaluje 

uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je byt v domě nám. Jana Zajíce v Šumperku, s I. 

H., bytem Šumperk. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 6 měsíců. 

 

Termín:  28.02.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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48/18 MJP – změny v pojištění majetku a v pojištění FLOTILA  

schvaluje 

s účinností od 03.12.2018 uzavřít dodatek č. 10 k pojistné smlouvě č. 7720946658 na 

pojištění majetku a odpovědnosti, uzavřené dne 25.01.2016 mezi městem Šumperk, se 

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

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

PSČ 186 00, IČO 47116617, jako pojistitelem, kterým bude: 

- z přílohy č. 1 (živelní pojištění) vyjmuta budova Denisova 1743/2, pojistná částka: 

7.421.118,--Kč 

- v příloze č. 1 (živelní pojištění) bude zrušen uvedený procentuální podíl 87,4 u domu 

Banskobystrická 1277/46, současně bude u budovy navýšena pojistná částka 

z 9.126.140,-- Kč na částku 10.000.000,-- Kč 

- do přílohy č. 1 (živelní pojištění) budou zařazeny podzemní kontejnery při ul. Čsl. armády, 

datum pořízení: 2018, pojistná částka: 1.015.000,-- Kč 

- do přílohy č. 2 (povodeň a záplava) budou zařazeny podzemní kontejnery při ul. Čsl. 

armády, datum pořízení: 2018, pojistná částka: 1.015.000,-- Kč 

- v příloze č. 4 (věci zvláštní a historické hodnoty, umělecké předměty a sbírky) bude u 

pojištěného pomníku T. G. Masaryka provedena změna umístění, a to z umístění 

Masarykovo nám. na nové umístění 28. října 1280/1 – p.č.st. 1248/2, p.č. 1239/40 

v k.ú. Šumperk 

- v příloze č. 4 (věci zvláštní a historické hodnoty, umělecké předměty a sbírky) bude u 

umístění sochy sv. Jana Nepomuckého provedena oprava parcely umístění, a namísto 

p.č. 2235 budou uvedeny parcely p.č.st. 118, p.č. 2239/2 v k.ú. Šumperk 

- do přílohy č. 4 (věci zvláštní a historické hodnoty, umělecké předměty a sbírky) bude 

zařazena Pamětní deska příslušníků pěšího pluku 13, datum pořízení: 2018, umístění: 

Gen. Svobody 2800/68, pojistná částka 40.000,-- Kč 

- pro riziko živelní pojištění, úmyslné poškozování cizí věci a odcizení bude pojištěna 

lavička se solárními panely, která bude umístěna u divadla při ul. Komenského 

v Šumperku, datum pořízení: 2018, pojistná částka 215.000,-- Kč 

        
Alikvotní pojistné za období od 03.12.2018 do 28.02.2019 činí 6,-- Kč. 

 

Termín:  31.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

49/18 MJP – změny v pojištění majetku a v pojištění FLOTILA  

schvaluje 

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

mezi městem Šumperk a Kooperativou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 

665/21, Praha 8, PSČ 186 00, IČO 47116617, vyjmout z havarijního pojištění tato vozidla 

z důvodu jejich odprodeje:  

- Tatra (požární), RZ: SU 92 01 

- Škoda Felicia, RZ: SUH 66 79 

- s účinností k datu 03.12.2018 

 

Termín:  31.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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50/18 MJP – veřejná zakázka „Pojištění majetku a odpovědnosti, havarijní pojištění a 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zákona č. 

168/1999 Sb.“ 

schvaluje 

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

veřejných zakázek, v platném znění, na veřejnou zakázku „Pojištění majetku a odpovědnosti, 

havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle 

zákona č. 168/1999 Sb.“ v rozsahu dle schválené zadávací dokumentace pro zpracování 

nabídky.  

 

 - členy hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek ve složení včetně náhradníků 

a poradního orgánu: 

 

  členové  

Ing. Jakub Jirgl, Ing. Petra Štefečková, Ing. Hana Répalová, Mgr. Milan Šubrt,                          

Ing. Eva Nádeníčková 

    

  náhradníci   

Mgr. Irena Jonová, Ing. Milena Peluhová, Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Ilona Moťková, 

Helena Hloušková  

 

  poradní orgán 

  Jaroslav Veselý (pojišťovací makléř města) 

 

   - minimální seznam oslovených zájemců: 

 

- Allianz pojišťovna, a.s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, Praha 8, PSČ 186 00,  

IČO 47115971 

- Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, Praha 1, PSČ 113 04,   

IČO 45272956 

- ČSOB pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, se sídlem Masarykovo náměstí čp. 1458, 

Pardubice - Zelené předměstí, PSČ 530 02, IČO 45534306 

- Generali pojišťovna a.s., se sídlem Bělehradská 132, Praha 2, PSČ 120 84,               

IČO 61859869 

- Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, 

Praha 8, PSČ 186 00, IČO 47116617 

- Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 

665/23, Praha 8, PSČ 186 00, IČO 63998530  

- UNIQA pojišťovna, a.s., se sídlem Evropská 136/810, Praha 6, PSČ 160 12 Praha 6, 

IČO 49240480 

 

- zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku „Pojištění majetku a odpovědnosti, havarijní 

pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zákona č. 

168/1999 Sb.“ dle přílohy k předloženému materiálu. 

 

Termín:  31.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

51/18 MJP – ukončení pronájmu st.p.č. 4700 v k.ú. Šumperk, ukončení smlouvy s právem 

užívat pozemek za účelem vjezdu (za obytným domem na nám. Republiky, při ul. 

Tatranské)  

schvaluje 

ukončení sjednaného nájemního vztahu z nájemní smlouvy označené jako MP/0030/2015/Vr 

ze dne 18.01.2016 dohodou k datu 31.12.2018. Nájemní smlouvou bylo pronajímatelem 
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městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, pronajata 

nájemci z nájemní smlouvy M. K., bytem Šumperk, st.p.č. 4700 v k.ú. Šumperk. 

 

Termín:  31.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

52/18 MJP – ukončení pronájmu st.p.č. 4700 v k.ú. Šumperk, ukončení smlouvy s právem 

užívat pozemek za účelem vjezdu (za obytným domem na nám. Republiky, při ul. 

Tatranské)  

schvaluje 

ukončení sjednaného užití práva ze smlouvy o užití práva označené jako JZ/0004/2015/Vr ze 

dne 18.01.2015 k datu 31.12.2018. Smlouvou o užití práva bylo poskytovatelem práva 

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

uživateli práva M. K., bytem Šumperk  užít právo vjíždět na p.p.č. 1910/2, p.p.č. 1911/2, p.p.č. 

287/1, p.p.č. 220, p.p.č. 219/2 a p.p.č. 2341 vše v k.ú. Šumperk pro účely zajištění příjezdu 

ke garáži na st.p.č. 4700 v k.ú. Šumperk. 

 

Termín:  31.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

53/18 MJP – uzavření smlouvy o užití práva vjíždět na pozemek p.č. 1910/2, p.p.č. 287/1, 

p.p.č. 220, p.p.č. 219/2 a p.p.č. 2341 vše v k.ú. Šumperk (za obytným domem na 

nám. Republiky, při ul. Tatranské)  

schvaluje 

uzavřít smlouvu o užití práva vjíždět na pozemek p.č. 1910/2, p.p.č. 287/1, p.p.č. 220, p.p.č. 

219/2 a p.p.č. 2341 vše v k.ú. Šumperk za podmínek:  

- účel užití práva: zajištění vjezdu ke garáži na st.p.č. 4700 v k.ú. Šumperk 

- uživatel  práva: M. M., bytem Bruntál a J. M., bytem Staré Město  

- úhrada za užití práva : 100,-- Kč + DPH dle platných právních předpisů/rok, úhrada 

bude prováděna vždy k datu 31.03. běžného roku 

- sjednaná doba užití práva: doba neurčitá, s platností od podpisu smlouvy  

- výpovědní lhůta: 1 měsíc od doručení výpovědi 

- uživatel práva se zavazuje, společně s dalšími vlastníky garáží v daném bloku, udržovat 

dotčené pozemky sloužící jako vjezd, včetně zimní údržby 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

54/18 MJP – zveřejnění pronájmu st.p.č. 4700 v k.ú. Šumperk (za obytným domem na nám. 

