
 

1|41 

RM 06 – 07.02.2019 

 

Naše čj.: MUSP 10354/2019 

Naše sp. zn.: 10350/2019 TAJ/PECH *MUSPX01Z6SIS* 

 

U S N E S E N Í  

z 6. schůze Rady města Šumperka ze dne 07.02.2019 

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. 

222/19 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
kontrolu plnění usnesení: 

2070/16, 3745/17, 3884/17, 4024/18, 4423/18, 4625/18, 4662/18, 4683/18, 

4711/18, 4760/18, 4788/18, 4789/18, 4812/18, 4815/18, 4872/18, 4873/18, 

4874/18, 4875/18, 4876/18, 4877/18, 4878/18, 4879/18, 4897/18, 4900/18, 

4901/18, 4914/18, 4917/18, 4918/18, 4919/18, 4920/18, 4921/18, 4922/18, 

4923/18, 4924/18, 4925/18, 4926/18, 4927/18, 4928/18, 4929/18, 4930/18, 

4931/18, 4932/18, 4933/18, 4934/18, 4935/18, 4936/18, 4937/18, 4938/18, 

4939/18, 4940/18, 4941/18, 4942/18, 4943/18, 4944/18, 4947/18, 4950/18, 

4952/18, 4953/18, 5006/18, 5007/18, 5008/18, 5009/18, 5010/18, 5011/18, 

5012/18, 5013/18, 5014/18, 5015/18, 5016/18, 5017/18, 5036/18, 5044/18, 

5046/18, 5056/18, 5057/18, 5059/18, 5060/18, 5062/18, 5063/18, 5065/18, 

5066/18, 5067/18, 5069/18, 5072/18, 5075/18, 5093/18, 5100/18, 5101/18, 

5102/18, 5103/18, 5105/18, 5106/18, 30/18, 32/18, 33/18, 34/18, 35/18, 37/18, 

38/18, 39/18, 45/18, 46/18, 48/18, 49/18, 50/18, 51/18, 52/18, 53/18, 55/18, 57/18, 

62/18, 70/18, 72/18, 73/18, 110/18, 111/18, 112/18, 113/18, 114/18, 115/18, 

116/18, 118/18, 119/18, 120/18, 121/18, 122/18, 123/18, 124/18, 125/18, 126/18, 

127/18, 128/18, 129/18, 132/18, 133/18, 134/18, 135/18, 136/18, 137/18, 138/18, 

139/18, 141/18, 142/18, 143/18, 144/18, 146/18, 147/18, 148/18, 149/18, 150/18, 

151/18, 153/18, 154/18, 157/18, 158/18, 159/18, 160/18, 161/18, 162/18, 163/18, 

164/18,  166/18,  167/18, 169/18, 170/18,  171/18,  172/18,  174/18. 

 

 

223/19 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu plnění usnesení: 

2274/16 do 31.12.2020 Zodpovídá: Ing. Répalová 

4291/18 do 30.06.2019 Zodpovídá: Ing. Répalová 

4386/18 do 31.03.2019 Zodpovídá: Ing. Répalová 

4387/18 do 31.03.2019 Zodpovídá: Ing. Répalová 

4388/18 do 31.03.2019 Zodpovídá: Ing. Répalová 

4389/18 do 31.03.2019 Zodpovídá: Ing. Répalová 

4390/18 do 31.03.2019 Zodpovídá: Ing. Répalová 

4391/18 do 31.03.2019 Zodpovídá: Ing. Répalová 

4392/18 do 31.03.2019 Zodpovídá: Ing. Répalová 

4503/18 do 30.06.2019 Zodpovídá: Ing. Répalová 
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4698/18 do 31.03.2019 Zodpovídá: Ing. Répalová 

4781/18 do 30.06.2019 Zodpovídá: Ing. Volf 

4782/18 do 30.06.2019 Zodpovídá: Ing. Volf 

4896/18 do 31.03.2019 Zodpovídá: Ing. Volf 

4904/18 do 30.06.2019 Zodpovídá: Ing. Répalová 

4905/18 do 30.06.2019 Zodpovídá: Ing. Répalová 

4906/18 do 30.06.2019 Zodpovídá: Ing. Répalová 

4907/18 do 30.06.2019 Zodpovídá: Ing. Répalová 

4908/18 do 30.06.2019 Zodpovídá: Ing. Répalová 

4909/18 do 30.06.2019 Zodpovídá: Ing. Répalová 

4910/18 do 30.06.2019 Zodpovídá: Ing. Répalová 

4912/18 do 30.04.2019 Zodpovídá: Ing. Répalová 

5020/18 do 07.02.2019 Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 

5021/18 do 21.03.2019 Zodpovídá: Ing. Répalová 

5040/18 do 31.03.2019 Zodpovídá: Ing. Répalová 

5041/18 do 31.03.2019 Zodpovídá: Ing. Répalová 

5058/18 do 31.03.2019 Zodpovídá: Ing. Répalová 

5061/18 do 30.04.2019 Zodpovídá: Ing. Répalová 

5064/18 do 31.03.2019 Zodpovídá: Ing. Répalová 

5068/18 do 31.03.2019 Zodpovídá: Ing. Répalová 

5070/18 do 31.05.2019 Zodpovídá: Ing. Répalová 

5077/18 do 31.12.2019 Zodpovídá: Ing. Répalová 

5114/18 do 28.02.2019 Zodpovídá: Ing. Répalová 

36/18  do 31.03.2019 Zodpovídá: Ing. Répalová 

41/18  do 28.02.2019 Zodpovídá: Ing. Répalová 

61/18  do 31.03.2019 Zodpovídá: Ing. Répalová 

145/18 do 28.02.2019 Zodpovídá: Ing. Répalová 

165/18 do 28.02.2019 Zodpovídá: Ing. Répalová 

173/18 do 07.03.2019 Zodpovídá: Mgr. Hošek 

224/19 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 3206/17 ze dne 01.06.2017 

ruší 
usnesení RM č. 3206/17 ze dne 01.06.2017 pro bezpředmětnost z důvodu, že majitel 

objektu PMŠ, a.s., odprodal uvedenou nemovitost třetí osobě dle usnesení RM č. 4695/18 ze 

dne 19.07.2018. 

 

Termín:  07.02.2019 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 

225/19 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 3236/17 ze dne 01.06.2017 

ruší 
usnesení RM č. 3236/17 ze dne 01.06.2017 z důvodu nejednotnosti návrhu řešení vlastníků 

objektů v dané lokalitě. 

 

Termín:  07.02.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

226/19 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 59/18 ze dne 23.11.2018 

ruší 
usnesení RM č. 59/18 ze dne 23.11.2018 z důvodu odstoupení oprávněného od koupi p.č. 

1031/18 v k.ú. Horní Temenice. 

 

Termín:  07.02.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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227/19 Hospodaření s komunálním odpadem – hodnocení roku 2018 a rozpočet na rok 

2019 ve městě Šumperku 

ukládá 
pokračovat v rozšiřování svozu bioodpadu v roce 2019 nákupem 120 ks biopopelnic 

z prostředků města v parametrech nastavených v rámci dotačního titulu „Zvýšení produktivity 

třídění komunálního odpadu v Šumperku“, který byl realizován v roce 2014. 

V roce 2018 bylo nakoupeno také 120 ks biopopelnic na svoz bioodpadu. 

 

Termín:  31.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Krňávková 

   

228/19 Rozpočtová opatření města Šumperka č. II r. 2019 

schvaluje 
rozpočtová opatření č. II roku 2019: 

příjmy ve výši:       1.940 tis. Kč 

výdaje ve výši:      1.869 tis. Kč 

 

příjmy celkem:   623.149 tis. Kč 

výdaje celkem:  739.021 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  757.681 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:                      756.544 tis. Kč 

 

Termín:  28.02.2019 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

229/19 Petice „Za zachování vzrostlých stromů podél ul. Šumavská a zachování prostoru pro 

volnočasové aktivity dětí ve vnitrobloku ul. Šumavská, Erbenova, Březinova“ 

bere na vědomí 
petici občanů „Za zachování vzrostlých stromů podél ul. Šumavská a zachování prostoru pro 

volnočasové aktivity dětí ve vnitrobloku ul. Šumavská, Erbenova, Březinova“. 

 

230/19 Petice „Za zachování vzrostlých stromů podél ul. Šumavská a zachování prostoru pro 

volnočasové aktivity dětí ve vnitrobloku ul. Šumavská, Erbenova, Březinova“ 

ukládá 
vedoucímu odboru RUI dopracovat ve spolupráci s Ing. arch. Kynčlem studii s přihlédnutím k 

připomínkám občanů. 

