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Naše čj.: MUSP 130792/2018 

Naše sp. zn.: 130788/2018 TAJ/PECH *MUSPX01YQMYZ* 

 

 

U S N E S E N Í  

z 3. schůze Rady města Šumperka ze dne 28.12.2018. 

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. 

   

130/18 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

kontrolu plnění usnesení: 

4796/18, 4798/18, 4799/18, 4841/18, 4856/18, 4870/18, 4892/18, 4913/18, 

4945/18, 4946/18, 4948/18, 4961/18, 4962/18, 4963/18, 4964/18, 4966/18, 

4967/18, 4968/18, 4969/18, 4970/18, 4971/18, 4972/18, 4973/18, 5002/18, 

5003/18, 5018/18, 5035/18, 5051/18, 5052/18, 5053/18, 5054/18, 5055/18, 

5071/18, 5073/18, 5078/18, 5088/18, 5094/18, 5095/18, 5096/18, 5097/18, 

5098/18, 5099/18, 5104/18, 5107/18, 5108/18, 5109/18, 5110/18, 5111/18, 

5112/18, 5113/18, 5115/18, 5116/18, 3/18, 4/18, 5/18, 7/18, 8/18, 9/18, 10/18, 

11/18, 12/18, 13/18, 14/18, 15/18, 16/18, 17/18, 18/18, 19/18, 20/18, 21/18, 22/18, 

23/18, 24/18, 25/18, 26/18, 27/18, 28/18, 29/18, 31/18, 42/18, 43/18, 44/18, 54/18, 

56/18, 58/18, 60/18, 63/18, 64/18, 66/18, 68/18, 71/18, 74/18, 75/18, 76/18, 78/18, 

79/18, 80/18, 82/18, 83/18, 84/18, 85/18, 86/18, 87/18, 88/18, 89/18, 90/18, 91/18, 

92/18, 93/18, 94/18, 95/18, 96/18, 98/18, 100/18, 101/18, 102/18, 103/18, 104/18, 

105/18, 107/18, 108/18, 109/18. 

 

131/18 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

prodloužení termínu plnění usnesení: 

4797/18 do 30.06.2019 Zodpovídá: Ing. Répalová 

4896/18 do 31.01.2019 Zodpovídá: Ing. Volf 

4897/18 do 10.01.2019 Zodpovídá: Ing. Volf 

5006/18 do 31.01.2019 Zodpovídá: Ing. Matějčková 

5007/18 do 31.01.2019 Zodpovídá: Ing. Matějčková 

72/18  do 31.01.2019 Zodpovídá: Ing. Répalová 

81/18  do 31.03.2019 Zodpovídá: Ing. Volf 
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132/18 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XXI r. 2018 

schvaluje 

 

rozpočtová opatření č. XXI roku 2018  

příjmy ve výši:                   0 tis. Kč 

výdaje ve výši:          1.225 tis. Kč 

 

příjmy celkem:   639.751 tis. Kč 

výdaje celkem:  766.554 tis. Kč 

 

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

výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:                      784.008 tis. Kč 

 

Termín:  31.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

133/18 Vyhodnocení veřejné zakázky na poskytování hlasových služeb a služeb 

elektronických komunikací pro město Šumperk 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu na „Poskytování 

hlasových služeb a služeb elektronických komunikací pro město Šumperk“, dodavatelem 

služby společnost O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4, IČO 

60193336. Doba trvání: 1 rok s účinností od 01.02.2019 do 31.01.2020. 

 

Termín:  01.02.2019 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 

134/18 Organizační řád 

ruší 

usnesení RM č. 5102/18 a č. 5103/18 ze dne 31.10.2018 pro bezpředmětnost. 

 

Termín:  28.12.2018 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 

135/18 Organizační řád 

schvaluje 

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

obcích, v platném znění, organizační řád Městského úřadu v Šumperku (verze 014), včetně 

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

 

Termín:  01.01.2019 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 

136/18 Organizační řád 

schvaluje 

s účinností ke dni 01.01.2019 novou systemizaci města Šumperka. 

