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Naše čj.: MUSP 126330/2018 

Naše sp. zn.: 126326/2018 TAJ/PECH *MUSPX01YKM9M* 

 

U S N E S E N Í  

z 2. schůze Rady města Šumperka ze dne 13. 12. 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. 

118/18 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XX r. 2018 

schvaluje 

rozpočtová opatření č. XX roku 2018  

příjmy ve výši:           2.124 tis. Kč 

výdaje ve výši:              416 tis. Kč 

 

příjmy celkem:   639.751 tis. Kč 

výdaje celkem:  765.329 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  787.721 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:                      782.783 tis. Kč 

 

Termín:  31.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

119/18 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. 

ruší 

usnesení Rady města Šumperk č.77/18 ze dne 23.11.2018 z důvodu přijetí nového usnesení. 

 

Termín:  13.12.2018 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 

120/18 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.  

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 
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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; 

 

(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. 
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(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.; 

(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.; 
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(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:  31.12.2019 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 

   

121/18 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout pozemky p.č. 1273/10 – ostatní plocha 

a p.č. 2048/3 – ostatní plocha v k.ú. Šumperk (lokalita budoucího 

zrekonstruovaného stávajícího autobusového nádraží v Šumperku) 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka pronajmout nemovité věci, a to pozemek p.č.1273/10 – 

ostatní plocha a pozemek p.č. 2048/3 – ostatní plocha, včetně všech součástí a příslušenství, 

zejména pak staveb komunikací, nástupních ostrůvků včetně zastřešení, chodníků a mobiliáře, 

umístěných na předmětných pozemcích, to vše v obci a katastrálním území Šumperk (lokalita 

stávajícího autobusového nádraží v Šumperku) 

 

Účel nájmu: autobusové nádraží pro veřejnou linkovou a městskou  

    autobusovou dopravu v Šumperku 

 

Doba nájmu: určitá ode dne nabytí právních účinků kolaudačního rozhodnutí nebo 

kolaudačního souhlasu na zrekonstruovanou část  stávajícího autobusového 

nádraží  ( předpoklad od 01.01.2021) do 31.12.2027 

 

Minimální výše nájemného : 800.000,00 Kč/rok/celek + zákonná sazba DPH. Od roku  

      2022 bude sjednané nájemné každoročně automaticky  

navyšováno o míru inflace stanovenou Českým statistickým 

úřadem 

Podmínky : 

- nájemce na své náklady zajistí celoroční údržbu předmětu nájmu, včetně 

údržby mobiliáře 

- předmět nájmu bude sloužit jako veřejné  autobusové nádraží pro veřejnou 

linkovou a městskou autobusovou dopravu 

- zájemce o pronájem nesmí mít vůči městu Šumperk žádné dluhy či 

nedoplatky 

- nabídka musí mít písemnou formu a musí být zpracována v českém jazyce 

- písemné nabídky budou zájemci zasílány v zapečetěném, neprůhledném 

obalu označeném „Pronájem - autobusové nádraží v Šumperku – nabídka - 

neotvírat“, a to na adresu Městský úřad Šumperk, odbor majetkoprávní, 

nám. Míru 1, 787 01 Šumperk 

- písemná nabídka bude obsahovat záměr využití předmětu nájmu a 

nabízenou výši nájemného 

- písemné nabídky je možné zasílat prostřednictvím poštovní přepravy nebo 

osobním doručením na podatelnu Městského úřadu Šumperk, nám. Míru 1, 

787 01 Šumperk, nejpozději v termínu do 09.00 hod. dne 04.01.2019  

- město Šumperk neodpovídá za zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či 

jiným přepravcem písemné nabídky. Za čas podání nabídky se považuje její 

fyzické převzetí na podatelně Městského úřadu Šumperk, nám. Míru 1, 787 

01 Šumperk 
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- písemné nabídky doručené po výše uvedeném termínu nebudou přijaty            

a hodnoceny a budou zájemcům vráceny 

- po uplynutí termínu pro podání písemných nabídek, tj. po 09.00 hod. dne 

04.01.2019, budou neotevřené písemné nabídky všech zájemců 

předloženy k posouzení a doporučení hodnotící komisi schválené Radou 

města Šumperka 

- Město Šumperk si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu o budoucí smlouvě 

nájemní s žádným ze zúčastněných zájemců 

- S vybraným uchazečem město Šumperk uzavře smlouvu o budoucí smlouvě 

nájemní s tím, že před uzavřením vlastní nájemní smlouvy bude předmět 

nájmu upřesněn po zaměření skutečného stavu po provedené rekonstrukci 

autobusového nádraží a vyhotovení geometrického plánu 

Poznámka: 

Zájemci o pronájem lokality autobusového nádraží v Šumperku berou na vědomí, že uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě nájemní a vlastní nájemní smlouvě podléhá schválení Radou 

města Šumperka. 