 

Termín:  07.03.2019 

       Zodpovídá: Ing. Volf 

 

231/19 Změny v komisích Rady města 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 137/18 ze dne 28.12.2018 týkající se jmenování členů komisí Rady 

města tak, že se opravuje:  

- jméno členky Komise sociální z „Táňa Kašparová“ na „Taťána Kašparová“ 
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- jméno člena  Komise Studentská rada z „Štěpán Hoffmann“ na „Štěpán Hofmann“ 

 

Termín:  07.02.2019 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

232/19 Změny v komisích Rady města 

bere na vědomí 
rezignaci Františka Merty na členství v Komisi pro dotace z rozpočtu města ke dni 31.01.2019. 

 

 

233/19 Změny v komisích Rady města 

jmenuje 
členem Komise pro dotace z rozpočtu města Mojmíra Janků ke dni 07.02.2019. 

 

Termín:  07.02.2019 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 

234/19 Změny v komisích Rady města 

odvolává 
na návrh volebního uskupení KSČM jejího navrženého člena Jana Hradila z  Komise kultury, 

letopisecké a cestovního ruchu ke dni 07.02.2019. 

 

Termín:  07.02.2019 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 

235/19 Změny v komisích Rady města 

jmenuje 
členem Komise kultury, letopisecké a cestovního ruchu  Františka Mertu ke dni 08.02.2019. 

 

Termín:  08.02.2019 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

236/19 Dodatek č. 2 smlouvy o technické podpoře č. TP27/16 se společností VITA software, 

s.r.o. 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 smlouvy o technické podpoře č. TP27/16 ze dne 29.09.2016 se 

společností VITA software, s.r.o., Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6, IČO 61060631, na 

rozšíření technické podpory o modul AIS VITA – Propojení do Portálu úředníka. 

 

Termín:  28.02.2019 

         Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 
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237/19 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

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

241/1, přípNNk“ 

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

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk Bohdíkovská, pa.č. 241/1, přípNNk“ přes 

pozemek p.č. 1327/3 v k.ú. Horní Temenice. 

Budoucí povinný z věcného břemene: 

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

Budoucí oprávněný z věcného břemene: 

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

24729035. 

Podmínky: 
- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 
- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad 

pro zřizování věcných břemen …….“ ve výši 110,00 Kč + platná sazba DPH/každý 

započatý 1 m délky věcného břemene, stanovené dle geometrického plánu pro určení 

skutečného rozsahu věcného břemene, který po dokončení stavby a jejím zaměření 

zajistí na své náklady budoucí oprávněný, minimálně ale celkem ve výši 1.000,00 Kč + 

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

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

věcného břemene. 
- Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na základě písemné výzvy 

budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 

30.11.2021. V případě nedodržení stanovené lhůty pro učinění výzvy se sjednává 

jednorázová smluvní pokuta ve výši 20.000,00 Kč. 

- Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 

stanovené odborem RÚI a MJP - OKS. 

 

Termín:  30.04.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

238/19 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě – přípojky 

splaškové kanalizace pro účely připojení RD na pozemku p.č. 264/5 v 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 splaškové 

kanalizační přípojky pro účely připojení RD na pozemku p.č. 264/5 v k. ú. Horní Temenice. 

Budoucí povinný ze služebnosti: 

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

Budoucí oprávnění ze služebnosti: 

M. a Z. 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 40,00 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 500,00 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 
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30.11.2021. V případě nedodržení stanovené lhůty pro učinění výzvy se sjednává 

jednorázová smluvní pokuta ve výši 10.000,00 Kč. 

- Budoucí oprávnění jsou povinni dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a 

podmínky stanovené odborem RÚI a MJP - OKS. 

 

Termín:  31.05.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

  

239/19 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby zařízení elektrizační distribuční soustavy ČEZ: „Šumperk – Bohdíkovská, č. par. 

92/2 NNk“ 

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

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk - Bohdíkovská, č. par. 92/2 NNk“ přes 

pozemek p.č. 92/9 v k.ú. Horní Temenice. 

Budoucí povinný z věcného břemene: 

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

Budoucí oprávněný z věcného břemene: 

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

24729035. 

Podmínky: 
- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 
- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad 

pro zřizování věcných břemen …….“ ve výši 110,00 Kč + platná sazba DPH/každý 

započatý 1 m délky věcného břemene, stanovené dle geometrického plánu pro určení 

skutečného rozsahu věcného břemene, který po dokončení stavby a jejím zaměření 

zajistí na své náklady budoucí oprávněný, minimálně ale celkem ve výši 1.000,00 Kč + 

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

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

věcného břemene. 
- Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na základě písemné výzvy 

budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 

30.11.2021. V případě nedodržení stanovené lhůty pro učinění výzvy se sjednává 

jednorázová smluvní pokuta ve výši 20.000,00 Kč. 

- Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 

stanovené odborem RÚI a MJP - OKS. 

 

Termín:  30.04.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

  

240/19 MJP – dohoda o ukončení smlouvy o nájmu nemovitosti s právem umístění stavby 

MP/0051/2009/Vr – pronájem pozemku pod novinovým stánkem na nám. 

Republiky, Šumperk 

schvaluje 
uzavřít dohodu o ukončení smlouvy o nájmu nemovitosti s právem umístění stavby 

MP/0051/2009/Vr, uzavřené dne 11.11.2009 mezi pronajímatelem městem Šumperkem a 

nájemkyní A. K., bytem Šumperk, k pronájmu části pozemku p.č. 231 (nyní označeném jako 

p.č. 231/3) o výměře 5,68 m2 v k.ú. Šumperk, pro účely umístění prodejního stánku typu HEXA 

včetně přístupové plochy a přípojky NNk.  

Ukončení pronájmu ke dni převodu vlastnictví stánku na nového vlastníka. 

 

Termín:  30.04.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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241/19 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku p.č. 231/3 v k.ú. Šumperk – pod 

novinovým stánkem na nám. Republiky, Šumperk 

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p.č. 231/3 o výměře 5,68 m2 v k.ú. 

Šumperk. 

Účel nájmu:  umístění prodejního stánku typu HEXA včetně zpevněné přístupové 

plochy a přípojky NNk 

            Nájemné:   550,00 Kč/m2/rok 

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

výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční, nájem bude sjednán ke dni 

nabytí vlastnictví stánku 

Podmínky nájmu: povinnost údržby stánku a jeho příslušenství na náklady nájemce, 

povinnost odstranění stánku včetně jeho příslušenství po ukončení 

nájmu nákladem nájemce, povinnost úpravy pozemku po ukončení 

nájmu v souladu s okolní plochou. 

 

Termín:  30.04.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

242/19 MJP – výpůjčka sochy sv. Jana Evangelisty Vlastivědnému muzeu na výstavu „Příběhy 

apoštolů“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o výpůjčce za následujících podmínek: 

- půjčitel: město Šumperk 

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

Šumperk, Hlavní třída 22, PSČ 787 01, IČO 00098311 

- předmět výpůjčky: socha sv. Jana Evangelisty, která je součástí výzdoby oltáře sv. 

Kříže v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie v Šumperku při ul. Kladská 

- účel výpůjčky: výstava s názvem „Příběhy apoštolů“ instalovaná vypůjčitelem od 

11.04.2019 do 16.06.2019 ve Výstavní síni Vlastivědného muzea v Šumperku 

- smlouva bude uzavřena na dobu určitou: od 01.04.2019 do 21.06.2019 

- na vhodném místě v blízkosti předmětů výpůjčky bude uvedeno, že se jedná 

o předmět zapůjčený městem Šumperk 

- předání a převzetí sochy na začátku a konci výpůjčky potvrdí obě smluvní strany 

písemným protokolem 

- přepravu sochy na místo výstavy a zpět zajistí na vlastní náklady vypůjčitel 

- vypůjčitel zajistí na vlastní náklady pojištění předmětu výpůjčky na živelní škody, 

odcizení, vandalismus včetně přepravy  

- vypůjčitel není oprávněn vypůjčenou věc dále přenechat k užívání jiným osobám 

bez souhlasu půjčitele  

- půjčitel je oprávněn kdykoli se přesvědčit, zda vypůjčená věc je užívána 

v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě. Vypůjčitel se zavazuje výkon 

tohoto oprávnění půjčiteli vždy na požádání umožnit. 

- vypůjčitel je oprávněn vypůjčenou věc užívat jen ke sjednanému účelu   

- vypůjčitel se zavazuje informovat půjčitele o všech důležitých věcech týkajících 

se předmětu výpůjčky 

- v případě poškození vypůjčené věci v době trvání výpůjčky zajistí půjčitel opravu věci a 

vypůjčitel se zavazuje náklady na opravu uhradit 

 

Termín:  30.04.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   



 

8|41 

RM 06 – 07.02.2019 

243/19 MJP – zveřejnění záměru nepeněžitého vkladu do společnosti Podniky města 

Šumperka, a.s. (pozemky na Bratrušovském koupališti a zpracované PD) 

schvaluje 
zveřejnění záměru města  Šumperka  provést  nepeněžitý  vklad do základního kapitálu 

společnosti Podniky města Šumperka, a.s., se sídlem Slovanská 255/21, Šumperk, IČO 

65138163, kdy předmětem nepeněžitého vkladu budou: 
 

- pozemek p.č. st. 667, jehož součástí je budova bez čp/če – technická vybavenost, 

- pozemek p.č. st. 668, jehož součástí je budova bez čp/če – občanská vybavenost, 

- pozemek p.č. 565/1, včetně všech jeho součástí, zejména staveb nezapsaných 

v katastru nemovitostí – venkovního bazénu, technologického zařízení, dětského 

hřiště, zpevněných ploch, trvalých porostů apod., 

- část pozemku p.č. 565/16  o výměře 17 m2 (dle geometrického plánu č. 1006-

570/2018  vyhotovený společností VOZDA, s.r.o., nově označen jako pozemek p.č. 