 

Termín:  01.01.2019 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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137/18 Jmenování členů komisí Rady města 

jmenuje 

členy komisí Rady města s účinností od 01.01.2019 takto: 

 

komise pro dotace z rozpočtu města 

Jiří Gonda, Michal Bubeník, Květoslav Vykydal, Jiří Berka, Jaroslav Horák ml., Ladislav Sebök,  

František Merta, Zdeněk Zerzáň 

 

komise strategického rozvoje, výstavby a životního prostředí 

Martin Hoždora, Zdeněk Stojaník, Jiří Valert, Jiří Vozda, Jaroslav Horák st., Jana Richtrová, 

Vladislav Mesiarkin, Petr Prokeš 

 

komise školství a sportu  

Gabriela Kubešová, Petr Jakoubek, Pavel Mareš, Petr Opekar, Michaela Jirošová, Eva Kupková, 

Jan Křížek, Pavla Zerzáňová Hilšerová 

 

komise kultury, letopisecká a cestovního ruchu 

Josef Macek, Kamil Navrátil, Luboš Heider, Lenka Hoffmannová, Věra Kocourková, Andrea 

Veselovská, Jan Hradil, Matěj Kašík 

 

komise sociální 

Angelis Zdukos, Táňa Kašparová, Milena Kratochvílová, Ivo Fischer, Ludvík Koblížek, Jana 

Lubojacká, Václav Kopa, Vendula Škvařilová 

 

komise dopravy 

Martin Hladil, Richard Hrdina, Zdenek Suchomel, Jan Karger, Zdeněk Kocourek, Jaroslav Horák 

st., Radek Bubeník, Petr Koruna 

 

komise prevence kriminality a bezpečnost ve městě 

Jaromír Vondra, Miroslav Nečas, Milan Kukula, Václav Doubrava, Rostislav Matušek, Lukáš 

Zbožínek, Jiří Skrbek, Petr Krill 

 

komise majetkoprávní, bytového hospodářství a živností 

Klára Dubovská Holubová, Petr Sovadina, Zdeněk Brož, Lubomír Vlček, Jaroslava Horáková, 

Zdena Laštuvičková, Ivana Jordová, Zuzana Hicks 

 

komise  Studentská rada 

Benjamin Lipenský, Jakub Gloza, Lukáš Rozsíval, Štěpán Hoffmann, Leona Vicencová, Ondřej 

Havlíček, Adéla Jurková, Jakub Macek 

 

Termín:  01.01.2019 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 

   

138/18 PMŠ, a.s. – jmenování členů správní rady 

RM ve věcí města Šumperk, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města Šumperka, 

a.s., v působnosti valné hromady, odvolává 

členy správní rady společnosti Podniky města Šumperka, a.s.,  RNDr. Jana Přichystala a            

Ing. Josefa Sedláčka s účinností k 31.12.2018. 

 

Termín:  01.01.2019 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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139/18 PMŠ, a.s. – jmenování členů správní rady 

RM ve věcí města Šumperk, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města Šumperka, 

a.s., v působnosti valné hromady, jmenuje 

členy správní rady společnosti Podniky města Šumperka, a.s., Mgr. Petra Hasalu a Mgr. Karla 

Hoška s účinností od 01.01.2019. 

 

Termín:  01.01.2019 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

140/18 Petice – připomínky k návrhu Změny č. 2 ÚP Šumperk a Vyhodnocení vlivů Změny    

č. 2 ÚP Šumperk na udržitelný rozvoj území 

bere na vědomí 

petici občanů ve věci připomínek k návrhu Změny č. 2 Územního plánu Šumperk a 

Vyhodnocení vlivů Změny č. 2 Územního plánu Šumperk na udržitelný rozvoj území. 

 

141/18 Petice – připomínky k návrhu Změny č. 2 ÚP Šumperk a Vyhodnocení vlivů Změny    

č. 2 ÚP Šumperk na udržitelný rozvoj území 

pověřuje 

starostu města Šumperka iniciovat veřejné projednání petice dne 21.01.2019. 

 

Termín:  21.01.2019 

       Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

142/18 MJP – komunální služby – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Technické 

zhodnocení chodníku na ul. Tyršova v Šumperku“ 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na akci „Technické zhodnocení 

chodníku na ul. Tyršova v Šumperku“ 

 

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

otevírání obálek s nabídkami 

 

členové 

Ing. Jakub Jirgl, Ing. Hana Répalová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Lenka Salcburgerová, Stanislav 

Šrámek 

 

náhradníci 

Mgr. Irena Jonová, Ing. Eva Nádeníčková, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Pavel Volf, Martina 

Hlobilová 

 

Minimální seznam oslovených zájemců: 