Republiky, při ul. Tatranské)  

schvaluje 

záměr města Šumperka zveřejnit pronájem st.p.č. 4700 o výměře 19 m2 v k.ú. Šumperk za 

podmínek:  

- sazba nájemného: 30,-- Kč/m2/rok + DPH dle platných právních předpisů 

- doba nájmu: neurčitá s jednoměsíční výpovědní lhůtou  

- nájemce v případě ukončení nájemního vztahu vyklidí pozemek na své náklady bez 

možnosti kompenzace nákladů s tím spojených 

 

Termín:  30.11.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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55/18 MJP – prostory sloužící k podnikání v budově Gen. Svobody 245/7, Šumperk – 

uzavření smlouvy o nájmu  

schvaluje 

uzavřít smlouvu o nájmu prostor určených k podnikání mezi městem Šumperkem, se sídlem 

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

a Petrem Zaoralem, bytem Malá 3006/3, Šumperk, IČO 68195311, jako nájemcem na straně 

druhé, jejímž předmětem jsou prostory sloužící k podnikání v budově na ulici Gen. Svobody  

245/7 v Šumperku, o celkové podlahové ploše 98,30 m² za podmínek: 

 

 účel nájmu:   prodejna nepotravinářského charakteru 

 doba nájmu:  neurčitá, počátek nájmu od 01.01.2019, výpovědní lhůta 6měsíční 

výše nájemného:   222.000,-- Kč/rok/celek  s možností valorizace o koeficient inflace 

služby:   zálohy na poskytované služby - vodné/stočné vč. dešťové vody 

 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

   

56/18 MJP – zveřejnění změny zveřejněného záměru prodeje pozemků při ul. Americké  

schvaluje 

změnu usnesení RM č. 3453/17 ze dne 10.08.2017, kterým byl schválen záměr města 

zveřejnit prodej části st.p.č. 1895/2, části p.p.č. 1291/9 a části st.p.č. 1896/2  vše v k.ú. 

Šumperk. Ke změně zveřejněného záměru prodeje dochází  v páté odrážce, kterou si budoucí 

prodávající vyhrazuje od smlouvy v plném rozsahu odstoupit, pokud k datu 31.12.2018 

nebude vydáno pravomocné stavební povolení na výstavbu komunikace a inženýrských sítí na 

části p.p.č. 1291/9 v k.ú. Šumperk. Podmínka bude nahrazena novým textem: budoucí 

prodávající si  vyhrazuje od smlouvy v plném rozsahu odstoupit, pokud k datu 31.12.2020 

nebude vydáno pravomocné stavební povolení na výstavbu komunikace a inženýrských sítí na 

části p.p.č. 1291/9  a části st.p.č. 1895/2 v k.ú. Šumperk. Změna zveřejněného záměru 

prodeje části st.p.č. 1895/2, části p.p.č. 1291/9 a části st.p.č. 1896/2  vše v k.ú. Šumperk 

bude zveřejněna v souladu s § 39 zákona 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a 

doplnění. Ostatní podmínky dané usnesením RM č. 3453/17 ze dne 10.08.2017 zůstávají 

nezměněny. 

 

Termín:  30.11.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

57/18 Bytová problematika  

schvaluje 

uzavřít  dodatek  č. 6 za účelem prodloužení doby nájmu a  změny označení účastníků nájemní 

smlouvy  č. N/0004/2014 uzavřené dne 01.07.2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a K.                 

a K. H., jako nájemníky bytu v domě na ulici Čsl. armády, Šumperk, na straně druhé. 

Předmětem dodatku č. 6 bude prodloužení doby nájmu od 01.01.2019 do 30.06.2019 a 

změna označení účastníků nájemní smlouvy, kdy místo K. a K. H.  bude K. H.. Nájemné ve výši  

56,-- Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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58/18 MJP - prodej pozemku v lokalitě Za Hniličkou  

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

26.06.2017 do 12.07.2017 dle usnesení rady města č. 3328/17 ze dne 22.06.2017, schválit 

prodej p.p.č. 1031/18 o výměře 828 m2, včetně příslušenství  k pozemku (zejména vodovodní 

a kanalizační přípojky umístěné na p.p.č. 1031/2)  v k.ú. Horní Temenice. 

Kupující: T. Š., bytem Mohelnice 

 

Podmínky prodeje:  

- účel prodeje: výstavba rodinného domu  

- kupní cena: 950,-- Kč/m2 + DPH v platné výši – schválena usnesením ZM č. 

520/16 ze dne  16.06.2016 

- kupující uhradí doplatek kupní ceny ve lhůtě 30 dnů ode dne podpisu kupní 

smlouvy, před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- kupní smlouva bude sepsána po vytýčení předmětu prodeje v souladu 

s geometrickým plánem, nejpozději do 90 dnů ode dne předání dokončené stavby 

komunikačního napojení a inženýrských sítí v lokalitě pro RD „ Za Hniličkou“ 

- kupující uhradí odvod ze ZPF a daň z nabytí nemovitosti 

- kupující uhradí správní poplatek v hodnotě 1.000,-- Kč kolkové známky za zápis vkladu 

vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín:  13.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

59/18 MJP – zřízení služebnosti inženýrské sítě  

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu 

uložení a provozování přípojky vodovodu a splaškové kanalizace na pozemku p. č. 1031/2 

v k.ú. Dolní Temenice. 

Povinný z věcného břemene: 

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

Oprávnění z věcného břemene: 

T. Š., bytem Mohelnice 

 

Podmínky: 

- věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, ve prospěch vlastníka pozemku p.č. 

1031/18 v k.ú. Horní Temenice. 

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

zřizování věcných břemen …….“, ve výši 40,-- Kč + platná sazba DPH/každý započatý 1 

m délky věcného břemene, stanovené dle geometrického plánu pro určení skutečného 

rozsahu věcného břemene, minimálně ale celkem ve výši 500,-- Kč + platná sazba 

DPH. Úhrada úplaty bude oprávněnými provedena před vkladem věcného práva do KN, 

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

- oprávněný z věcného břemene uhradí podíl ve výši 1/18 na nákladech spojených 

s vyhotovením geometrických plánů na vymezení rozsahu věcných břemen   

- věcné břemeno bude zřízeno společně s prodejem pozemku p.č.1031/18 v k.ú. Horní 

Temenice 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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60/18 MJP - prodej pozemku v lokalitě Za Hniličkou  

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

26.06.2017 do 12.07.2017 dle usnesení rady města č.3328/17 ze dne 22.06.2017, schválit 

prodej p.p.č. 213/10 o výměře 808 m2, včetně příslušenství  k pozemku (zejména vodovodní 

a kanalizační přípojky umístěné na p.p.č. 1031/2)  v k.ú. Horní Temenice. 

Kupující: L. P., bytem Šumperk 

Podmínky prodeje:  

- účel prodeje: výstavba rodinného domu  

- kupní cena: 950,-- Kč/m2 + DPH v platné výši – schválena usnesením ZM č. 520/16 

ze dne  16.06.2016 

- kupující uhradí doplatek kupní ceny ve lhůtě 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, 

před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- kupní smlouva bude sepsána po vytýčení předmětu prodeje v souladu s geometrickým 

plánem, nejpozději do 90 dnů ode dne předání dokončené stavby komunikačního 

napojení a inženýrských sítí v lokalitě pro RD „ Za Hniličkou“ 

- kupující uhradí odvod ze ZPF a daň z nabytí nemovitosti 

- kupující uhradí správní poplatek v hodnotě 1.000,-- Kč kolkové známky za zápis vkladu 

vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín:  13.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

61/18 MJP – zřízení služebnosti inženýrské sítě  

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu 

uložení a provozování přípojky vodovodu a splaškové kanalizace na pozemku p. č. 1031/2 

v k.ú. Dolní Temenice. 

Povinný z věcného břemene: 

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

Oprávnění z věcného břemene: 

L. P., bytem Šumperk  

 

Podmínky: 

- věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, ve prospěch vlastníka pozemku p.č. 

213/10 v k.ú. Horní Temenice. 

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

zřizování věcných břemen …….“, ve výši 40,-- Kč + platná sazba DPH/každý započatý 1 

m délky věcného břemene, stanovené dle geometrického plánu pro určení skutečného 

rozsahu věcného břemene, minimálně ale celkem ve výši 500,-- Kč + platná sazba 

DPH. Úhrada úplaty bude oprávněnými provedena před vkladem věcného práva do KN, 

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

- oprávněný z věcného břemene uhradí podíl ve výši 1/18 na nákladech spojených 

s vyhotovením geometrických plánů na vymezení rozsahu věcných břemen   

- věcné břemeno bude zřízeno společně s prodejem pozemku p.č.213/10 v k.ú. Horní 

Temenice 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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62/18 MJP - žádost nájemce o souhlas s podnájmem bytu v domě nám. Jana Zajíce, 

Šumperk  

souhlasí 

s podnájmem bytu v domě nám. Jana Zajíce, Šumperk, jehož nájemce T. M., bytem Šumperk, 

uzavřel s městem Šumperk jako pronajímatelem k bytu nájemní smlouvu č. 

SML/2018/0651/OSM dne 26.09.2018. Podnájemce: K. C., bytem Pusté Žibřidovice. Doba 

podnájmu: od 01.12.2018 do 30.11.2019 s možností prodloužení o další 1 rok. 