565/20) pro účely budoucího umístění přístavby skladu chemie, vše v k.ú. Dolní 

Temenice (zapsáno na LV č. 378 pro obec Šumperk a k.ú. Dolní Temenice), 

 

Hodnota pozemků, včetně všech součástí a příslušenství, je stanovena znaleckým posudkem 

č.5154-134/2018 znalce Ing. Jiřího Dolečka a činí v ceně obvyklé částku ve výši 

25.000.000,00 Kč (slovy: dvacetpětmilionůkorunčeských). 

 

Termín:  13.02.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

244/19 MJP – zveřejnění záměru prodeje pozemků st.p.č. 786, p.č. 381/2 v k.ú. Dolní 

Temenice a st.p.č. 451 v k.ú. Horní Temenice (pozemky pod vodohospodářskou 

infrastrukturou společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.) 

schvaluje 
zveřejnění   záměru  města   Šumperka prodat pozemky st.p.č. 786 – zastavěná plocha a 

nádvoří, pozemku p.č. 381/2 – orná půda v k.ú. Dolní Temenice a pozemku st.p.č. 451 – 

zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Horní Temenice, včetně všech součástí a příslušenství. 

 

Účel: majetkoprávní vypořádání pozemků pod vodohospodářskou infrastrukturou 

(stavbami) ve vlastnictví jiného vlastníka  

 

Kupní cena:  dle znaleckého posudku 

 

Termín:  13.02.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

245/19 MJP – zřízení služebnosti – výstavba v lokalitě Za Hniličkou 

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: 

M. N., bytem Nový Malín a K. N., bytem Šumperk  

 

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

213/13 v k.ú. Horní Temenice 
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- věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad pro 

zřizování věcných břemen …….“, ve výši 40,00 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 500,00 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:  31.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

246/19 MJP – informativní materiál – přehled zahrádkářských kolonií 

bere na vědomí 
přehled zahrádkářských kolonií na pozemcích ve vlastnictví města Šumperka v k.ú. Šumperk a 

Dolní Temenice. 

 

   

247/19 MJP – prodloužení sjednané doby pronájmu – zahrádkářská kolonie U Sanatoria 

neschvaluje 
změnu podmínek nájemní smlouvy označené jako MP121/99/Pro ze dne 03.03.1999 

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

pronajímatelem a ČZS ZO Šumperk, U Sanatoria, IČO 63696134, jako nájemcem, spočívající 

v prodloužení sjednané doby nájmu, přičemž doba nájmu je sjednaná do 31.10.2020. 

 

Termín:  07.02.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

248/19 MJP – budoucí prodej pozemků – oplocený prostor k domu Čsl. armády 31, 31A, 33 a 

33A, Šumperk 

doporučuje ZM 
na základě zveřejněného záměru prodeje od 28.05.2018 do 13.06.2018 dle usnesení RM č. 

4481/18 ze dne 24.05.2018 schválit budoucí prodej části p.p.č. 1564/2 o výměře 444 m2, 

části st.p.č. 1889/2 o výměře 468 m2, části st.p.č. 1891/2 o výměře 224 m2 a části st.p.č. 

1892/2, st.p.č. 1892/2 o výměře 428 m2 , dle GP č. 6916-119a/2018 se jedná o p.p.č. 

1564/2 o výměře 469 m2, st.p.č. 1892/2 o výměře 1120 m2 vše  v k.ú. Šumperk:  

Budoucí kupující: Společenství vlastníků domu č.p. 1597, 1598, 1599, 1600 Šumperk, se 

sídlem Čsl. armády 1597/31, 78701 Šumperk, IČO 04613899 

Podmínky:  

- účel prodeje: zajištění vstupu a vjezdu k bytovým domům; 

- kupní cena   a) 400,00 Kč/m2 + DPH, pokud bude stanovena zákonná povinnost 

odvodu - st.p.č. 1892/2 a část p.p.č. 1564/2 nezatížena služebností stezky a cesty 

k pozemkům, jejichž součástí je stavba garáže; 

b) 100,00 Kč /m2+ DPH, pokud bude stanovena zákonná povinnost 

odvodu - část p.p.č. 1564/2 zatížen služebností stezky a cesty k pozemkům, jejichž 

součástí je stavba garáže; 
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- záloha na kupní cenu ve výši min. 30% budoucí kupní ceny bude uhrazena do 30 dnů 

ode dne podpisu smlouvy budoucí kupní, dále bude kupní cena hrazena v pravidelných 

11 měsíčních splátkách; 

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno nejpozději do 31.12.2020 za podmínky 

uhrazení kupní ceny; 

- budoucí kupující berou na vědomí, že na části p.p.č. 1564/2 v k.ú. Šumperk budou 

před podpisem kupní smlouvy zapsány v katastru služebnosti práva stezky a cesty pro 

oprávněné ze služebností, kteří jsou vlastníky stavebních pozemků, jejichž součástí 

jsou stavby garáží;  

- budoucí prodávající si sjednává právo jednostranně odstoupit od smlouvy, pokud 

nebudou hrazeny zálohy na kupní cenu ve stanoveném termínu;  

- kupující uhradí náklady spojené se zápisem vlastnického práva do katastru 

nemovitostí; 

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu. 

 

Termín:  21.02.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

249/19 MJP – změna usnesení ZM č. 938/17 ze dne 14.12.2017 – prodej pozemků u domů 

Americká 4, 6, Šumperk 

doporučuje ZM 
schválit změnu usnesení ZM č. 938/17 ze dne 14.12.2017, ve znění usnesení ZM č. 959/18 

a 62/18,  kterým byl schválen budoucí prodej části p.p.č. 1291/9, části st.p.č. 1895/2 a 

st.p.č. 1896/2 vše v k.ú. Šumperk (pozemky u domů Americká 4 a 6, Šumperk).  Změnou 

usnesení dojde k úpravě kupujících, kde místo V. K., bytem Šumperk, bude nově L. K., bytem 

Hrabišín.   

Ostatní budoucí kupující a podmínky sjednání budoucí smlouvy uvedené v usnesení ZM č. 

938/17 ve znění pozdějších doplnění zůstávají beze změny. 

 

Termín:  21.02.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

250/19 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu: 

„Multifunkční síť fy SELECT SYSTEM, s.r.o., Šumperk – 7. etapa“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu veřejné 

komunikační sítě: „Multifunkční síť fy SELECT SYSTEM, s.r.o., Šumperk – 7. etapa“, přes 

pozemky ve vlastnictví města Šumperka pro jednotlivé úseky stavby: 

- „Multifunkční síť fy SELECT SYSTEM, s.r.o., Šumperk, 7-A etapa“ přes pozemky p. č. 

2047/10, 2047/33, 2047/34, 2047/31, 2047/11, st. 1923/2, 2111/1, 1900/1 

v k.ú. Šumperk (část ul. Jesenické a Uničovské); 

- „Multifunkční síť fy SELECT SYSTEM, s.r.o., Šumperk, 7-B etapa“ přes pozemky p. č. 

2111/1, 1346/11, 1346/4, 1346/10, 1346/5, 1346/6, 1354/13, 1354/12, 

1346/18, 1346/19, 1346/7, 1346/9, 1257/88, 3084, 1257/60, 2112/1, 1354/1, 

1356/1, 1268/23, 1268/44 v k.ú. Šumperk (ul. Javoříčko, Blanická, pokračování ul. 

Uničovské); 

- „Multifunkční síť fy SELECT SYSTEM, s.r.o., Šumperk, 7-C etapa“ přes pozemky p. č. 

1257/60, 1257/116, 3268, 1257/1, 2088, 1268/39, 1268/43, 1257/51, 

1257/113, 1257/117, 1257/115, 2096/2, 2096/18, 2096/26, 1268/1 v k.ú. 

Šumperk (připojení průmyslového objektu spol. CeramTec při ul. Žerotínově a připojení 

areálu Tyršova stadionu); 

- „Multifunkční síť fy SELECT SYSTEM, s.r.o., Šumperk, 7-D etapa“ přes pozemky p. č. st. 

765/2, 1947/4, 3237, 3095 v k.ú. Šumperk (připojení objektu spol. UNING a 

městského objektu býv. manufaktury); 
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- „Multifunkční síť fy SELECT SYSTEM, s.r.o., Šumperk, 7-E etapa“ přes pozemky p. č. 