- SUEZ Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk, IČO 26836980 

- EKOZIS spol. s.r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh, IČO 41031024 

- RI-STAV s.r.o., Tři Dvory 49, 784 01 Litovel, IČO 25350366 

 

Termín:  14.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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143/18 MJP – uzavření smlouvy o zajištění pohotovosti na veřejných komunikacích a 

chodnících 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zajištění pohotovosti na veřejných komunikacích a chodnících za podmínek: 

 

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

Poskytovatel: SUEZ Technický servis s.r.o., se sídlem Hybešova 523/10, PSČ 787 01 

Šumperk, IČO 26836980 

Předmět smlouvy: zajištění pohotovosti v případě mimořádných událostí ve městě 

Šumperku  

Doba plnění:  svátky – 24 hodin denně 

víkendy – počínaje pátkem ve 20. 00hod. a konče v neděli ve 20.00 

hod., tj. 48 hodin 

Cena:   19,00 Kč/hod./pracovník + zákonná sazba DPH 

Doba trvání smlouvy: od 01.02.2019 do 31.12.2019 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

  

144/18 MJP – pronájem části pozemku parc. č. 312/2 v k.ú. Šumperk (plocha označovaná 

jako zadní obslužná komunikace s parkovištěm Slovanská) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

29.11.2018 do 17.12.2018, dle usnesení RM č. 32/18 ze dne 23.11.2018, pronajmout část 

pozemkové parc. č. 312/2 o výměře 24 m² v k.ú. Šumperk (plocha označovaná jako zadní 

obslužná komunikace s parkovištěm Slovanská) 

Nájemce: Easy Logistics, s.r.o., se sídlem Kafkova 889/6, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 

Ostrava, IČO 26854139 

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

nebo provozovnou v okolí parkoviště, parkovací místo č. 3 

Nájemné: 310,00 Kč bez DPH, tj. 375,00 Kč vč. 21 % DPH/1 park. místo/měsíc, celkem 

3.720,00 Kč bez DPH, tj. 4.500,00 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:  04.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

 

145/18 MJP – pronájem části pozemku parc. č. 312/2 v k.ú. Šumperk (plocha označovaná 

jako zadní obslužná komunikace s parkovištěm Slovanská) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

29.11.2018 do 17.12.2018, dle usnesení RM č. 33/18 ze dne 23.11.2018, pronajmout část 

pozemkové parc. č. 312/2 o výměře 24 m² v k.ú. Šumperk (plocha označovaná jako zadní 

obslužná komunikace s parkovištěm Slovanská) 

Nájemce: O. B., bytem Šumperk 

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

nebo provozovnou v okolí parkoviště, parkovací místo č. 4 

Nájemné: 310,00 Kč bez DPH, tj. 375,00 Kč vč. 21 % DPH/1 park. místo/měsíc, celkem 

3.720,00 Kč bez DPH, tj. 4.500,00 Kč vč. 21 % DPH/1 park. místo/rok 
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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:  04.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

   

146/18 MJP – Nemocnice Šumperk, a.s. – souhlas s využitím části předmětu nájmu pavilonu 

L – budovy ústavní lékárny, která je součástí na pozemku st.p.č. 1769/1 v k.ú. 

Šumperk v areálu Nemocnice v Šumperku, a to za účelem vybudování provozu 

transfúzního oddělení Nemocnice Šumperk, a.s. 

ruší 

usnesení Rady města Šumperka č. 5042/18 ze dne 18.11.2018 z důvodu přijetí nového 

usnesení. 

 

Termín:  28.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

147/18 MJP – Nemocnice Šumperk, a.s. – souhlas s využitím části předmětu nájmu pavilonu 

L – budovy ústavní lékárny, která je součástí na pozemku st.p.č. 1769/1 v k.ú. 