 

Termín:  31.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

63/18 MJP - zveřejnění prodeje části p.p.č. 2342 v k.ú. Šumperk (při ul. Kozinově, park u 

Barborky)  

schvaluje 

zveřejnění záměru města prodat část pozemku p.č. 2342 o výměře 3 m2 v k.ú. Šumperk, dle 

GP st.p.č. 6423/2 v k.ú. Šumperk, za podmínek:  

- kupní cena 1.725,-- Kč/m2 + DPH v platné výši, pokud bude stanovena zákonná 

povinnost odvodu DPH 

- účel prodeje: majetkoprávní narovnání, pozemek a stavba různého vlastníka 

- kupující uhradí náklady spojené se zápisem vkladu vlastnického práva do katastru  

- do doby kolaudace a zápisu stavby garáže bude uzavřena smlouva budoucí kupní 

 

Termín:  30.11.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

 

64/18 MJP - výkup pozemku za účelem provedení opravy mostu M1 Potoční  

doporučuje ZM 

schválit do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 

00303461, výkup části p.p.č. 49/1 o výměře cca 21 m2 v k.ú. Horní Temenice. 

 

Prodávající: J. N., bytem Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti ½  a R. N., bytem Šumperk, 

spoluvlastnický podíl o velikosti ½ 

 

Podmínky:  

- do kolaudace a zaměření skutečného záboru pozemku bude uzavřena smlouva 

budoucí kupní 

- kupní smlouva bude uzavřena po zaměření hranic dotčených pozemků stavbou: Most 

M1 Potoční, nejpozději do 31.12.2021  

- kupní cena: 100,-- Kč/m2, záloha na kupní cenu ve výši 50% bude kupujícímu 

uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy budoucí kupní 

- smlouva budoucí kupní bude podepsána společně se smlouvou s právem provést 

stavbu 

 

Termín:  13.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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65/18 MJP - uzavření smlouvy s právem provést stavbu – oprava mostu M1 Potoční  

schvaluje 

uzavřít smlouvu o právu provést stavbu, kterou vlastník pozemků  p.p.č. 49/1 v k.ú. Horní 

Temenice zřídí pro stavebníka právo provést na části předmětného pozemku výstavbu -  

oprava mostu „ Most M1 Potoční“. 

 

Vlastník pozemku: 

J. N., bytem Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti ½  a R. N., bytem Šumperk, 

spoluvlastnický podíl o velikosti ½. 

 

Stavebník: 

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

 

Podmínky: 

- stavbou dojde k trvalému záboru pozemku p.č. 49/1 o výměře cca 21 m2 a  

k dočasnému záboru do 1 roku o výměře cca 71 m2 v k.ú. Horní Temenice 

- stavebník se zavazuje, že nebudou poškozeny stávající stromy, v případě poškození 

budou nahrazeny novou výsadbou, od brány k potoku nebude svahování, ale bude 

postavena zídka, po dobu výstavby bude pozemek zajištěn provizorním oplocením 

- smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2021 

- vlastník pozemku si vyhrazuje doplnit případné další podmínky v rámci uzavírání 

smlouvy 

 

Termín:  28.02.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

 

66/18 MJP - výkup pozemku za účelem provedení opravy mostu M1 Potoční  

doporučuje ZM 

schválit do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 

00303461, výkup části p.p.č. 66/3 o výměře cca 4 m2 v k.ú. Horní Temenice. 

 

Prodávající: M. N., bytem Šumperk 

 

Podmínky:  

- do kolaudace a zaměření skutečného záboru pozemku bude uzavřena smlouva 

budoucí kupní 

- kupní smlouva bude uzavřena po zaměření hranic dotčených pozemků stavbou: Most 

M1 Potoční, nejpozději do 31.12.2021  

- kupní cena: 100,-- Kč/m2, záloha na kupní cenu ve výši 50% bude kupujícímu 

uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy budoucí kupní 

- smlouva budoucí kupní bude podepsána společně se smlouvou s právem provést 

stavbu 

 

Termín:  13.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

 

67/18 MJP - uzavření smlouvy s právem provést stavbu – oprava mostu M1 Potoční  

schvaluje 

uzavřít smlouvu o právu provést stavbu, kterou vlastník pozemků  p.p.č. 66/2 a p.p.č. 66/3 

v k.ú. Horní Temenice zřídí pro stavebníka právo provést na částech předmětných pozemků 

výstavbu - oprava mostu „ Most M1 Potoční“. 
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Vlastník pozemků: 

M. N., bytem Šumperk  

 

Stavebník: 

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

 

Podmínky: 

- stavbou dojde k trvalému záboru pozemku p.č. 66/3 o výměře cca 4 m2 a  

k dočasnému záboru do 1 roku o výměře cca 18 m2  a dočasnému záboru do 1 roku 

části p.p.č. 66/2 o výměře 8 m2 vše v k.ú. Horní Temenice 

- stavebník se zavazuje, že v případě poškození stávajícího živého plotu bude tento 

nahrazen novým živým oplocením, po dobu výstavby budou pozemky zajištěny 

provizorním oplocením, po dokončení výstavby bude provedena výstavba oplocení po 

nově vyměřené hranici pozemků, včetně výsadby živého oplocení 

- smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2021 

- vlastník pozemku si vyhrazuje doplnit případné další podmínky v rámci uzavírání 

smlouvy 

 

Termín:  28.02.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

 

68/18 MJP - výkup pozemku za účelem provedení opravy mostu M1 Potoční  

doporučuje ZM 

schválit do vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 

00303461, výkup části p.p.č. 67/1 o výměře cca 67 m2 v k.ú. Horní Temenice. 

 

Prodávající: M. P., bytem Šumperk 

 

Podmínky:  

- do kolaudace a zaměření skutečného záboru pozemku bude uzavřena smlouva 

budoucí kupní 

- kupní smlouva bude uzavřena po zaměření hranic dotčených pozemků stavbou: Most 

M1 Potoční, nejpozději do 31.12.2021  

- kupní cena: 100,-- Kč/m2, záloha na kupní cenu ve výši 50% bude kupujícímu 

uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy budoucí kupní 

- smlouva budoucí kupní bude podepsána společně se smlouvou s právem provést 

stavbu 

 

Termín:  13.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

69/18 MJP - uzavření smlouvy s právem provést stavbu – oprava mostu M1 Potoční  

schvaluje 

uzavřít smlouvu o právu provést stavbu, kterou vlastník pozemků  p.p.č. 67/1 v k.ú. Horní 

Temenice zřídí pro stavebníka právo provést na části předmětného pozemku výstavbu - oprava 

mostu „ Most M1 Potoční“. 

 

Vlastník pozemků: 

M. P., bytem Šumperk  

 

Stavebník: 

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

- stavbou dojde k trvalému záboru pozemku p.č. 67/1 o výměře cca 67 m2 a  

k dočasnému záboru do 1 roku o výměře cca 18 m2  v k.ú. Horní Temenice 

- stavebník se zavazuje, že v případě poškození stávajícího oplocení bude toto oplocení 

nahrazeno novým, nejlépe z části do gabionové zdi, v případě poškození stávajícího 

skleníku a vzrostlých stromů budou škody na majetku uhrazeny nebo bude zajištěna 

výstavba skleníku a výsadba stromů, po dobu výstavby bude pozemek zajištěn 

náhradním oplocením 

- smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2021 

- vlastník pozemku si vyhrazuje doplnit případné další podmínky v rámci uzavírání 

smlouvy  

 

Termín:  28.02.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

70/18 MJP - Nemocnice Šumperk a.s. – souhlas s podnájmem nebytových prostor – 

místnosti č. 224 v 2. NP v budově bez č.p./č.e. (pavilon L), která je součástí na 

pozemku st.p.č. 1769/1 a st.p.č. 1769/2 v k.ú. Šumperk v areálu Nemocnice v 

Šumperku  

souhlasí 

s podnájmem nebytových prostor – místnosti č. 224 v 2. NP v budově bez č.p./č.e. (pavilon L), 

která je součástí na pozemku st.p.č. 1769/1 a st.p.č. 1769/2 v k.ú. Šumperk v areálu 

Nemocnice v Šumperku, pronajaté společnosti Nemocnici Šumperk a.s., pro podnájemce 

MAPOi a.s., se sídlem Olomoucká 3896/114, 796 01 Prostějov, IČO 24771082, za podmínek: 

 

- podnájemní smlouva nesmí být v rozporu se smlouvou nájemní 

- podnájemné bude příjmem nájemce 

- doba podnájmu : s účinností od 01.01.2019 

- podnájemní smlouva musí být doručena do 30 dní od podpisu pronajímateli městu 

Šumperku, odboru majetkoprávnímu, oddělení správy majetku, nám. Míru 1, Šumperk 

- podnájemní smlouva musí obsahovat odpovědnost za škody vzniklé jinému 

v souvislosti s činností nebo vztahem blíže určeným podnájemní smlouvou, jestliže za 

takovou škodu podnájemce odpovídá 

- pronajímatel neručí za věci vnesené do předmětu podnájmu podnájemcem 

 

Termín:  31.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

71/18 MJP - smlouva o provádění odtahů vozidel  

schvaluje 

uzavřít smlouvu o provádění odtahů vozidel za podmínek: 

 

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

Provozovatel:  Miroslav Vařeka, se sídlem Zábřežská 476/77, PSČ 787 01 Šumperk, 

IČO 40323641 

Předmět smlouvy:  zajištění provádění odtahů osobních vozidel do celkové hmotnosti 3,5 t 

na území města Šumperka 

Cena: a) částka ve výši 1.950,-- Kč bez DPH za 1 hod., tj. 2.359,50 Kč vč.    