2080/2, 2080/3, 589/4, 2080/4, 2080/6, 589/8, 589/3, 605/1, 605/2, 607, 

589/5 v k.ú. Šumperk (část ul. Zábřežské – od objektu býv. SSOK po autoservis 

Renault); 

- „Multifunkční síť fy SELECT SYSTEM, s.r.o., Šumperk, 7-F etapa“ přes pozemek p. č.  

921/1 v k. ú. Dolní Temenice (ul. Zemědělská); 

- „Multifunkční síť fy SELECT SYSTEM, s.r.o., Šumperk 7-G“ přes pozemek p. č.  2355/1 

v  k.ú. Šumperk (ul. Luční – připojení hypermarketu ALBERT); 

- „Multifunkční síť fy SELECT SYSTEM, s.r.o., Šumperk, 7-H etapa“ přes pozemky p. č. 

2211/23, 2211/26, 2211/24, 2157/9, 2157/8, 1995/1, 1992/3, 1992/4, st. 

1736/2, st. 1737/2, 1998/5, 1740/2, 1741/2, 1992/8, 1995/2, 1998/1, 1998/5, 

1998/2, 1998/3, 2155, 1994/1, 1993/3, 1990/40, 1990/12, 3096/1 v k.ú. 

Šumperk (ul. U Sanatoria, Denisova); 

- „Multifunkční síť fy SELECT SYSTEM, s.r.o., Šumperk, 7-I etapa“ přes pozemek p. č. 

2255/1 v k.ú. Šumperk (ul. M. R. Štefánika - připojení areálu býv. Moravolenu); 

- „Multifunkční síť fy SELECT SYSTEM, s.r.o., Šumperk, 7-J etapa“ přes pozemek p. č. 

2076/3 v k.ú. Šumperk (část ul. Nemocniční); 

- „Multifunkční síť fy SELECT SYSTEM, s.r.o., Šumperk, 7-K etapa“ přes pozemek p. č. 

539/14 v k.ú. Šumperk (část ul. Dobrovského); 

- „Multifunkční síť fy SELECT SYSTEM, s.r.o., Šumperk, 7-L etapa“ přes pozemky p. č. 

709/27, 709/17, 108/22 v k.ú. Dolní Temenice (ul. Bojnická, Mariánská); 

- „Multifunkční síť fy SELECT SYSTEM, s.r.o., Šumperk, 7-M etapa“ přes pozemek p. č. 

1239/1 v k.ú. Šumperk (ul. Fialova - připojení objektu spol. Parkoffice); 

- „Multifunkční síť fy SELECT SYSTEM, s.r.o., Šumperk, 7-N etapa“ přes pozemky p. č. 

1354/1, 2111/1, 1350/3, 1485/11, 2125/7, 2125/8, 1485/2, 1485/3, 1481/2, 

1484/3, 1488/1, 1484/10, 1488/6 v k.ú. Šumperk (část ul. Lidické – od křižovatky 

s ul. Uničovskou po krytý bazén); 

- „Multifunkční síť fy SELECT SYSTEM, s.r.o., Šumperk, 7-O etapa“ přes pozemky p. č. 

556/4, 931/5, 556/3 v k.ú. Dolní Temenice (část ul. Gagarinovy a Bratrušovské); 

- „Multifunkční síť fy SELECT SYSTEM, s.r.o., Šumperk, 7-P etapa“ přes pozemek p. č. 

709/2 v k.ú. Dolní Temenice (ul. Pod Rozhlednou). 

 

Budoucí povinný z věcného břemene: 

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

Budoucí oprávněný z věcného břemene: 

SELECT SYSTEM, s.r.o., se sídlem Gen. Svobody 17/2, Šumperk, IČO 25382292. 

Podmínky: 
- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 
- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad 

pro zřizování věcných břemen …….“, ve výši 180,00 Kč + platná sazba DPH (I. – II. 

zóna) nebo ve výši 110,00 Kč + platná sazba DPH (III. – IV. zóna)/každý započatý 1 m 

délky věcného břemene, stanovené dle geometrického plánu pro určení rozsahu 

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

budoucí oprávněný. Úhrada úplaty bude oprávněným provedena před vkladem 

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

zřízení věcného břemene. 
- Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na základě písemné výzvy 

budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 

30.11.2021. V případě nedodržení stanovené lhůty pro učinění výzvy se sjednává 

jednorázová smluvní pokuta ve výši 20.000,00 Kč. 

- Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 

stanovené odborem RÚI a MJP - OKS. 

 

Termín:  31.05.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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251/19 MJP – oddělení komunálních služeb – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na 

akci „Oprava amfiteátru, Sady 1. máje v Šumperku“ 

schvaluje 
vypsání veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na akci „Oprava amfiteátru, 

Sady 1. máje 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, Ing. Jana 

Andrísková 

 

náhradníci 

Mgr. Irena Jonová, Ing. Eva Nádeníčková, Mgr. Ilona Moťková, Lubomír Polášek, Monika 

Paulová, DiS. 

 

Minimální seznam oslovených zájemců: 

- VEPPA SPK, s.r.o., Kunčice 56, 788 32 Staré Město,  IČO 27842339 

- RADEK PECHA StAR+, Uničovská 296/46, 787 01 Šumperk,  IČO 46098682 

- MLADOŇOVSKÁ s.r.o., Mladoňov 2, 788 03 Nový Malín,  IČO 29390478 

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

- STAVOKOMPLEX TVM, s.r.o., Hrabenov 92, 789 63 Ruda nad Moravou,  IČO 25827375 

 

Termín:  14.02.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

252/19 MJP – oddělení komunálních služeb – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu 

„Technické zhodnocení chodníku na ul. Tyršova v Šumperku“ 

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

veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Technické zhodnocení chodníku na ul. Tyršova v 

Šumperku“ zhotovitelem díla firmu KOMUNIKACE.CZ s.r.o., se sídlem Příkop 843/4, 602 00 

Brno, IČO 03971694. Nabídková cena je 647.477,15 Kč bez DPH, tj. 783.447,35 Kč včetně 

DPH. 

 

Termín:  14.02.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

253/19 MJP – zveřejnění záměru města poskytnout část pozemku p.č. 503/12 v k.ú. Dolní 

Temenice do užívání k horolezecké činnosti 

schvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperka poskytnout do bezplatného užívání část pozemku p.č. 

503/12 v obci Šumperk, k.ú. Dolní Temenice, plocha bezlesí č. 103 v lesním porostu 1D/1c o 

výměře 900 m2 za podmínek: 

- účel využití pozemku: horolezecká činnost 

- provozování činnosti na vlastní nebezpečí, uživatel nese odpovědnost za způsob 

osazení a volbu použitého fixního jištění  

- uživatel bude plně zodpovědný za dodržování obecně závazných předpisů (zákaz 

rozdělávání ohně, zákaz kácení dřevin s výjimkou zpřístupnění výřezem nežádoucích 

dřevin, úklid celého prostoru od odpadků odvozem mimo les apod.)  
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- doba využití pozemku: neurčitá s možností ukončení výpovědí bez udání důvodu 

s šestiměsíční výpovědní lhůtou, v případě hrubého porušení podmínek užívání 

možnost odstoupit od smlouvy 

 

Termín:  28.02.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

   

254/19 MJP – dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní a smlouvě o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene SML/2016/0418/MJP/Šv (Cyklostezka 

Bratrušov) 

doporučuje ZM 
schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní a smlouvě o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene SML/2016/0418/MJP/Šv, uzavřené dne 11.01.2017 

mezi městem Šumperkem, jako budoucím kupujícím a povinným a, L. H., bytem Olomouc, a V. 

J., bytem Praha 4, jako budoucími prodávajícími a oprávněnými, jejímž předmětem je budoucí 

závazek smluvních stran uzavřít po dokončení stavby „Cyklostezka Bratrušov“ kupní smlouvu, 

jejímž předmětem bude prodej stavbou dotčených částí pozemků p.č. 464 a p.č. 500/6 v k.ú. 

Dolní Temenice a smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti stezky a cesty přes pozemky 

p.č. 446/101 a p.č. 887/101 ve prospěch budoucích oprávněných. Předmětem dodatku č. 1 

je změna účastníka smlouvy na straně budoucího prodávajícího a budoucího oprávněného, ke 

které došlo v důsledku převodu vlastnického práva k pozemkům. Novým budoucím 

prodávajícím a budoucím oprávněným bude současný vlastník pozemků ÚSOVSKO a.s., se 

sídlem Klopina 33, PSČ 789 73, IČO 60793015. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

 

Termín:  21.02.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

 

255/19 MJP - bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Banskobystrická v Šumperku mezi městem 

Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO  00303461, jako pronajímatelem na 

straně jedné, a M. V., bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé.  

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu od                    

01.03.2019,  smluvní nájemné ve výši  56,00 Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

256/19 MJP - bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Zahradní v Šumperku mezi městem Šumperkem, se 

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

a V. K., bytem Vikýřovice, jako nájemci na straně druhé.  