Šumperk v areálu Nemocnice v Šumperku, a to za účelem vybudování provozu 

transfúzního oddělení Nemocnice Šumperk, a.s. 

souhlasí 

s využitím nebytových prostor  v 3. NP budovy pavilonu L - budova ústavní lékárny, která je 

součástí  pozemku st.p.č. 1769/1 v k.ú. Šumperk v areálu Nemocnice v Šumperku, nájemcem 

Nemocnicí Šumperk a.s., se sídlem Nerudova 640/41, 787 01 Šumperk, IČO 47682795, za 

účelem vybudování provozu transfúzního oddělení Nemocnice Šumperk, a.s., a dále RM 

souhlasí s využitím části 2. NP budovy pavilonu L pro vybudování distribuční licence léčiv,  

která v současné době sídlí v 3. NP  této budovy za těchto podmínek: 

 

- při stavebních úpravách budou respektovány bezpečnostně  technické požadavky, 

zejména stavební zákon a další související zákony 

- veškeré stavební úpravy, technické zhodnocení užívaných nemovitostí provede 

nájemce na své vlastní náklady a tyto náklady nebudou mít dopad do plánu oprav a 

investic do majetku pronajímatele v areálu nemocnice v Šumperku. Případné 

technické zhodnocení je vlastnictvím nájemce a nezvyšuje pořizovací cenu užívaných 

nemovitostí a nájemce bude mít právo toto technické zhodnocení v souladu 

s příslušnými předpisy odepisovat do nákladů 

- při ukončení užívacího vztahu k nemovitostem uvede nájemce užívanou nemovitost do 

původního stavu, a to ke dni jejího předání, pokud se nájemce s vlastníkem 

nedohodnou jinak 

 

Termín:  28.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

148/18 MJP – změna nájemní smlouvy č. MP-48/2005PRO/PP ze dne 28.02.2007, ve znění 

pozdějších dodatků – pronájem lokality autobusového nádraží v Šumperku 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonným stanoveným způsobem od 

29.11.2018 do 17.12.2018 dle usnesení Rady města č. 74/18 ze dne 23.11.2018, 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 
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– 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 160.000,00 Kč/rok/celek + případná zákonná 

sazba DPH s účinností od 01.01.2019 

 

V ostatním se nájemní smlouva č. MP-48/2005PRO/PP ve znění pozdějších dodatků nemění. 

 

Nájemní smlouva č. MP-48/2005PRO/PP bude změněna dodatkem č. 3. 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

149/18 MJP – zveřejnění záměru města prodat pozemky p.č. 442/132, p.č. 704/2 a p.č. 

705/2 v k.ú. Dolní Studénky (silnice I/44 Bludov obchvat) 

schvaluje 

zveřejnění záměru města prodat pozemky p.č. 442/132 – orná půda, p.č. 704/2 – orná půda  

a p.č. 705/2 – trvalý travní porost  v k.ú. Dolní Studénky. 

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

obchvat“.  

Kupní cena: 1.388.160,00 Kč (slovy: jedenmiliontřistaosmdesátosmtisícjednostošedesát 

korun českých) 

 

Termín:  02.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

150/18 MJP – žádost o snížení výše nájemného za pronájem pozemků k individuálnímu 

využití v lokalitě za řadovými garážemi při ul. Jesenické 

neschvaluje 

vyhovět žádosti o snížení výše nájemného za pronájem souboru zahrádek v lokalitě za 

řadovými garážemi při ul. Jesenické, zřízených na části pozemku p. č. 1745/1 o výměře 695 

m2 a části pozemku p. č. 1560/3 o výměře 734 m2 v k. ú. Šumperk, a trvá na platnosti výše 

nájemného pro účel nájmu individuální využití v sazbě 5,00 Kč/m2/rok. 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

151/18 MJP – rozhledna Háj, parc.č. 1227/1 v k.ú. Hrabenov 

souhlasí 

s umístěním nové GPS antény a výměnou technologické skříně Racka na rozhledně Háj. 

Souhlas je vydán k uzavřené smlouvě o užití práva umístění zařízení č. NNP/0008/2013 ze 

dne 12.11.2013 mezi spoluvlastníky městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, 

Šumperk, IČO 00303461, Českou telekomunikační infrastrukturou, a.s., se sídlem Olšanská 

2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, IČO  04084063, obcí Bludov, se sídlem Jana Žižky 195, 

Bludov, PSČ 789 61, IČO 00302368,  jako poskytovatel na straně jedné a společností Digital 
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Broadcasting, s.r.o., se sídlem Ostrava – Poruba, Stavební 992/1, PSČ 708 00, IČO 

26839407, jako provozovatel na straně druhé  za podmínky, že umístěná technologie nebude 

rušit nainstalované zařízení a technologie ostatních nájemců rozhledny Háj. 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

  

152/18 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – přeložka kabelových sítí  

ČD – Telematika a.s. (investiční akce „Přestupní terminál Šumperk“) 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu 

zřídit, provozovat a udržovat vedení komunikační sítě v rámci stavby města Šumperka 

„Přestupní terminál Šumperk – přeložka drážních kabelů“ na pozemcích p.č. 1269, p.č. 