21 % DPH za 1 hod. za provádění odtahů při blokovém čištění 

komunikací, každý den 4 hod. dle harmonogramu čištění (v měsíci 

březen a duben, v rozsahu cca 6 týdnů, případně dle počasí) 

b) částka ve výši 2.700,-- Kč bez DPH, tj. 3.267,-- Kč vč. 21 % DPH za 

výjezd odtahového vozidla a za manipulaci, tj. naložení, složení a 
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přemístění osobního vozidla do 3,5 t v případech, kdy vozidlo tvoří 

překážku v provozu na pozemních komunikacích a v případech, kdy je 

vozidlo označeno jako vrak 

Doba trvání smlouvy: na dobu určitou, a to od 01.01.2019 do 31.12.2019 

 

Termín:  30.11.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

72/18 MJP - změna ceníku služeb Řádu veřejného pohřebiště  

schvaluje 

změnu usnesení RM č.  5038/18 ze dne 18.10.2018 týkající se ceníku služeb Řádu veřejného 

pohřebiště a změnu usnesení RM č. 5039/18 ze dne 18.10.2018 týkající se doplnění 

stávajícího ceníku. Změna spočívá v tom, že nebudou zpoplatněny vjezdy vozidel v částce      

50,-- Kč/vjezd a vozidel s vozíky v částce 100,-- Kč/vjezd do areálu hřbitova v Šumperku a 

Temenici. 

 

Termín:  23.11.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

73/18 MJP - ukončení smlouvy o užití práva  

schvaluje 

ukončení smlouvy o užití práva mezi městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČO 00303461 a společností ADIE s.r.o., se sídlem nám. E. Husserla 16, Prostějov, IČO 

60703873 týkající se umístění automatu na svíčky. Smlouva bude ukončena dohodou ke dni 

31.12.2018, případně výpovědí. 

 

Termín:  31.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

 

 

74/18 MJP - zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu č. MP-48/2005PRO/PP ze dne 

28.02.2007, ve znění pozdějších dodatků – pronájem lokality autobusového nádraží 

v Šumperku  

schvaluje 

zveřejnit záměr města změnit nájemní smlouvu č. MP-48/2005PRO/PP, uzavřenou dne 

28.02.2007, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, uzavřenou s nájemcem ČSAD Ostrava a.s., se sídlem 

Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO 45192057, kde předmětem 

nájmu jsou nemovité věci, a to část pozemku p.č. 1273/10 – ostatní plocha a na něm 

umístěné dílo komunikace, nástupních ostrůvků a chodníků.  

 

Změnou nájemní smlouvy dojde ke: 

 

- změně ceny nájmu, a to na částku 160.000,-- Kč/rok/celek + případná zákonná sazba  

 DPH s účinností od 01.01.2019 

 

Termín:  26.11.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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75/18 MJP – delegování zástupců města Šumperka na valné hromady společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s. Návrh na nové zástupce města Šumperka do 

představenstva a dozorčí rady společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., 

včetně pokynů k výkonu práv města Šumperka jako akcionáře na valných hromadách 

společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 

Rada města Šumperka doporučuje a předkládá Zastupitelstvu města Šumperka k přijetí 

následující usnesení: 

schválit s účinností k 31.12.2018 ukončení platnosti usnesení Zastupitelstva města 

Šumperka č. 87/15  ze dne 22.01.2015 z důvodu přijetí nového usnesení a nové delegace 

zástupců Města Šumperka na všechny  valné hromady společnosti Vodohospodářská zařízení 

Šumperk, a.s. 

 

Termín:  13.12.2018 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 

76/18 MJP – delegování zástupců města Šumperka na valné hromady společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s. Návrh na nové zástupce města Šumperka do 

představenstva a dozorčí rady společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., 

včetně pokynů k výkonu práv města Šumperka jako akcionáře na valných hromadách 

společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.  

Rada města Šumperka doporučuje a předkládá Zastupitelstvu města Šumperka k přijetí 

následující usnesení: 

(1)  Zastupitelstvo města Šumperka deleguje zástupce města Šumperka pana Ing. Jakuba 

Jirgla, 2. místostarostu města Šumperka, bytem Šumperk, na valné hromady společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., se sídlem Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk, IČO 

47674954, konané v období od 1. ledna 2019 do konce funkčního období, a to podle § 84 

odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.  

 

(2)  Zastupitelstvo města Šumperka deleguje zástupce města Šumperka pana               

Mgr. Tomáše Spurného, starostu města Šumperka,  bytem Šumperk,  jako náhradního 

zástupce na valné hromady společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., se sídlem 

Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk, IČO 47674954, konané v období od 1. ledna 2019 do  

konce funkčního období, a to podle § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v 

platném znění, přičemž tento zástupce města Šumperka je na valných hromadách uvedené 

společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. konaných v uvedeném období oprávněn 

zastupovat město Šumperk pouze v případě nepřítomnosti delegovaného zástupce města 

Šumperka pana  Ing. Jakuba Jirgla, 2. místostarostu města  Šumperka, bytem Šumperk, na 

předmětné valné hromadě uvedené společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 

 

(3) Zastupitelstvo města Šumperka navrhuje v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. 

g)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, pana/paní 

……………………………….., nar.……………….., bytem…………………… a pana/paní 

…………………………………, nar.…………………, bytem.………………………jako zástupce města 

Šumperka, do představenstva společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., IČO 

47674954, se sídlem Šumperk, Jílová 6, PSČ 787 01. 

 

(4) Zastupitelstvo města Šumperka navrhuje v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. 

g)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, pana 

…………………………, nar.………….., bytem………………………., jako zástupce města Šumperka, do 

dozorčí rady společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., IČO 47674954, se sídlem 

Šumperk, Jílová 6, PSČ 787 01. 

 

(5) Zástupcům města Šumperka delegovaným na valné hromady společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., se sídlem Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk, IČO 

47674954, konané v období od 1. ledna 2019 do konce funkčního období,  panu Ing. Jakubu 

Jirglovi, 2. místostarostovi města  Šumperka, bytem Šumperk,  a panu  Mgr. Tomáši 
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Spurnému, starostovi města Šumperka, bytem Šumperk, se udělují následující pokyny k 

výkonu práv města Šumperka jako akcionáře na valných hromadách uvedené společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. a ukládá se jim, aby na těchto valných hromadách 

společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. hlasovali jako zástupci města Šumperka 

následujícím způsobem, a to vždy tak, aby bylo zajištěno co nejrychlejší přijetí následujících 

usnesení valné hromady společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.: 

 

(a) PRO změnu stanov společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. tak, aby došlo 

ke snížení počtu členů představenstva společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. na 

šest členů; 

 

(b) PRO změnu stanov společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. tak, aby došlo 

ke snížení počtu členů dozorčí rady společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. na tři 

členy; 

 

(c) PRO odvolání všech členů představenstva společnosti Vodohospodářská zařízení 

Šumperk, a.s. s účinností ke dni 4. března 2019; 

 

(d) PRO zvolení všech členů představenstva společnosti Vodohospodářská zařízení 

Šumperk, a.s. s účinností od 5. března 2019 tím způsobem, že: 

(i) 2 (slovy: dva) nově zvolení členové představenstva společnosti Vodohospodářská 

zařízení Šumperk, a.s. budou zvoleni z kandidátů na členy představenstva společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. navržené akcionářem společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. - městem Šumperk, IČO 00303461, se sídlem 

nám. Míru 364/1, Šumperk; 

(ii) 2 (slovy: dva) nově zvolení členové představenstva společnosti Vodohospodářská 

zařízení Šumperk, a.s. budou zvoleni z kandidátů na členy představenstva společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. navržené akcionářem společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. - městem Zábřeh, IČO 00303640, se sídlem 

Masarykovo náměstí 510/6, Zábřeh; 

(iii) 1 (slovy: jeden) nově zvolený člen představenstva společnosti Vodohospodářská 

zařízení Šumperk, a.s. bude zvolen z kandidátů na členy představenstva společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. navržené akcionářem společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. - městem Mohelnice, IČO 00303038, se sídlem U 

Brány 916/2, Mohelnice; 

(iv) 1 (slovy: jeden) nově zvolený člen představenstva společnosti Vodohospodářská 

zařízení Šumperk, a.s. bude zvolen z kandidátů na členy představenstva společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. navržené akcionářem společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. - městem Loštice, IČO 00302945, se sídlem nám. 