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu od                    

01.03.2019,  smluvní nájemné ve výši  56,00 Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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257/19 MJP - bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Zahradní v Šumperku mezi městem Šumperkem, se 

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

R. M., bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé.  

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu od                    

01.03.2019,  smluvní nájemné ve výši  56,00 Kč/m²/měs. 

 

Termín:  31.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

  

258/19 MJP – odprodej vozidla a změna v pojištění vozidel 

schvaluje 
oslovit 3 autobazary s nabídkou prodeje vozidla Škoda Fabia, RZ 6M1 7118, rok výroby 2005, 

a odprodat vozidlo za nejvyšší nabídnutou cenu. V případě zájmu odprodat vozidlo přímým 

prodejem třetí osobě za nejvyšší cenu nabídnutou autobazary. 

 

Termín:  30.04.2019 

         Zodpovídá: Ing. Štefečková 

 

259/19 MJP – odprodej vozidla a změna v pojištění vozidel 

schvaluje 
k datu prodeje vyřazeného vozidla Škoda Fabia, RZ 6M1 7118, rok výroby 2005, vyjmout toto 

vozidlo z pojištění: 

- 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,  

- z nové pojistné smlouvy, která bude uzavřena s účinností od 01.03.2019 na pojištění 

vozového parku s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 2, Římská 

2135/45, PSČ 120 00, IČO 46973451. 

 

Termín:  30.04.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

260/19 MJP – cestovní pojištění 

schvaluje 
uzavřít pojistnou smlouvu s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Spálená 

75/16, PSČ 110 00, IČO 45272956, jejímž předmětem je pojištění léčebných výloh v zahraničí 

a pojištění odpovědnosti za újmu (tzv. cestovní pojištění). Pojištěné osoby: starosta Mgr. 

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

Josef Maša a Ing. Vlasta Vitásková. Pojištění se sjedná s účinností od 03.03.2019 do 

02.03.2020. Územní rozsah: Evropa, zahraniční cesty. Výše pojistného činí 1.580,00 

Kč/rok/pojištěná osoba, tj. celkem 7.900,00 Kč/rok. 

 

Termín:  31.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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261/19 MJP – změna předmětu pojištění v nové pojistné smlouvě na pojištění majetku a 

odpovědnosti 

schvaluje 
s účinností od 01.03.2019 uzavřít dodatek č. 1 k nové pojistné smlouvě na pojištění majetku a 

odpovědnosti, která bude uzavřena mezi městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 

Šumperk, IČO 00303461, jako pojistníkem, a společností Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., 

se sídlem Praha 2, Římská 2135/45, PSČ 120 00, IČO 46973451, 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 

 

Termín:  31.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

  

262/19 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 I. K., bytem Libáň, Staré 

Hrady, uzavřela s městem Šumperk jako pronajímatelem k bytu nájemní smlouvu č. 

SML/2018/0700/OSM dne 26.11.2018. Podnájemce: V. V., bytem Šumperk. Doba podnájmu: 

od 01.03.2019 do 31.12.2022. 

 

Termín:  28.02.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

 

   

263/19 MJP – smluvní vztahy v souvislosti se stavbou „Zkapacitnění parkovacích ploch ve 

sportovně-rekreačním areálu Benátky, Šumperk“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení práva provést stavbu dle ust. § 1746 odst.2  zák. č. 89/2012 Sb., 

kterou vlastník dotčených pozemků p.č. 1485/9 a p.č. 2125/1 v obci a k.ú. Šumperk, zřídí pro 

stavebníka právo provést na předmětných pozemcích stavbu „Zkapacitnění parkovacích ploch 

ve sportovně-rekreačním areálu Benátky“ v rozsahu a stavebně-technickém provedení dle 

doložené projektové dokumentace zhotovitele Atelier DPK, s.r.o. Brno, datum zpracování 

08/2018, číslo zakázky zpracovatele 17-09-168.  

- vlastník pozemku: Olomoucký kraj, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 

Olomouc, PSČ 779 11, IČO 60609460, zastoupený Správou silnic Olomouckého kraje, 

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

11, IČO 70960399 

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

- stavebník je povinen dodržet podmínky stanovené ve vyjádření SSOK SÚ Šumperk 

 

Termín:  31.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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264/19 MJP – smluvní vztahy v souvislosti se stavbou „Zkapacitnění parkovacích ploch ve 

sportovně-rekreačním areálu Benátky, Šumperk“ 

schvaluje 
nájem části pozemku p.č. 1485/9 a části pozemku p.č. 2121/1 v obci a k.ú. Šumperk, za 

těchto podmínek: 

- účel nájmu: realizace stavby „Zkapacitnění parkovacích ploch ve sportovně-rekreačním 

areálu Benátky“ 

- pronajímatel: Olomoucký kraj, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, Hodolany, 

PSČ 779 11, IČO 60609460, zastoupený hospodářem s nemovitostmi ve vlastnictví 

kraje Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Lipenská 

753/120, Olomouc, Hodolany, PSČ 772 11, IČO 70960399 

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

- nájemné:  6.000,00 Kč/den v souladu se směrnicí SSOK SM 46-2014 

- doba nájmu: určitá od protokolárního předání do protokolárního převzetí akce 

 

Termín:  31.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

265/19 MJP – smluvní vztahy v souvislosti se stavbou „Zkapacitnění parkovacích ploch ve 

sportovně-rekreačním areálu Benátky, Šumperk“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení práva provést stavbu dle ust. § 1746 odst.2  zák. č. 89/2012 Sb., 

kterou vlastník dotčených pozemků p.č. 3299 a st.p.č. 5402 v obci a k.ú. Šumperk, zřídí pro 

stavebníka právo provést na předmětných pozemcích stavbu „Zkapacitnění parkovacích ploch 

ve sportovně-rekreačním areálu Benátky“ v rozsahu a stavebně-technickém provedení dle 

doložené projektové dokumentace zhotovitele Atelier DPK, s.r.o. Brno, datum zpracování 

08/2018, číslo zakázky zpracovatele 17-09-168.  

- vlastník pozemku: Podniky města Šumperka, a.s., se sídlem Slovanská 255/21, 

Šumperk, IČO 65138163 

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

 

Termín:  31.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

266/19 MJP – smluvní vztahy v souvislosti se stavbou „Zkapacitnění parkovacích ploch ve 

sportovně-rekreačním areálu Benátky, Šumperk“ 

doporučuje ZM 
schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní za účelem majetkoprávního vypořádání 

pozemku pod stavbou „Zkapacitnění parkovacích ploch ve sportovně-rekreačním areálu 

Benátky“ za podmínek:  

- budoucí prodávající: Podniky města Šumperka a.s., se sídlem Slovanská 255/21, 

Šumperk, IČO 65138163 

- budoucí kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 

00303461 

- předmět budoucího prodeje: pozemek st.p.č. 5402 v obci a k.ú. Šumperk 

- kupní cena: 100,00 Kč/m2 včetně DPH v platné výši v případě povinnosti odvodu DPH 

z kupní ceny 

- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od uzavření vlastní kupní smlouvy před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- vlastní kupní smlouva bude uzavřena do 1 roku po vydání kolaudačního souhlasu nebo 

správního aktu ho nahrazujícího  
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- správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí budoucí 

kupující 

 

Termín:  21.02.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

 

267/19 MJP – smlouva o zřízení služebnosti pro stavbu komunikační sítě CETIN: 

„RVDSL1708_M_M_SUMT1838_SUMP1HR_OK“ (or. lokalita podél komunikace ul. 

Temenické, v úseku od křižovatky s ul. Finskou po křižovatku s ul. Hrabenovskou) 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti, spočívající v právu uložit a provozovat stavbu 

komunikačního zařízení: „RVDSL1708_M_M_SUMT1838_SUMP1HR_OK“ přes pozemky p. č. 

274/21, 274/2, 274/34, 39/1, 39/2, 39/5, 919/16, 919/17, 304/5, 303/2, 922/1, 305/1, 

305/2, 924/3 v k. ú. Dolní Temenice a p. č. 1275/38, 17/2, 16/8, 16/2, 18/1, 1275/21, 

1275/27, 1275/28, 1275/31, 1275/32, 1275/34, 1184/4, 67/2, 1275/35, 1275/36, 

1275/37, 1184/10, 1334 v k. ú. Horní Temenice. 

Povinný ze služebnosti: 

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

Oprávněný ze služebnosti: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, 

IČO 04084063. 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

- Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou. 

- Služebnost se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje ve výši 50.481,00 Kč 

včetně DPH v platné sazbě. Úplata je splatná před vkladem věcného práva do 

KN, ve lhůtě nejpozději do 60 dnů ode dne obdržení daňového dokladu. 

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

náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  30.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

268/19 MJP – zveřejnění záměru prodat pozemek p.č. 442/139 v k.ú. Dolní Studénky (Silnice 

I/44 Bludov – obchvat) 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat pozemek p.č. 442/139 – orná půda v k.ú. Dolní Studénky. 