1799/26, p.č. 1799/27 a st.p.č. 660/1 v obci a k.ú. Šumperk.  

Budoucí povinný ze služebnosti: 

Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, PSČ 787 01, IČO 00303461. 

Budoucí oprávněný ze služebnosti: 

ČD – Telematika a.s., se sídlem Pernerova 2819/2a, Praha 3, PSČ 130 00, IČO 61459445 

Podmínky uzavření smlouvy: 

- Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou. 

- Služebnost bude zřízena úplatně. Výše jednorázové úplaty se stanovuje dohodou obou 

stran v částce 500,00 Kč + platná sazba DPH a bude splatná ze strany oprávněného 

po doručení vyrozumění o provedení vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí, 

v termínu nejpozději do 30 dnů od obdržení daňového dokladu. 

- Budoucí povinný zajistí po dokončení a zaměření stavby vyhotovení příslušného 

geometrického plánu pro vyznačení rozsahu služebnosti. 

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

nemovitostí. 

 

Termín:  31.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

153/18 MJP – PONTIS Šumperk o.p.s. – žádost o souhlas s technickým zhodnocením – 

Středisko Sever – kavárnička pro seniory 

souhlasí 

s  technickým zhodnocením, které provedla společnost PONTIS Šumperk o.p.s., se sídlem Gen. 

Svobody 2800/68, 787 01 Šumperk, IČO 25843907, v roce 2017,  jako nájemce na základě 

smlouvy o nájmu nebytových prostor ve znění dodatku č. 6 a na základě veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí dotace a dodatku č. 1 k této smlouvě, v budově na ul. Temenická 5, č.p. 2620 

v Šumperku (Středisko Sever – kavárnička pro seniory), a to v částce 232.000,00 Kč. 

Nájemce je oprávněn o tomto technickém zhodnocení účtovat a odepisovat ho,  a to od data 

zařazení technického zhodnocení do užívání. 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

154/18 MJP – žádost Domu kultury Šumperk, s.r.o., o souhlas s podnájmem nebytového 

prostoru v jižním křídle areálu Pavlínina dvora 

souhlasí 

dle části A čl. V smlouvy o nájmu nebytových prostor a o zajištění kulturně-společenské a 

vzdělávací činnosti ve městě Šumperk č. Obch 44/06 uzavřené dne 26.09.2006, ve znění 
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pozdějších dodatků, mezi městem Šumperk jako pronajímatelem a Domem kultury Šumperk, 

s.r.o., IČO 25818830, se sídlem Šumperk, Fialova 3, PSČ 787 01, jako nájemcem,  

s podnájmem nebytových prostor v přízemí pronajaté budovy č.p. 3275 obč. vybav. 

na pozemku st.p.č. 184/4 (or. jižní křídlo areálu Pavlínina dvora v Šumperku – Fialova 1A) 

v kat. území Šumperk, obec Šumperk, podnájemce: BLUES ALIVE s.r.o., IČO 28571444, se 

sídlem Šumperk, Fialova 416/3, PSČ 787 01. Podnájem bude uzavřen s účinností od 

01.01.2019 na dobu neurčitou, skončí však nejpozději se smlouvou o nájmu nebytových 

prostor č. Obch 44/06. V podnajatých prostorách bude provozována činnost v souladu 

s živnostenským oprávněním podnájemce. 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

  

155/18 MJP – zvýšení poměrné části nákladů na odvod dešťové vody – hala Lombard – 

st.p.č. 2524/1 v kat. území Šumperk, pronajímatel: KOVA Invest, s.r.o. 

schvaluje 

změnu usnesení RM č. 3426/05 ze dne 05.05.2005 ve znění usnesení č. 275/07 ze dne  

11.01.2007, usnesení č. 1549/07 ze dne 22.11.2007, usnesení č. 1641/07 ze dne 

13.12.2007, usnesení č. 3859/09 ze dne 04.06.2009, usnesení č. 4770/10 ze dne 

14.01.2010, usnesení č. 1902/12 ze dne 12.01.2012, usnesení č. 3198/12 ze dne 

28.12.2012, usnesení č. 1432/16 ze dne 14.01.2016, usnesení č. 2647/16 ze dne 

29.12.2016 a usnesení č. 3958/17 ze dne 29.12.2017 v části: 

 

- výše poměrné části nákladů na odvod dešťové vody se mění tak, že s účinností od 

01.01.2019 se poměrná část nákladů na odvod dešťové vody zvyšuje z částky                

902,00 Kč/měsíc + DPH v platné výši na částku 944,00 Kč/měsíc + DPH v platné výši. 