 

Termín:  17.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

122/18 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout pozemky p.č. 1273/10 – ostatní plocha 

a p.č. 2048/3 – ostatní plocha v k.ú. Šumperk (lokalita budoucího 

zrekonstruovaného stávajícího autobusového nádraží v Šumperku)  

schvaluje 

hodnotící komisi pro posouzení a doporučení předložených písemných nabídek na pronájem 

lokality autobusového nádraží v Šumperku, v tomto složení: 

členové hodnotící komise: Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Jakub Jirgl, Ing. Hana Répalová, Ing. Radek 

Novotný, Ing. Lenka Krobotová, Ing. Pavel Volf, Mgr. Milan Šubrt 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

123/18 MJP – schválení uzavření smlouvy o nájmu plynárenského zařízení v lokalitě Za 

Hniličkou 

schvaluje 

uzavřít mezi městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako 

pronajímatelem a  GasNet, s.r.o., se sídlem Klišská 940/96, Kliše, 400 01 Ústí nad Labem, 

IČO 27935311, jako nájemcem, smlouvu o plynárenském zařízení na zajištění provozu 

plynárenského zařízení v rozsahu stanoveném nájemní smlouvou číslo: 

9418003281/4000220267 (lokalita Za Hniličkou). 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

124/18 ZŠ Vrchlického – nucené větrání tříd 

schvaluje 

vyloučit dodavatele INTOZA s.r.o., Varšavská 1583/99, 709 00 Ostrava – Hulváky, IČO 

25873261, z veřejné zakázky: „ZŠ Vrchlického – nucené větrání tříd“ dle § 122 odst. 7 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z důvodu nepředložení dokladů v originále 

nebo ověřené kopii o jeho kvalifikaci dle § 122 odst. 3 zákona. 

 

Termín:  28.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Volf 
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125/18 ZŠ Vrchlického – nucené větrání tříd  

schvaluje 

zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku: „ZŠ Vrchlického – nucené větrání tříd“ dle § 127 

odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 

Termín:  28.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

 

   

126/18 Návrh na mimořádné finanční odměny ředitelů ZŠ, MŠ, SVČ a ZpDVPP Doris 

Šumperk, Městské knihovny Šumperk a Kina OKO Šumperk v II. pololetí 2018 

schvaluje 

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

a Kina OKO Šumperk dle předloženého návrhu. 

 

Termín:  13.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

   

127/18 Platy ředitelů MŠ, ZŠ, SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, Městské knihovny a Kina OKO 

v souvislosti s novelou nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění 

schvaluje 

platové výměry ředitelů MŠ, ZŠ, SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, Městské knihovny a Kina OKO 

v souladu s novelou nařízení vlády č. 263/2018  Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 

341/2017, Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a to 

s účinností od 01.01.2019 dle předloženého návrhu. 

 

Termín:  13.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

 

   

128/18 Prominutí nájemného klášterního kostela  

schvaluje 

prominutí nájemného klášterního kostela Zvěstování Panny Marie pro E. B., bytem Zábřeh, na 

pořádání charitativního koncertu dne 15. prosince 2018. 

 

Termín:  15.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

129/18 Příspěvkové organizace města Šumperka – přijetí darů  

schvaluje 

Městské knihovně T. G. Masaryka Šumperk, 28. října 1, IČO 65496604, přijmout věcný dar - 

569 knih od občanů, MK ČR - České knihovny a od dalších institucí, v souladu s § 27 odst. 7 



 

7|7 

RM 02 – 13.12.2018 

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

znění, v celkové hodnotě 98.021,00 Kč. 

 

Termín:  13.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný     Mgr. Irena Jonová 

                                 starosta                              1. místostarostka 
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