 

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

obchvat“.  

 

Kupní cena: 10.880,00 Kč (slovy: desettisícosmsetosmdesátkorunčeských) k celku. 

 

Termín:  13.02.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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269/19 MJP – budoucí směna pozemků p.č. 914/4, p.č. 914/11 a p.č. 914/12 v k.ú. 

Šumperk ve vlastnictví města Šumperka za pozemky  ve vlastnictví a v budoucím 

vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, a 

to pozemky p.č. 832/56, p.č. 832/86, p.č. 832/87 a  p.č. 832/90 v k.ú. Šumperk 

(Silnice I/44 Bludov – obchvat) 

doporučuje ZM 
schválit  na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem  od 26.07.2018 do 13.08.2018  dle usnesení rady města   č. 4703/18 ze dne 

19.07.2018,  směnit z majetku města Šumperka, se sídlem nám.  Míru 1, Šumperk,  

IČO 00303461,  do majetku České republiky s právem hospodaření pro Ředitelství silnic a 

dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha, Nusle, 140 00, IČO  65993390, pozemek 

p.č. 914/4, p.č. 914/11 a p.č. 914/12, včetně všech součástí a příslušenství v k.ú. Šumperk. 

 

Z majetku České republiky, s právem hospodaření s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic 

ČR, Na Pankráci 546/56, Praha, Nusle, 140 00, IČO  65993390,  do majetku města 

Šumperka, pozemek p.č. 832/56, p.č. 832/86, p.č. 832/87 a p.č. 832/90,  včetně všech 

součástí a příslušenství, v k.ú. Šumperk. 

 

 

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

obchvat“.  

 

 

Podmínky:  

- účastníci uzavřou smlouvu o budoucí smlouvě směnné 

- vlastní směnná smlouva bude uzavřena po nabytí směňovaných pozemků do 

vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic a za podmínky, že na směňovaných 

pozemcích ze strany ČR – Ředitelství silnic a dálnic nebude váznout jakékoliv omezení 

vlastnického práva  

- cena směňovaných pozemků bude ve směnné smlouvě stanovena znaleckými posudky 

dle platných právních předpisů 

 

Termín:  21.02.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

   

270/19 MJP - zveřejnění záměru prodat pozemky p.č. 914/105, p.č. 914/106, p.č. 914/110 

a p.č. 919/4 v k.ú. Šumperk (Silnice I/44 Bludov – obchvat) 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat pozemky p.č. 914/105 – vodní plocha, p.č. 914/106 – trvalý 

travní porost, p.č. 914/110 – vodní plocha a p.č. 919/4 – trvalý travní porost v k.ú. Šumperk. 

 

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

obchvat“. 

 

Termín:  13.02.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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271/19 MJP – vybudování parkovacích míst na ul. Janáčkově v Šumperku 

neschvaluje 
vybudovat parkovací místa na ul. Janáčkově v Šumperku. 

 

Termín:  28.02.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

272/19 MJP – Májové oslavy 2019 

bere na vědomí 
informace o pořádání Májových oslav a pořádání 18. šumperského autosalonu na pěší zóně 

v Šumperku a v Sadech 1. máje dne 01.05.2019, v rozsahu dle projednané žádosti pořadatele 

akce – společnosti JAM PROMOTION, s.r.o., Třebízského 1514/12, Šumperk, IČO 25396463. 

 

 

273/19 MJP – Májové oslavy 2019 

schvaluje 
úpravu vztahu k nemovitostem města užívaným při konání Májových oslav a pro                    

18. šumperský autosalon konaný dne 01.05.2019, v rozsahu dle žádosti pořadatele akce – 

společnosti JAM PROMOTION, s.r.o., Třebízského 1514/12, Šumperk, IČO 25396463, za 

podmínek: 

 

- užívání ploch komunikací a ostatních ploch na základě smlouvy o užití práva za úplatu 

ve výši 5.000,00 Kč/celek 

- předložení vyúčtování akce správci majetku města nejpozději do 30.06.2019 

 

Termín:  01.05.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

274/19 MJP – správa majetku – zpracování osobních údajů - dodatky 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o odečítací a rozúčtovací službě číslo 018/6/0/083 R ze dne 

09.03.2016, uzavřené mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 

00303461, jako objednatelem a společností Techem, spol. s r.o., se sídlem Služeb 5, Praha 

10, PSČ 108 00, IČO 49684370, jako dodavatelem služby. Předmětem dodatku je úprava 

práv a povinností při zpracování osobních údajů uživatelů bytů pro účely odečtu indikátorů pro 

rozdělování topných nákladů, bytových vodoměrů pro studenou a teplou vodu a rozúčtování 

nákladů na teplo, studenou vodu a teplou vodu. 

 

Termín:  31.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

275/19 MJP – správa majetku – zpracování osobních údajů - dodatky 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o odečítací a rozúčtovací službě číslo 04/D 2003 ze dne 

01.04.2003 ve znění dodatku č. 1 ze dne 09.08.2010, uzavřené mezi městem Šumperkem, 

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

ENTES CONSULTING spol. s r.o., se sídlem Žerotínova 845/8, Šumperk, IČO 25844750, jako 

zhotovitelem. Předmětem dodatku je úprava práv a povinností při zpracování osobních údajů 
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uživatelů bytů pro účely odečtu indikátorů pro rozdělování topných nákladů a rozúčtování 

nákladů na teplo. 

 

Termín:  31.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

276/19 MJP – správa majetku – uzavření dodatku č. 1 k SoD – výměna střešní krytiny na 

bývalém dominikánském klášteře – změna u subjektu zhotovitele 

schvaluje 
uzavřít se společností DACH-IZOL s.r.o., se sídlem Uničov, Šumperská 941, PSČ 783 91, IČO 

03568849, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2018/0160/OSM uzavřené dne 

28.03.2018 mezi městem Šumperk jako objednatelem a společností DACH SYSTEM s.r.o., se 

sídlem Olomouc, Chválkovická 220/45, PSČ 779 00, nyní se sídlem Olomouc - Hodolany, 

Holická 1173/49a, PSČ 779 00, IČO 25367501, na provedení výměny střešní krytiny včetně 

souvisejících stavebních prací na objektu bývalého dominikánského kláštera na ul. Kladská 

v Šumperku.  

Dodatkem dojde k změně smlouvy v označení osoby zhotovitele, kdy v důsledku rozdělení 

odštěpením sloučením přešla vyčleněná část jmění společnosti DACH SYSTEM s.r.o., na 

nástupnickou společnost DACH-IZOL s.r.o. 

 

Termín:  28.02.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

277/19 MJP – správa majetku – souhlas s postoupením smlouvy – uzavření dodatku č. 1 ke 

smlouvě na kontrolní činnost 

schvaluje 
udělení souhlasu s postoupením smlouvy o výkonu kontrolní činnosti, technické pomoci a 

odstraňování závad zjištěných při kontrolní činnosti č. SKC/0002/2011 uzavřené dne 

07.11.2011 z původního vykonavatele paní Boženy Kvapilíkové, se sídlem Vyšehoří 69, 

Vyšehoří, PSČ 789 01, IČO 73164925, na nového vykonavatele společnost Hasicí přístroje 

Kvapilík s.r.o, se sídlem Vyšehoří 69, Vyšehoří, PSČ 789 01, IČO 03632008. 

 

Termín:  28.02.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

278/19 MJP – správa majetku – souhlas s postoupením smlouvy – uzavření dodatku č. 1 ke 

smlouvě na kontrolní činnost 

schvaluje 
uzavřít s vykonavatelem paní Boženou Kvapilíkovou, se sídlem Vyšehoří 69, Vyšehoří, PSČ 789 

01, IČO 73164925, dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu kontrolní činnosti, technické pomoci a 

odstraňování závad zjištěných při kontrolní činnosti č. SKC/0002/2011 uzavřené dne 

07.11.2011. 

Dodatkem dojde na základě souhlasu s postoupením smlouvy ke změně v označení osoby 

vykonavatele, kdy veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přejdou na nového 

vykonavatele společnost Hasicí přístroje Kvapilík s.r.o, se sídlem Vyšehoří 69, Vyšehoří, PSČ  

789 01, IČO 03632008. Současně dojde k navýšení jednotkových cen za prováděné činnosti. 

 

Termín:  28.02.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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279/19 MJP – zveřejnění prodeje p.č. 1765 v k.ú. Nový Malín 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat pozemek p.č. 1765 o výměře 4212 m2 v k.ú. Nový Malín za 

podmínek:  

- účel prodeje: volná zelená plocha využitelná k zemědělskému využití; 

- kupní cena: min. 30,00 Kč/m2;  

- kupní cena může být vyrovnána i zálohově v pravidelných maximálně 12 splátkách 

s převodem vlastnického práva po uhrazení kupní ceny; 

- v případě využití úhrady kupní ceny formou zálohových plateb, bude sjednána smlouva 

budoucí kupní;   

- v případě více žadatelů o odkoupení pozemku za kupní cenu 30,00 Kč/m2 budou 

žadatelé pozváni k uzavřenému výběrovému řízení;   

- prodávající si vyhrazuje stanovit hranice předmětu prodeje s ohledem na vytýčení 

hranic pozemku a zajištění si přístupu k navazujícím  pozemkům ve vlastnictví města 

Šumperka. 