 

Termín:  28.02.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

156/18 MJP – žádost o schválení změny nájemce a budoucího kupujícícho bytu v domě nám. 

Jana Zajíce, Šumperk 

schvaluje 

uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu v domě nám. Jana Zajíce v Šumperku  ke dni 31.01.2019 

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

s účinností od 01.02.2019, jejímž předmětem bude byt v domě nám. Jana Zajíce v Šumperku 

s paní A. V., bytem Šumperk. 

 

Termín:  28.02.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

157/18 MJP – žádost o schválení změny nájemce a budoucího kupujícícho bytu v domě nám. 

Jana Zajíce, Šumperk 

schvaluje 

 záměr města Šumperka zveřejnit prodej bytové jednotky označené v návrhu prohlášení 

vlastníka (dle projektové dokumentace č. 305) v budově č.p. 2958 na pozemku st.p.č. 725/7 

v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk (or. nám. Jana Zajíce, Šumperk) včetně 

spoluvlastnického podílu 3784/10000 na společných částech domu č.p. 2958 společných 

jen vlastníkům jednotek pojmenovaných byt č. 2958/42, byt č. 2958/43 a byt č. 2958/44 a 

spoluvlastnického podílu o velikosti 154/10000 na společných částech domu č.p. 2958, 

které jsou ve spoluvlastnictví všech vlastníků 80 jednotek pojmenovaných byt č. 2958/1 – 

2958/80, a spoluvlastnického podílu o velikosti 154/10000 na pozemku pod domem st.p.č. 

725/7 v k.ú. Šumperk. Kupní cena: 586.300,00 Kč.  
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Na základě zveřejněného záměru bude dohodou ukončena stávající smlouva o budoucí 

smlouvě kupní na předmětnou bytovou jednotku se stávajícím budoucím kupujícím a uzavřena 

nová smlouva o budoucí smlouvě kupní dle předložené žádosti. 

 

Termín:  24.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

158/18 MJP – změna v pojištění majetku a v pojištění flotily 

schvaluje 

s účinností od 02.01.2019 uzavřít dodatek č. 11 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 v příloze č. 3 (vyjmenovaný soubor budov a staveb pro riziko úmyslné poškozování 

cizí věci) připojištěna u budovy radnice při ul. nám. Míru 364/1, Šumperk fasáda, sokl, 

boční vstupní schodiště na částku 8.000.000,00 Kč 

- budou v příloze č. 1 (soubor budov a staveb pro riziko živelní pojištění) a v příloze č. 3 

(vyjmenovaný soubor budov a staveb pro riziko úmyslné poškozování cizí věci) budou 

zařazeny autobusové zastávky (přístřešky) na autobusovém nádraží (ul. Fialova), datum 

pořízení: 2018, pojistná částka: 100.000,00 Kč 

        
Alikvotní pojistné za období od 02.01.2019 do 28.02.2019 činí 41,00 Kč. 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

159/18 MJP – změna v pojištění majetku a v pojištění flotily 

schvaluje 

s účinností od 02.01.2019 pojistit (na havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozem vozidla) vozidlo Škoda Fabia, VIN TMBER6NJ3KZ071157, rok výroby 

2018, dle 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. Roční pojistné za vozidlo činí 

6.586,60 Kč. 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

160/18 MJP – výpověď výpůjček nebytových prostor v budově nám. Míru 20, Šumperk 

schvaluje 

na základě ustanovení § 1998 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, podat výpověď 

výpůjčky nebytových prostor ve 3. NP budovy č.p. 94, která je součástí st.p.č. 21 v obci a k.ú. 