Míru 66/1, Loštice; 

 

(e) PRO odvolání všech členů dozorčí rady společnosti Vodohospodářská zařízení 

Šumperk, a.s. s účinností ke dni 4. března 2019; 

 

(f) PRO zvolení všech členů dozorčí rady společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, 

a.s. s účinností od 5. března 2019 tím způsobem, že: 

(i) 1 (slovy: jeden) nově zvolený člen dozorčí rady společnosti Vodohospodářská zařízení 

Šumperk, a.s. bude zvolen z kandidátů na členy dozorčí rady společnosti Vodohospodářská 

zařízení Šumperk, a.s. navržené akcionářem společnosti Vodohospodářská zařízení 

Šumperk, a.s. - městem Šumperk, IČO 00303461, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk; 

(ii) 1 (slovy: jeden) nově zvolený člen dozorčí rady společnosti Vodohospodářská zařízení 

Šumperk, a.s. bude zvolen z kandidátů na členy dozorčí rady společnosti Vodohospodářská 

zařízení Šumperk, a.s. navržených těmito akcionáři společnosti Vodohospodářská zařízení 

Šumperk, a.s.: Jestřebí, Krchleby, Maletín, Mírov, Moravičany, Nemile, Postřelmůvek, Rájec, 

Stavenice, Třeština, Vyšehoří.  

(iii) 1 (slovy: jeden) nově zvolený člen dozorčí rady společnosti Vodohospodářská zařízení 

Šumperk, a.s. bude zvolen z kandidátů na členy dozorčí rady společnosti Vodohospodářská 

zařízení Šumperk, a.s. navržených těmito akcionáři společnosti Vodohospodářská zařízení 

Šumperk, a.s.: Bludov, Hanušovice, Hraběšice, Chromeč, Loučná nad Desnou, Olšany, 
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Rapotín, Ruda nad Moravou, Sobotín, Staré Město, Velké Losiny, Vikýřovice, Petrov nad 

Desnou; 

 

(g) PRO pověření představenstva společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 

valnou hromadou společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. k tomu, aby 

představenstvo společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. nejpozději na další valné 

hromadě společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. (jejíž konání proběhne 

nejpozději do konce června 2019), předložilo akcionářům společnosti Vodohospodářská 

zařízení Šumperk, a.s. k projednání a schválení takový návrh na změnu stanov společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., kterým dojde ke změně systému vnitřní struktury 

společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. z dualistického systému (orgány: valná 

hromada, představenstvo a dozorčí rada) na monistický systém (valná hromada, statutární 

ředitel a správní rada) ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 

družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění; 

 

(h) PRO schválení toho, že společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. bude ve 

věci správy a provozování vodohospodářské infrastruktury společnosti Vodohospodářská 

zařízení Šumperk, a.s. po roce 2020 realizovat variantu označenou a popsanou v podrobné 

studii variant zajištění správy a provozování vodohospodářské infrastruktury společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. po roce 2020, vyhotovené společností Grant 

Thornton Advisory s.r.o., se sídlem Jindřišská 937/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká 

republika, IČO 26513960, ve formě písemné studie ze dne 4. dubna 2017 nazvané „Studie 

variant správy a provozování VaK v majetku VHZ po roce 2020“, jako varianta B1: Koncese. 

 

(i) PRO pověření představenstva společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. k 

přípravě koncesního řízení na provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. podle varianty označené ve výše uvedené „Studii 

variant správy a provozování VaK v majetku VHZ po roce 2020“, jako varianta B1: Koncese 

(výběr dodavatelů a příprava zadávacího řízení) tak, aby došlo ke splnění alespoň všech 

následujících parametrů dané koncese: 

 

(i) koncese bude poskytnuta na dobu 5 (slovy: pěti) let ode dne jejího poskytnutí; 

 

(ii) podmínkou udělení koncese bude stanovení maximálních provozních nákladů, které 

bude společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. povinna v souvislosti 

s provozováním své infrastruktury prostřednictvím koncese vynaložit; 

 

(iii) všechny databáze, manuály a postupy ke správě infrastruktury společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. (např. GIS), které budou vznikat či budou 

získávány za dobu trvání koncese, budou nabývány do vlastnictví společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. s tím, že společnost Vodohospodářská zařízení 

Šumperk, a.s. po dobu trvání koncese poskytne provozovateli užívací právo k takovým 

databázím, manuálům a postupům ke správě infrastruktury společnosti Vodohospodářská 

zařízení Šumperk, a.s.; 

 

(iv) podmínkou udělení koncese bude zakotvení podmínky, že spolehlivost a kvalita 

dodávek služeb a výrobků společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. bude 

minimálně na stávající úrovni; 

 

(v) pro koncesní řízení budou ze strany společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, 

a.s. stanoveny nediskriminační kvalifikační předpoklady pro výběr provozovatele; 

 

(vi) podmínkou udělení koncese bude stanovení podmínek k efektivní kontrole činnosti 

provozovatele ze strany společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.; 

 

(vii) podmínkou udělení koncese bude vytvoření podmínek k provozování infrastruktury 

společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. vlastními silami po ukončení platnosti 

koncesní smlouvy, zejména přechod dispečinku a zákaznického systému do vlastnictví 

společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. ke konci koncesní smlouvy; 
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s tím, že od těchto parametrů koncesního řízení se společnost Vodohospodářská zařízení 

Šumperk, a.s. odchýlí pouze tehdy, bude-li to pro společnost Vodohospodářská zařízení 

Šumperk, a.s. nezbytné, případně výhodné, v souladu se stanovisky zpracovatelů koncesního 

řízení a návrhu koncesní smlouvy, kteří budou vybráni na základě řádného výběrového řízení.“ 

 

Termín:  13.12.2018 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 

77/18 MJP – delegování zástupců města Šumperka na valné hromady společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s. Návrh na nové zástupce města Šumperka do 

představenstva a dozorčí rady společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., 

včetně pokynů k výkonu práv města Šumperka jako akcionáře na valných hromadách 

společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.  

Rada města Šumperka uděluje 

zástupcům města Šumperka delegovaným na valné hromady společnosti Vodohospodářská 

zařízení Šumperk, a.s., se sídlem Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk, IČO 47674954, konané v 

období od 1. ledna 2019 do konce funkčního období, panu Ing. Jakubu Jirglovi,                        

2. místostarostovi města  Šumperka, bytem Šumperk,  a panu  Mgr. Tomáši Spurnému, 

starostovi města Šumperka,  bytem Šumperk, následující pokyny k výkonu práv města 

Šumperka jako akcionáře na valných hromadách uvedené společnosti Vodohospodářská 

zařízení Šumperk, a.s. a ukládá se jim, aby na těchto valných hromadách společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. hlasovali jako zástupci města Šumperka následujícím 

způsobem, a to vždy tak, aby bylo zajištěno co nejrychlejší přijetí následujících usnesení valné 

hromady společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.: 

 

(a) PRO změnu stanov společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. tak, aby došlo 

ke snížení počtu členů představenstva společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. na 

šest členů; 

 

(b) PRO změnu stanov společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. tak, aby došlo 

ke snížení počtu členů dozorčí rady společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. na tři 

členy; 

 

(c) PRO odvolání všech členů představenstva společnosti Vodohospodářská zařízení 

Šumperk, a.s. s účinností ke dni 4. března 2019; 

 

(d) PRO zvolení všech členů představenstva společnosti Vodohospodářská zařízení 

Šumperk, a.s. s účinností od 5. března 2019 tím způsobem, že: 

(i) 2 (slovy: dva) nově zvolení členové představenstva společnosti Vodohospodářská 

zařízení Šumperk, a.s. budou zvoleni z kandidátů na členy představenstva společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. navržené akcionářem společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. - městem Šumperk, IČO 00303461, se sídlem 

nám. Míru 364/1, Šumperk; 

(ii) 2 (slovy: dva) nově zvolení členové představenstva společnosti Vodohospodářská 

zařízení Šumperk, a.s. budou zvoleni z kandidátů na členy představenstva společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. navržené akcionářem společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. - městem Zábřeh, IČO 00303640, se sídlem 

Masarykovo náměstí 510/6, Zábřeh; 

(iii) 1 (slovy: jeden) nově zvolený člen představenstva společnosti Vodohospodářská 

zařízení Šumperk, a.s. bude zvolen z kandidátů na členy představenstva společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. navržené akcionářem společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. - městem Mohelnice, IČO 00303038, se sídlem U 

Brány 916/2, Mohelnice; 

(iv) 1 (slovy: jeden) nově zvolený člen představenstva společnosti Vodohospodářská 

zařízení Šumperk, a.s. bude zvolen z kandidátů na členy představenstva společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. navržené akcionářem společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. - městem Loštice, IČO 00302945, se sídlem nám. 