 

Termín:  15.02.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

280/19 MJP – zveřejnění prodeje p.č. 274/2 v k.ú. Horní Temenice (or. vedle lomu 

v Temenici) 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat pozemek p.č. 274/2 o výměře 757 m2 v k.ú. Horní Temenice 

za podmínek:  

- účel prodeje: rekreační využití - zahrada; 

- kupní cena: min. 300,00 Kč/m2;  

- kupní cena může být vyrovnána i zálohově v pravidelných maximálně 12 splátkách 

s převodem vlastnického práva po uhrazení kupní ceny; 

- v případě využití úhrady kupní ceny formou zálohových plateb bude sjednána smlouva 

budoucí kupní. 

 

Termín:  15.02.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

281/19 MJP – smluvní vztahy v souvislosti se stavbou „Regenerace panelového sídliště 

Prievidzská – 7. etapa“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení práva provést stavbu dle ust. § 1746 odst.2  zák. č. 89/2012 Sb., 

kterou vlastník dotčeného pozemku p.č. 2336/1 v obci a k.ú. Šumperk zřídí pro stavebníka 

právo provést na předmětném pozemku stavbu „Regenerace panelového sídliště Prievidzská – 

7. etapa“ v rozsahu a stavebně-technickém provedení dle doložené projektové dokumentace 

zhotovitele Atelier DPK, s.r.o. Brno, datum zpracování 08/2017, číslo zakázky zpracovatele 17-

08-158.  

- vlastník pozemku: P. D., Šumperk  

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

 

Termín:  30.04.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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282/19 MJP – smluvní vztahy v souvislosti se stavbou „Regenerace panelového sídliště 

Prievidzská – 7. etapa“ 

doporučuje ZM 
schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní za účelem majetkoprávního vypořádání 

pozemku pod stavbou „Regenerace panelového sídliště Prievidzská – 7. etapa“ za podmínek:  

- budoucí prodávající: P. D., Šumperk 

- budoucí kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 

00303461 

- předmět budoucího prodeje: část pozemku p.č. 2336/1 v obci a k.ú. Šumperk 

dotčeného stavbou 

- kupní cena: 100,00 Kč/m2 včetně DPH v platné výši v případě povinnosti odvodu DPH 

z kupní ceny 

- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od uzavření vlastní kupní smlouvy před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- vlastní kupní smlouva bude uzavřena do 1 roku po vydání kolaudačního souhlasu nebo 

správního aktu ho nahrazujícího  

- geometrické zaměření stavby pro účely budoucího prodeje zajistí na své náklady 

budoucí kupující 

- správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí budoucí 

kupující 

 

Termín:  21.02.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

283/19 MJP – smluvní vztahy v souvislosti se stavbou „Regenerace panelového sídliště 

Prievidzská – 7. etapa“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení práva provést stavbu dle ust. § 1746 odst.2  zák. č. 89/2012 Sb., 

kterou vlastníci dotčeného pozemku p.č. 498/11 v obci a k.ú. Šumperk zřídí pro stavebníka 

právo provést na předmětném pozemku stavbu „Regenerace panelového sídliště Prievidzská – 

7. etapa“ v rozsahu a stavebně-technickém provedení dle doložené projektové dokumentace 

zhotovitele Atelier DPK, s.r.o. Brno, datum zpracování 08/2017, číslo zakázky zpracovatele 17-

08-158.  

- vlastníci pozemku: J. D., Šumperk, J. P., Dolní Studénky, L. Ž., Šumperk 

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

 

Termín:  30.04.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

284/19 MJP – smluvní vztahy v souvislosti se stavbou „Regenerace panelového sídliště 

Prievidzská – 7. etapa“ 

doporučuje ZM 
schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní za účelem majetkoprávního vypořádání 

pozemku pod stavbou „Regenerace panelového sídliště Prievidzská – 7. etapa“ za podmínek:  

- budoucí prodávající: J. D., Šumperk, J. P., Dolní Studénky, L. Ž., Šumperk 

- budoucí kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 

00303461 

- předmět budoucího prodeje: část pozemku p.č. 498/11 v obci a k.ú. Šumperk 

dotčeného stavbou 

- kupní cena: 100,00 Kč/m2 včetně DPH v platné výši v případě povinnosti odvodu DPH 

z kupní ceny 

- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od uzavření vlastní kupní smlouvy před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
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- vlastní kupní smlouva bude uzavřena do 1 roku po vydání kolaudačního souhlasu nebo 

správního aktu ho nahrazujícího  

- geometrické zaměření stavby pro účely budoucího prodeje zajistí na své náklady 

budoucí kupující 

- správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí budoucí 

kupující 

 

Termín:  21.02.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

285/19 MJP – smluvní vztahy v souvislosti se stavbou „Regenerace panelového sídliště 

Prievidzská – 7. etapa“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení práva provést stavbu dle ust. § 1746 odst.2  zák. č. 89/2012 Sb., 

kterou vlastníci dotčeného pozemku p.č. 513/3 v obci a k.ú. Šumperk zřídí pro stavebníka 

právo provést na předmětném pozemku stavbu „Regenerace panelového sídliště Prievidzská – 

7. etapa“ v rozsahu a stavebně-technickém provedení dle doložené projektové dokumentace 

zhotovitele Atelier DPK, s.r.o. Brno, datum zpracování 08/2017, číslo zakázky zpracovatele 17-

08-158.  

- vlastník pozemku: SAVING EUROPE s.r.o., se sídlem Gen. Svobody 48/22, Šumperk, 

IČO 29453275 

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

 

Termín:  30.04.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

286/19 MJP – smluvní vztahy v souvislosti se stavbou „Regenerace panelového sídliště 

Prievidzská – 7. etapa“ 

doporučuje ZM 
schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní za účelem majetkoprávního vypořádání 

pozemku pod stavbou „Regenerace panelového sídliště Prievidzská – 7. etapa“ za podmínek:  

- budoucí prodávající: SAVING EUROPE s.r.o., se sídlem Gen. Svobody 48/22, Šumperk, 

IČO 29453275 

- budoucí kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 

00303461 

- předmět budoucího prodeje: část pozemku p.č. 513/3 v obci a k.ú. Šumperk 

dotčeného stavbou 

- kupní cena: 100,00 Kč/m2 včetně DPH v platné výši v případě povinnosti odvodu DPH 

z kupní ceny 

- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od uzavření vlastní kupní smlouvy před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- vlastní kupní smlouva bude uzavřena do 1 roku po vydání kolaudačního souhlasu nebo 

správního aktu ho nahrazujícího  

- geometrické zaměření stavby pro účely budoucího prodeje zajistí na své náklady 

budoucí kupující 

- správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí budoucí 

kupující 

 

Termín:  21.02.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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287/19 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku st.p.č. 765/2 v k.ú. Šumperk (vedle 

veterinární ambulance v bývalých dolních kasárnách) 

schvaluje 
záměr města zveřejnit pronájem části pozemku st.p.č. 765/2 o výměře 18,30 m2 v k.ú. 

Šumperk za podmínek: 

- účel pronájmu: umístění uzamykatelných kontejnerů z provozovny veterinární 

ambulance a kontejner na domovní odpad 

- sazba nájemného: 110,00 Kč/m2/rok 

- doba nájmu: 5 let s jednoměsíční výpovědní lhůtou v případě porušení podmínek 

nájemní smlouvy 

- plocha na umístění kontejnerových nádob bude upravena výhradně na náklady 

nájemce bez možnosti kompenzace nákladů v případě ukončení nájemní smlouvy 

 

Termín:  15.02.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

288/19 MJP – zveřejnění daru přípojky vodovodu a kanalizace splaškové 

schvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperka darovat přípojku vody a přípojku splaškové kanalizace 

sloužící pozemku p.č. 1031/16 v k.ú. Horní Temenice, umístěných na pozemku p.č. 1031/2 

v k.ú. Horní Temenice, do vlastnictví vlastníkovi p.p.č. 1031/16 v k.ú. Horní Temenice. 