Šumperk, vyplývající se smlouvy o výpůjčce SML/2017/0076/MJP uzavřené mezi půjčitelem 

městem Šumperk a vypůjčitelem, kterým je Spolek Jokes&Games, Šumperk, se sídlem 

Šumperk, Komenského 810/9, PSČ 787 01, IČO 05164311. V případě zájmu vypůjčitele 

ukončit závazek před uplynutím sjednané tříměsíční výpovědní lhůty, bude závazek ukončen 

dohodou smluvních stran ke dni podpisu dohody, nejpozději však k datu 30.04.2019. 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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161/18 MJP – výpověď výpůjček nebytových prostor v budově nám. Míru 20, Šumperk 

schvaluje 

na základě ustanovení § 1998 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, podat výpověď 

výpůjčky nebytových prostor ve 2.NP  a 3. NP budovy č.p. 94, která je součástí st.p.č. 21 v obci 

a k.ú. Šumperk, vyplývající se smlouvy o výpůjčce SML/2017/0408/MJP uzavřené mezi 

půjčitelem městem Šumperk a vypůjčitelem, kterým je Taneční folklorní soubor Senioři 

Šumperk, z.s., se sídlem Šumperk, Bratrušovská 2633/15, PSČ 787 01, IČO 02214652. 

V případě zájmu vypůjčitele ukončit závazek před uplynutím sjednané tříměsíční výpovědní 

lhůty, bude závazek ukončen dohodou smluvních stran ke dni podpisu dohody, nejpozději však 

k datu 30.04.2019. 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

162/18 MJP – výpověď výpůjček nebytových prostor v budově nám. Míru 20, Šumperk 

schvaluje 

na základě ustanovení § 1998 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, podat výpověď 

výpůjčky nebytových prostor ve 2.NP  budovy č.p. 94, která je součástí st.p.č. 21 v obci a k.ú. 

Šumperk, vyplývající se smlouvy o výpůjčce SML/2017/0388/MJP uzavřené mezi půjčitelem 

městem Šumperk a vypůjčitelem, kterým je DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s., se sídlem Šumperk, 

Kozinova 35/5, PSČ 787 01, IČO 25852957. V případě zájmu vypůjčitele ukončit závazek 

před uplynutím sjednané tříměsíční výpovědní lhůty, bude závazek ukončen dohodou 

smluvních stran ke dni podpisu dohody, nejpozději však k datu 30.04.2019. 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

163/18 MJP – výpověď výpůjček nebytových prostor v budově nám. Míru 20, Šumperk 

schvaluje 

na základě ustanovení § 1998 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, podat výpověď 

výpůjčky nebytových prostor ve 4. NP budovy č.p. 94, která je součástí st.p.č. 21 v obci a k.ú. 

Šumperk, vyplývající se smlouvy o výpůjčce SML/2017/0113/MJP uzavřené mezi půjčitelem 

městem Šumperk a vypůjčitelem, kterým je Spolek GALIMATYÁŠ, se sídlem Šumperk, 

Zábřežská 69/41, PSČ 787 01, IČO 22764224. V případě zájmu vypůjčitele ukončit závazek 

před uplynutím sjednané tříměsíční výpovědní lhůty, bude závazek ukončen dohodou 

smluvních stran ke dni podpisu dohody, nejpozději však k datu 30.04.2019. 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

164/18 MJP – výpověď výpůjček nebytových prostor v budově nám. Míru 20, Šumperk 

schvaluje 

na základě ustanovení § 1998 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, podat výpověď 

výpůjčky nebytových prostor v přízemí budovy č.p. 94, která je součástí st.p.č. 21 v obci a k.ú. 

Šumperk, vyplývající se smlouvy o výpůjčce SML/2016/0578/MJP uzavřené mezi půjčitelem 

městem Šumperk a  vypůjčitelem,  kterým je  ŘECKÁ OBEC  ŠUMPERK,   se   sídlem   Šumperk,    

8. května 444/22, PSČ 787 01, IČO 64986012. V případě zájmu vypůjčitele ukončit závazek 

před uplynutím sjednané tříměsíční výpovědní lhůty, bude závazek ukončen dohodou 

smluvních stran ke dni podpisu dohody, nejpozději však k datu 30.04.2019. 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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165/18 MJP – komunální služby – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Technické 

zhodnocení chodníku na ul. Jesenická v Šumperku“ 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na akci „Technické zhodnocení 

chodníku na ul. Jesenická v Šumperku“ 

 

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

otevírání obálek s nabídkami 

 

členové 

Ing. Jakub Jirgl, Ing. Hana Répalová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Lenka Salcburgerová, Stanislav 

Šrámek 

 

náhradníci 

Mgr. Irena Jonová, Ing. Eva Nádeníčková, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Pavel Volf, Martina 

Hlobilová 

 