Míru 66/1, Loštice; 
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(e) PRO odvolání všech členů dozorčí rady společnosti Vodohospodářská zařízení 

Šumperk, a.s. s účinností ke dni 4. března 2019; 

 

(f) PRO zvolení všech členů dozorčí rady společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, 

a.s. s účinností od 5. března 2019 tím způsobem, že: 

(i) 1 (slovy: jeden) nově zvolený člen dozorčí rady společnosti Vodohospodářská zařízení 

Šumperk, a.s. bude zvolen z kandidátů na členy dozorčí rady společnosti Vodohospodářská 

zařízení Šumperk, a.s. navržené akcionářem společnosti Vodohospodářská zařízení 

Šumperk, a.s. - městem Šumperk, IČO 00303461, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk; 

(ii) 1 (slovy: jeden) nově zvolený člen dozorčí rady společnosti Vodohospodářská zařízení 

Šumperk, a.s. bude zvolen z kandidátů na členy dozorčí rady společnosti Vodohospodářská 

zařízení Šumperk, a.s. navržených těmito akcionáři společnosti Vodohospodářská zařízení 

Šumperk, a.s.: Jestřebí, Krchleby, Maletín, Mírov, Moravičany, Nemile, Postřelmůvek, Rájec, 

Stavenice, Třeština, Vyšehoří; 

(iii) 1 (slovy: jeden) nově zvolený člen dozorčí rady společnosti Vodohospodářská zařízení 

Šumperk, a.s. bude zvolen z kandidátů na členy dozorčí rady společnosti Vodohospodářská 

zařízení Šumperk, a.s. navržených těmito akcionáři společnosti Vodohospodářská zařízení 

Šumperk, a.s.: Bludov, Hanušovice, Hraběšice, Chromeč, Loučná nad Desnou, Olšany, 

Rapotín, Ruda nad Moravou, Sobotín, Staré Město, Velké Losiny, Vikýřovice, Petrov nad 

Desnou; 

 

(g) PRO pověření představenstva společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 

valnou hromadou společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. k tomu, aby 

představenstvo společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. nejpozději na další valné 

hromadě společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. (jejíž konání proběhne 

nejpozději do konce června 2019), předložilo akcionářům společnosti Vodohospodářská 

zařízení Šumperk, a.s. k projednání a schválení takový návrh na změnu stanov společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., kterým dojde ke změně systému vnitřní struktury 

společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. z dualistického systému (orgány: valná 

hromada, představenstvo a dozorčí rada) na monistický systém (valná hromada, statutární 

ředitel a správní rada) ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 

družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění; 

 

(h) PRO schválení toho, že společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. bude ve 

věci správy a provozování vodohospodářské infrastruktury společnosti Vodohospodářská 

zařízení Šumperk, a.s. po roce 2020 realizovat variantu označenou a popsanou v podrobné 

studii variant zajištění správy a provozování vodohospodářské infrastruktury společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. po roce 2020, vyhotovené společností Grant 

Thornton Advisory s.r.o., se sídlem Jindřišská 937/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká 

republika, IČO 26513960, ve formě písemné studie ze dne 4. dubna 2017 nazvané „Studie 

variant správy a provozování VaK v majetku VHZ po roce 2020“, jako varianta B1: Koncese. 

 

(i) PRO pověření představenstva společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. k 

přípravě koncesního řízení na provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. podle varianty označené ve výše uvedené „Studii 

variant správy a provozování VaK v majetku VHZ po roce 2020“, jako varianta B1: Koncese 

(výběr dodavatelů a příprava zadávacího řízení) tak, aby došlo ke splnění alespoň všech 

následujících parametrů dané koncese: 

(i) koncese bude poskytnuta na dobu 5 (slovy: pěti) let ode dne jejího poskytnutí; 

(ii) podmínkou udělení koncese bude stanovení maximálních provozních nákladů, které 

bude společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. povinna v souvislosti 

s provozováním své infrastruktury prostřednictvím koncese vynaložit; 

(iii) všechny databáze, manuály a postupy ke správě infrastruktury společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. (např. GIS), které budou vznikat či budou 

získávány za dobu trvání koncese, budou nabývány do vlastnictví společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. s tím, že společnost Vodohospodářská zařízení 

Šumperk, a.s. po dobu trvání koncese poskytne provozovateli užívací právo k takovým 

databázím, manuálům a postupům ke správě infrastruktury společnosti Vodohospodářská 

zařízení Šumperk, a.s.; 
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(iv) podmínkou udělení koncese bude zakotvení podmínky, že spolehlivost a kvalita 

dodávek služeb a výrobků společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. bude 

minimálně na stávající úrovni; 

 

(v) pro koncesní řízení budou ze strany společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, 

a.s. stanoveny nediskriminační kvalifikační předpoklady pro výběr provozovatele; 

 

(vi) podmínkou udělení koncese bude stanovení podmínek k efektivní kontrole činnosti 

provozovatele ze strany společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.; 

 

(vii) podmínkou udělení koncese bude vytvoření podmínek k provozování infrastruktury 

společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. vlastními silami po ukončení platnosti 

koncesní smlouvy, zejména přechod dispečinku a zákaznického systému do vlastnictví 

společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. ke konci koncesní smlouvy; 

 

s tím, že od těchto parametrů koncesního řízení se společnost Vodohospodářská zařízení 

Šumperk, a.s. odchýlí pouze tehdy, bude-li to pro společnost Vodohospodářská zařízení 

Šumperk, a.s. nezbytné, případně výhodné, v souladu se stanovisky zpracovatelů koncesního 

řízení a návrhu koncesní smlouvy, kteří budou vybráni na základě řádného výběrového řízení. 

 

Termín:  31.12.2018 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

78/18 Smlouva o spolupráci s ORP k projektu Nástroje ÚAP  

schvaluje 

uzavření smlouvy o spolupráci s ORP k projektu Nástroje ÚAP  

mezi  

Olomouckým krajem, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 778 11 Olomouc,          

IČO 606 09 460, zastoupený Ladislavem Oklešťkem, hejtmanem Olomouckého kraje 

a  

městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk, IČO 00303461, zastoupené 

Mgr. Tomášem Spurným, starostou města. 

 

Termín:  28.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

 

 

79/18 Společenské středisko Sever – výtah  

schvaluje 

zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele výtahu k objektu Společenské 

středisko Sever z důvodu, že ve lhůtě pro podání nabídek zadavatel neobdržel žádnou 

nabídku. 

 

Termín:  28.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Volf 
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80/18 MOS města Šumperka, Propojení úseku Knihovna 28. října – MěÚ Jesenická  – zemní 

práce, uložení chráničky  

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na zhotovitele stavby 

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

Jesenická  – zemní práce, uložení chráničky“   

 

členy hodnotící komise vč. náhradníků 

 

členové: Ing. Jakub Jigrl, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Eva Nádeníčková, 

               Ing. Pavel Kouřil           

        

náhradníci: Mgr. Irena Jonová, Ing. Pavel Volf, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Lenka Salcburgerová, 

                  Patrik Heidenreich, DiS. 

                     

- minimální seznam zájemců ve složení: 

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

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

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

 

Termín:  28.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

 

81/18 Revitalizace ulice Šumavská – IV. etapa, přeložky kabelových vedení VN a NN – 

dodatek č. 1  

schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě číslo: Z_S14_12_8120062604 o smlouvě budoucí o 

realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie na stavbu: 

„Revitalizace ulice Šumavská – IV. etapa“ s provozovatelem ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 

874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČO 24729035. 

 

 

Termín:  28.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

 

82/18 Dotace z rozpočtu města Šumperka – podmínky, smlouvy  

doporučuje ZM 

schválit 

1. obecné podmínky pro poskytování dotací z rozpočtu města Šumperka pro rok 2019 

2. podmínky pro poskytování dotací na neziskové akce pro rok 2019  

3. podmínky pro poskytování dotací na celoroční činnost pro rok 2019 

4. podmínky pro poskytování dotací na činnost organizací působících v soutěžích 

výkonnostního sportu pro rok 2019 

5. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka pro rok 2019  

6. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na neziskovou akci pro rok 2019  

7. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2019 

8. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na činnost organizací působících 

v soutěžích výkonnostního sportu pro rok 2019 

 

 

Termín:  13.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 
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83/18 Dotace z rozpočtu města Šumperka  - vyhlášení programu „Podpora neziskových 

akcí“  

doporučuje ZM 

schválit vyhlášení programu „Podpora neziskových akcí“. 

 

Termín:  13.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

84/18 Dotace z rozpočtu města Šumperka  - vyhlášení programu „Podpora celoroční 

činnosti“  

doporučuje ZM 

schválit vyhlášení programu „Podpora celoroční činnosti“. 

 

Termín:  13.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

 

85/18 Dotace z rozpočtu města Šumperka  - vyhlášení programu „Podpora výkonnostního 

sportu“  

doporučuje ZM 

schválit vyhlášení programu „Podpora výkonnostního sportu“. 

 

Termín:  13.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

86/18 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2019 - individuální žádost 

doporučuje ZM 

schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která bude předložena Zastupitelstvu města Šumperka dne 13.12.2018. 

 

Příjemce:   Hokej Šumperk 2003, s.r.o., Žerotínova 2010/59, Šumperk, IČO 26840219 

Zastoupený: Ing. Vladimírem Velčovským 

Účel použití:   na sportovní činnost mužského "A" týmu ledního hokeje a na úhradu nákladů 

spojených s pronájmem ledové plochy 

Výše částky:   3.450.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2019 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2020 

 

Termín:  13.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

87/18 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2019 - individuální žádost 

doporučuje ZM 

schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která bude předložena Zastupitelstvu města Šumperka dne 13.12.2018. 
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Příjemce:   TJ Šumperk, z.s., Žerotínova 1691/55, Šumperk, IČO 14617790 

Zastoupený: Jarmilou Hynkovou 

Účel použití:   na úhradu na energie a služby čerpané při provozu sportovního areálu Tyršova 

stadionu v Šumperku, jako je vodné, stočné, elektřina, plyn, revize apod., 

k úhradě nákladů na údržbu sportovních ploch i budov sportovního areálu 

Tyršova stadionu v Šumperku, k úhradě nákladů spojených se zajišťováním 

provozu sportovního areálu Tyršova stadionu v Šumperku, včetně úhrady části 

mezd a ostatních osobních nákladů TJ Šumperk, z.s., k úhradě sportovního 

materiálu a pronájmu sportovišť, k zajištění sportovní činnosti členů TJ 

Šumperk, z.s., pořizování investic (se souhlasem poskytovatele) 

Výše částky:   1.550.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2019 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2020 

 

Termín:  13.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

88/18 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2019 - individuální žádost 

doporučuje ZM 

schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která bude předložena Zastupitelstvu města Šumperka dne 13.12.2018. 

 

Příjemce:   Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, zájmové sdružení právnických osob, 

Kladská 233/1, Šumperk, IČO 68923244 

Zastoupený: Ing. Adamem Kalousem, předsedou správní rady 

Účel použití:   na výdaje spojené s údržbou lyžařských běžeckých tras, s údržbou lyžařského 

značení, s administrací, koordinací údržby lyžařských běžeckých tras a na 

výdaje spojené s provozem aplikace pro sledování sněžných vozidel  

Výše částky:   100.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2019 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2020 

 

Termín:  13.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

89/18 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2019 - individuální žádost 

doporučuje ZM 

schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která bude předložena Zastupitelstvu města Šumperka dne 13.12.2018. 

 

Příjemce:   Hokejový Klub Mladí Draci Šumperk, z.s., Žerotínova 2982/55B, Šumperk,    

IČO 00494917 

Zastoupený: Ing. Lubošem Cekrem 

Účel použití:   na úhradu nákladů vzniklých s užíváním krytého sportovního zařízení (zimní 

stadion v Šumperku) ke své sportovní činnosti – mládežnická družstva ledního 

hokeje. Tyto náklady vznikají z uzavřeného smluvního vztahu s provozovatelem 

zimního stadionu v Šumperku – Šumperské sportovní areály, s. r. o., Šumperk; 

na náklady vzniklé s užíváním sportoviště TJ, na náklady vzniklé s užíváním 

šaten v prostorách PMŠ a na podporu extraligy mladšího dorostu a podporu 

trenéra mladších žáků  
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Výše částky:   4.400.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2019 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2020 

 

Termín:  13.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

90/18 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2019 - individuální žádost 

doporučuje ZM 

schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která bude předložena Zastupitelstvu města Šumperka dne 13.12.2018. 

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

Zastoupený: Bořivojem Bartošem 

Účel použití:   na úhradu nákladů vzniklých s užíváním sportovního zařízení ke své sportovní 

činnosti, včetně úhrady části mezd a ostatních osobních nákladů, na podporu 

trenérů a na náklady spojené se Sportovním střediskem mládeže U9 až U15 

Výše částky:   890.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2019 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2020 

 

Termín:  13.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

91/18 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2019 - individuální žádost 

doporučuje ZM 

schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která bude předložena Zastupitelstvu města Šumperka dne 13.12.2018. 

 
Příjemce:   Společnost česko-německého porozumění Šumperk – Jeseníky, z.s.,  Kladská 

233/1, Šumperk, IČO 43961266 

Zastoupený: Mgr. Zdeňkem Brožem   

Účel použití:   na provoz Společnosti česko-německého porozumění Šumperk – Jeseníky, z.s.,  

 a na provoz Evropského domu setkávání Kladská 233/1, Šumperk 

Výše částky:   260.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2019 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2020 

 

Termín:  13.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

92/18 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2019 - individuální žádost 

doporučuje ZM 

schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která bude předložena Zastupitelstvu města Šumperka dne 13.12.2018. 
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Příjemce:   Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, zájmové sdružení právnických osob, 

Kladská 233/1, Šumperk, IČO 68923244 

Zastoupený: Ing. Adamem Kalousem, předsedou správní rady 

Účel použití:   na výdaje spojené s provozem Regionální filmové kanceláře Jeseníky Film 

Office 

Výše částky:   100.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2019 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2020 

 

Termín:  13.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

93/18 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2019 - individuální žádost 

doporučuje ZM 

schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která bude předložena Zastupitelstvu města Šumperka dne 13.12.2018. 

 

Příjemce:   Ječmínek, o.p.s, Evaldova 1907/25, Šumperk, IČO 26835932 

Zastoupený: Danou Výprachtickou 

Účel použití:   na činnost a provoz jeslí 

Výše částky:   615.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2019 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2020 

 

Termín:  13.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

94/18 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2019 - individuální žádost 

doporučuje ZM 

schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která bude předložena Zastupitelstvu města Šumperka dne 13.12.2018. 

 
Příjemce:   Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení a mateřská škola 

logopedická Schola Viva, o.p.s., Erbenova 2298/16, Šumperk, IČO 25827707 

Zastoupený: Mgr. Vladimírem Bicanem 

Účel použití:   na činnost a provoz 

Výše částky:   670.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2019 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2020 

 

Termín:  13.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

95/18 Dotace z rozpočtu města Šumperka na rok 2019 - individuální žádost 

doporučuje ZM 

schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která bude předložena Zastupitelstvu města Šumperka dne 13.12.2018. 
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Příjemce:   Základní škola a střední škola Pomněnka, o.p.s., Šumavská 13, Šumperk,  

IČO 25828274 

Zastoupený: lng. Mgr. Natašou Strakošovou Vykydalovou 

Účel použití:   na činnost a provoz 

Výše částky:   258.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2019 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2020 

 

Termín:  13.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

96/18 Dotace z rozpočtu města Šumperka  - individuální žádost 

schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka č. 

868/17 ze dne 02.11.2017 

 

Příjemce:   FbC Asper Šumperk, z.s., Šmeralova 766/4, Šumperk, PSČ 787 01,               

IČO 26550881 

Zastoupený: Mgr. Matyášem Zapletalem   

Účel použití:   na náklady spojené s pronájmem sportovních hal a tělovýchovných zařízení 

využívaných pro realizaci tréninkových jednotek, soutěžních utkání a turnajů 

Výše částky:     40.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2018 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2019 

 

Termín:  23.11.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

97/18 Jmenování zástupce zřizovatele do školské rady Základní školy Šumperk, 

Dr. E. Beneše 1 

bere na vědomí 

rezignaci PaedDr. Milana Poláška, bývalého člena Zastupitelstva města Šumperka, na členství  

ve školské radě Základní školy Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČO 00852295, ke dni 31.10.2018. 

 

 

98/18 Jmenování zástupce zřizovatele do školské rady Základní školy Šumperk, 

Dr. E. Beneše 1 

jmenuje 

zástupce zřizovatele MgA. Kamila Navrátila, člena Zastupitelstva města Šumperka, jako člena 

školské rady Základní školy Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČO 00852295, s účinností od 

23.11.2018. 

Termín:  23.11.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 
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99/18 Organizace provozu mateřských škol a školních družin základních škol v Šumperku 

v období školních vánočních prázdnin ve dnech 27.12.2018 až 02.01.2019 a změna 

organizace školního roku 2018/2019 v Základní škole Šumperk, Sluneční 38 

bere na vědomí 

informaci o organizaci provozu mateřských škol a školních družin základních škol v Šumperku 

v období školních vánočních prázdnin ve dnech 27.12.2018 až 02.01.2019 a informaci o 

změně organizace školního roku 2018/2019 v Základní škole Šumperk, Sluneční 38, IČO 

00852864. 