 

Minimální seznam oslovených zájemců: 

- SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČO 

48035599 

- SUEZ Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk, IČO 26836980 

- Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králíky, IČO 46447211 

- EKOZIS spol. s.r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh, IČO 41031024 

 

Termín:  14.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

166/18 Revitalizace ulice Šumavská – zpracování projektové dokumentace – dodatek č. 3 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené s firmou Ateliér DPK, s.r.o., Žižkova 5, 602 

00 Brno na akci: „Revitalizace ulice Šumavská – zpracování projektové dokumentace“ na 

posunutí termínu odevzdání projektové dokumentace po etapách I. až VI. a s navýšením 

celkové ceny díla na 1.485.000,00 Kč bez DPH tj. 1.796.850,00 Kč vč. DPH. 

 

Termín:  28.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

167/18 Instalace KGJ Šumperk II – kotelna K2 + VST 

ukládá 

odboru RUI dát souhlas se stavbou akumulační nádrže na parcele č. 108/99 k.ú. Dolní 

Temenice. 

 

Termín:  31.01.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

 

168/18 Informace o výročních zprávách jednotlivých škol a školského zařízení zřizovaných 

městem Šumperkem za školní rok 2017/2018 

bere na vědomí 

informaci o výročních zprávách jednotlivých škol a školského zařízení zřizovaných městem 

Šumperkem za školní rok 2017/2018. 
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169/18 Příspěvková organizace města Šumperka – použití fondu 

schvaluje 

Mateřské škole Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvkové organizaci, IČO 60801085, 

v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, použití fondu investic k posílení zdrojů 

určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro 

svou činnost, a to na opravy dle předloženého návrhu, v celkové výši do 200 tis. Kč. 

 

Termín:  28.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

  

170/18 Žádost o prominutí části nájemného prostor Domu kultury Šumperk 

neschvaluje 

prominutí části nájemného za pronájem prostor Domu kultury Šumperk, s. r. o., pro pořádání 

maturitního plesu tříd 4A a 4B Obchodní akademie Šumperk a Jazykové školy s právem státní 

jazykové zkoušky, Hlavní třída 31, konaného dne 11.01.2019. 

 

Termín:  28.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

171/18 Prodej časopisu Smíchoviny v Informačním centru Šumperk 

schvaluje 

jednotkovou prodejní cenu následujících předmětů (cena je uváděna včetně DPH): 

 

- časopis Smíchoviny         28 Kč 

 

Termín:  28.12.2018 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

172/18 PONTIS Šumperk, o.p.s. – návrh na roční odměnu členům správní a dozorčí rady za 

rok 2018 

schvaluje 

vyplacení roční odměny členům správní rady a členům dozorčí rady společnosti PONTIS 

Šumperk o.p.s., dle předloženého materiálu. 

 

Termín:  31.12.2018 

         Zodpovídá: Mgr. Adámek 

 

173/18 Rozpracování usnesení ZM č. 27/18 – Rozpočet města Šumperka na rok 2019 

ukládá 

komisi strategického rozvoje, výstavby a životního prostředí zabývat se návrhem p. Zdenka 

Macka týkajícím se dotací pro útulek Gaia č. j. 128765/2018 a předložit RM návrh. 

 

Termín:  07.02.2019 

         Zodpovídá: Mgr. Hošek 
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174/18 Rozpracování usnesení ZM č. 28/18 – Rozpočet města Šumperka na rok 2019 

ukládá 

komisi dopravy zabývat se podnětem Ing. Jiřího Kováře ve věci možného zřízení parkoviště pro 

3 vozy na konci Janáčkovy ulice č. j. 128754/2018. 

 

Termín:  07.02.2019 

         Zodpovídá: Ing. Michálek, CSc. 

175/18 Rozpracování usnesení ZM č. 85/18 – Komunitní plánování sociálních služeb 

ukládá 

vedoucí odboru SOC 

a) zapracovat Komunitní plán sociálních služeb města Šumperka do Strategie rozvoje 

města Šumperka na roky 2014-2020 a následně do Strategie rozvoje města 

Šumperka na roky 2021-2027 

 

b) zapracovávat opatření Komunitního plánu sociálních služeb města Šumperka do 

jednotlivých akčních plánů počínaje rokem 2019 

 

Termín:  31.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Skálová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný     Mgr. Irena Jonová 

                                 starosta                              1. místostarostka 
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