 

 

100/18 Dodatek ke zřizovací listině SVČ a ZpDVPP Doris 

doporučuje ZM 

schválit dodatek č. 8 ke zřizovací listině SVČ a ZpDVPP Doris, Komenského 9, IČO 00852082,  

ze dne 18.12.2003, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.09.2005, dodatku č. 2 ze dne 

12.07.2012,  dodatku č. 3 ze dne 15.11.2012, dodatku č. 4 ze dne 12.12.2013, dodatku č. 5 

ze dne 09.10.2014, dodatku č. 6 ze dne 23.03.2017 a dodatku č. 7 ze dne 14.12.2017. 

 

Termín:  13.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

101/18 Dodatek ke zřizovací listině Městské knihovny T. G. Masaryka Šumperk 

doporučuje ZM 

schválit dodatek č. 6 ke zřizovací listině Městské knihovny T. G. Masaryka Šumperk, p.o., 28. 

října 1280/1, IČO 65496604, ze dne 04.09.2001, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.12.2003, 

dodatku č. 2 ze dne 02.05.2008, dodatku č. 3 ze dne 12.12.2013, dodatku č. 4 ze dne 

14.09.2017 a dodatku č. 5 ze dne 21.06.2018. 

 

Termín:  13.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

102/18 Příspěvkové organizace města Šumperka – přijetí darů 

schvaluje 

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

přijmout účelově určený finanční dar od Associated Consultants, Dobrovského 22b, 772 00 

Olomouc, zastoupené RNDr. Helenou Křepelkovou, CSc., IČO 12679267, v  souladu s § 27 

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

v platném znění, ve výši 3.000,-- Kč. Dar bude poskytnut na nákup didaktické hračky, která 

bude v souladu se záměry OECD podporovat tvůrčí a technický rozvoj myšlení předškolních 

dětí. 

 

Termín:  23.11.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

103/18 Příspěvkové organizace města Šumperka – přijetí darů 

schvaluje 

Kinu Oko Šumperk, Masarykovo nám. 3, IČO 00851400, přijmout finanční dary do celkové  

výše 50.000,-- Kč, v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
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pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a to od firmy SHM, s.r.o., se sídlem Šumperk, 

Průmyslová 3020/3, IČO 47976519 do výše 25.000,-- Kč a od firmy PLATIT, a.s., se sídlem 

Šumperk, Průmyslová 3020/3, IČO 25904795 do výše 25.000,-- Kč, které budou účelově 

poskytnuty na podporu filmové retrospektivy „Andrzej Wajda – Člověk v dějinách“ a zejména 

na úhradu nákladů spojených s půjčovným a poskytnutím licencí od zahraničních partnerů. 

 

Termín:  23.11.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

104/18 Příspěvková organizace města Šumperka – žádost o udělení souhlasu zřizovatele 

k podání žádosti 

souhlasí 

s podáním žádosti Mateřskou školou Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, IČO 00852091,  

o dotaci z výzvy MŠMT – výzva č. 02_18_063 – „Šablony II - mimo hlavní město Praha“. 

 

Termín:  23.11.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

105/18 Prodejní ceny propagačních předmětů 

schvaluje 

jednotkovou prodejní cenu následujících propagačních předmětů (cena je uváděna včetně 

DPH): 

 

časopis Jeseníky Rychlebské hory        39 Kč 

dopis sada z ručního papíru s motivem radnice    220 Kč 

 

Termín:  23.11.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

106/18 Prominutí nájemného klášterního kostela Zvěstování Panny Marie 

schvaluje 

prominutí nájemného klášterního kostela Zvěstování Panny Marie pro: 

1. Centrum pro rodinu Šumperk, z. s., se sídlem M. R. Štefánika 26, 787 01 Šumperk,  

IČO 26574608, na pořádání adventního koncertu dne 2. prosince 2018, 

2. Junák – český skaut, středisko Rudy Knotka Šumperk, z. s., se sídlem nám. Jana Zajíce 

11, 787 01 Šumperk, IČO 16626851, na pořádání Skautského koncertu dne 28. 

dubna 2019, 

3. Centrum sociálních služeb Pomněnka, z. ú., se sídlem Šumavská 13, 787 01 Šumperk, 

IČO 04775627, na pořádání benefičního koncertu dne 14. prosince 2018. 

 

Termín:  28.04.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

107/18 Oddávající 

pověřuje 

v souladu s ustanovením § 11a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o 

změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
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MUDr. Jiřího Berku, Mgr. Alenu Hlavešovou, Martina Janíčka, Ing. Jakuba Jirgla, Mgr. Irenu 

Jonovou, JUDr. Ivanu Jordovou, doc. JUDr. Michaela Kohajdu, Ph.D., Mgr. Martina Kuchtíka, 

Ing. Ondřeje Poláka, Mgr. Janu Rybovou Kunčarovou, Mgr. Tomáše Spurného, Dušana 

Ščamburu, MUDr. Radana Volnohradského a Ing. Jiřího Vozdu 

 

přijímáním projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, při občanských sňatcích. 

 

 

Termín:  23.11.2018 

         Zodpovídá: Ing. Štefečková 

108/18 Komunitní plánování sociálních služeb 

doporučuje ZM 

schválit Komunitní plán sociálních služeb na území ORP Šumperk na období let 2019 – 2021. 

 

Termín:  13.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Skálová 

 

 

109/18 Komunitní plánování sociálních služeb 

schvaluje 

změnu ve složení koordinační skupiny komunitního plánování sociálních služeb: 

- dosavadního člena RNDr. Jana Přichystala k 31. 10. 2018 

- nový člen Mgr. Irena Jonová k 23. 11. 2018 

 

Termín:  23.11.2018 

         Zodpovídá: Ing. Skálová 

 

110/18 Byty podle směrnice - Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

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

schvaluje 

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

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

IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a J. M., trvale bytem Šumperk jako 

nájemkyní na straně druhé, za podmínek:  

- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku s počátkem nájmu od 01.12.2018  

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

 

Termín:  31.01.2019  

 Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

111/18 Byty podle směrnice - Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

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

schvaluje 

uzavřít  nájemní  smlouvu  k   bytu o velikosti 3+1 obytných místností v domě zvláštního určení 

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

IČO  00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a P. K., trvale bytem Hanušovice jako 

nájemcem na straně druhé, za podmínek:  
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- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku s předpokládaným počátkem nájmu od 

01.01.2019  

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

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

112/18 Byty podle směrnice - Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

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

schvaluje 

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

SML/2016/0598/OSM uzavřené dne 12.12.2016 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

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

Šumperk, zastoupeným kolizním opatrovníkem D. K., jako nájemcem bytu v domě zvláštního 

určení v Šumperku, v ulici Gagarinově,  na straně druhé, za podmínek: 

 

- nájemní smlouva na dobu neurčitou od 01.01.2019 

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

 

Termín:  31.01.2019  

 Zodpovídá: Ing. Répalová 

113/18 Byty podle směrnice - Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

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

schvaluje 

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

SML/2016/0597/OSM uzavřené dne 12.12.2016 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

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

Šumperk, zastoupeným kolizním opatrovníkem L. B., jako nájemcem bytu v domě zvláštního 

určení v Šumperku, v ulici Gagarinově,  na straně druhé, za podmínek: 

     

- nájemní smlouva na dobu neurčitou od 01.01.2019 

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

 

Termín:  31.01.2019  

 Zodpovídá: Ing. Répalová 

114/18 Byty podle směrnice - Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

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

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 4 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 

DPS/0038/2014 uzavřené dne 29.12.2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 

1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a V. K., bytem Šumperk, 

zastoupenou opatrovnicí A. K.,  jako nájemkyní bytu v domě zvláštního určení v Šumperku, 

v ulici Bohdíkovské,  na straně druhé, za podmínek: 

     

- nájemní smlouva na dobu určitou od 01.01.2019 do 31.12.2019 

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

 

Termín:  31.01.2019  

 Zodpovídá: Ing. Répalová 
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115/18 Byty podle směrnice - Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

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

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 8 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 

DPS/0037/2014  uzavřené dne 29.12.2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 

1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a M. T., bytem Šumperk, 

jako nájemkyní bytu v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Bohdíkovské,  na straně 

druhé, za podmínek: 

     

- nájemní smlouva na dobu určitou od 01.01.2019 do 30.06.2019 

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

 

Termín:  31.01.2019  

 Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

116/18 Byty podle směrnice - Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

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

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 3  za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 

SML/2017/0301/OSM uzavřené dne 18.04.2017 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

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

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

straně druhé, za podmínek:  

 

- nájemní smlouva na dobu určitou  od 01.01.2019 do 30.06.2019 

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

 

Termín:  31.01.2019  

 Zodpovídá: Ing. Répalová 

117/18 Organizační opatření k zasedání Zastupitelstva města 

bere na vědomí 

organizační opatření k zasedání Zastupitelstva města dne 13.12.2018 včetně programu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný        Ing. Jakub Jirgl 

        starosta       2. místostarosta 
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