 

Termín:  15.02.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

289/19 MJP – smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu: „Multifunkční síť fy 

SELECT SYSTEM, s.r.o., Šumperk – 2 b. etapa“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu uložení a 

provozování podzemního vedení multifunkční komunikační sítě v rámci stavby: „Multifunkční 

síť fy SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk – 2 b. etapa“, v celkové délce 4852 m přes pozemky 

p.č. 166/2, 176, 179/2, 2034/1, 2034/2, 2053/1, 2053/2, 2053/3, 2053/9, 2053/29, 

2053/33, 2053/40, 2053/41, 2053/49, 2053/50, 2053/51, 2053/68, 2053/69, 

2053/70, 9/24, 11/8, 11/12, 2159/5, 269/1, 269/8, 269/9, 269/10, 269/11, 269/12, 

269/13, 269/14, 269/15, 269/16, 269/17, 269/18, 269/24, 269/27, 276/9, 2039/1, 

2039/2, 2039/6, 307/1, 2247, 285/1, 2228/9, 2228/10, 2228/11, 2228/24, 2253/5, st. 

1879/2, st. 1903/2, st. 1904/2, 481/1, 539/38, 547/1, 547/24, 556/1, 556/29, 2061/1, 

2074, 2075/2, 2080/2, 2080/18, 2080/19, 2080/20, 570/10, 2263, 2264/9, 364/1, 

390/1, 2159/4, 2226, 2227/1, 2059/1, st. 874, 2059/3, 2981/2, 2045/8, 2076/3, 

2159/4 v k. ú. Šumperk a pozemky p. č. 108/1, 108/9, 108/10, 108/98, 108/99, 108/100, 

108/108, 108/110, st. 130/2, 564/1, 564/2, 564/20, 564/21, 564/22, 564/23, 564/31, 

201/2, 201/3, 564/1, 564/6, 564/11, 879/19, 900, 921/1, 921/15, 921/17 v k. ú. Dolní 

Temenice. 

Povinný ze služebnosti:   

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

Oprávněný ze služebnosti:   

SELECT SYSTEM, s.r.o., se sídlem Gen. Svobody 17/2, Šumperk, IČO 25382292. 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

- Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou. 

- Služebnost se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v  částce 665.180,00 Kč 

včetně platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 125.320,00 Kč vč. DPH, vzniklý po 

započtení zálohy ve výši 790.500,00 Kč vč. DPH, zaplacené na základě smlouvy 

o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o zřízení práva 
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provést stavbu VBb/0044/2010/Foj ze dne 25.11.2010, bude oprávněnému 

vyplacen zpět před vkladem věcného práva do KN, v termínu nejpozději do 30 

dnů ode dne uzavření smlouvy. 

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

 

Termín:  31.05.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

290/19 MJP – souhlas s umístěním exteriérového 3D loga Nemocnice Šumperk a.s. na 

pozemku 568/3 v k.ú. Šumperk + uzavření smlouvy o užití práva 

souhlasí 
s umístěním exteriérového 3D loga Nemocnice Šumperk a.s., na pozemku 568/3 v k.ú. 

Šumperk, dle celkové dokumentace stavby zpracované ARCHITEKTONICKOU KANCELÁŘÍ, se 

sídlem Řeznická 33, 738 01 Frýdek – Místek, v červenci 2018, generální projektant Ing. arch. 

Blanka Petrovová, pod podmínkou dodržení všech legislativních a bezpečnostních předpisů, 

včetně ochrany inženýrských sítí a dřevin v dané lokalitě. 

 

Termín:  07.02.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

291/19 MJP – souhlas s umístěním exteriérového 3D loga Nemocnice Šumperk a.s. na 

pozemku 568/3 v k.ú. Šumperk + uzavření smlouvy o užití práva 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o užití práva umístit 3D logo Nemocnice Šumperk a.s.  o velikosti 8300 mm x 

1330 mm na  pozemek p.č. 568/3 v k.ú. Šumperk (při vjezdu na parkoviště při ulici Zábřežská 

v Šumperku umístěné na pozemku p.č. 568/5 v k.ú. Šumperk), za podmínek:  

 

- uživatel práva: Nemocnice Šumperk a.s., se sídlem Nerudova 640/41, 787 01 

Šumperk, IČO 47682795, jako vlastník 3D loga reklamní tabule 

- úhrada za užití práva: 3.000,00 Kč/m2 plochy/rok + DPH dle platných právních 

předpisů/rok 

- 3D logo bude odpovídat celkové dokumentaci stavby zpracované ARCHITEKTONICKOU 

KANCELÁŘÍ, se sídlem Řeznická 33, 738 01 Frýdek – Místek, v červenci 2018, 

generální projektant Ing. arch. Blanka Petrovová 

- úhrada bude hrazena jednorázově vždy k datu 31.3. roku sjednaného užití práva 

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

- výpovědní lhůta: 1 měsíc od doručení výpovědi 

 

Termín:  30.04.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

   

292/19 MJP – navýšení pachtovného (nájemného) ze smluv užívaných k zemědělské činnosti 

– navýšení průměrné základní ceny zemědělských pozemků v k.ú. Dolní Temenice 

schvaluje 
navýšení pachtovného z pachtovní smlouvy SML/2016/0183/MJP/Vr ze dne 11.05.2016, 

pachtýř Bludovská a.s., se sídlem Bludov, Špalkova 156, PSČ 78961, IČO 258 36 498. 

Důvodem navýšení je  změna průměrné základní ceny zemědělských pozemků, která je  

stanovená vyhláškou č. 298/2014 Sb., v platném znění, kdy v k.ú. Dolní Temenice došlo 

k navýšení průměrné základní ceny v Kč/m2 ze 7,29 Kč/m2 nově na 8,02 Kč/m2. 
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K úpravě pachtovného dojde dodatkem k pachtovní smlouvě. Pokud nebude dodatek 

podepsán, bude pacht sjednaný  pachtovní smlouvou SML/2016/0183/MJP/Vr  ukončen 

v souladu s ustanovením pachtovní smlouvy. 

 

Termín:  31.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

293/19 MJP – navýšení pachtovného (nájemného) ze smluv užívaných k zemědělské činnosti 

– navýšení průměrné základní ceny zemědělských pozemků v k.ú. Dolní Temenice 

schvaluje 
navýšení pachtovného z pachtovní smlouvy SML/2016/0135/MJP/Vr ze dne 25.04.2016, ve 

znění dodatku č. 1 ze dne 13.02.2017, pachtýř Bludovská a.s., se sídlem Bludov, Špalkova 

156, PSČ 78961, IČO 258 36 498. Důvodem navýšení je  změna průměrné základní ceny 

zemědělských pozemků, která je  stanovená vyhláškou č. 298/2014 Sb., v platném znění, kdy 

v k.ú. Dolní Temenice došlo k navýšení průměrné základní ceny v Kč/m2 ze 7,29 Kč/m2 nově 

na 8,02 Kč/m2. 

K úpravě pachtovného dojde dodatkem k pachtovní smlouvě. Pokud nebude dodatek 

podepsán, bude pacht sjednaný  pachtovní smlouvou SML/2016/0135/MJP/Vr  ukončen 

v souladu s ustanovením pachtovní smlouvy. 

 

Termín:  31.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

294/19 MJP – navýšení pachtovného (nájemného) ze smluv užívaných k zemědělské činnosti 

– navýšení průměrné základní ceny zemědělských pozemků v k.ú. Dolní Temenice 

schvaluje 
navýšení pachtovného z pachtovní smlouvy SML/2016/0132/MJP/Vr ze dne 20.04.2016, ve 

znění dodatku č.1 ze dne 13.02.2017,  pachtýř Úsovsko a.s., se sídlem Klopina 33, PSČ 

78973, IČO 607 93 015. Důvodem navýšení je  změna průměrné základní ceny zemědělských 

pozemků, která je  stanovená vyhláškou č. 298/2014 Sb., v platném znění, kdy v k.ú. Dolní 

Temenice došlo k navýšení průměrné základní ceny v Kč/m2 ze 7,29 Kč/m2 nově na 8,02 

Kč/m2. 

K úpravě pachtovného dojde dodatkem k pachtovní smlouvě. Pokud nebude dodatek 

podepsán, bude pacht sjednaný  pachtovní smlouvou SML/2016/0132/MJP/Vr  ukončen 

v souladu s ustanovením pachtovní smlouvy. 

 

Termín:  31.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

295/19 MJP – navýšení pachtovného (nájemného) ze smluv užívaných k zemědělské činnosti 

– navýšení průměrné základní ceny zemědělských pozemků v k.ú. Dolní Temenice 

schvaluje 
navýšení pachtovného z pachtovní smlouvy SML/2016/0183/MJP/Vr ze dne 11.05.2016, 

pachtýř Bludovská a.s., se sídlem Bludov, Špalkova 156, PSČ 78961, IČO 258 36 498. 

Důvodem navýšení je  změna průměrné základní ceny zemědělských pozemků, která je  

stanovená vyhláškou č. 298/2014 Sb., v platném znění, kdy v k.ú. Dolní Temenice došlo 

k navýšení průměrné základní ceny v Kč/m2 ze 7,29 Kč/m2 nově na 8,02 Kč/m2. 

K úpravě pachtovného dojde dodatkem k pachtovní smlouvě. Pokud nebude dodatek 

podepsán, bude pacht z pachtovní smlouvy SML/2016/0183/MJP/Vr  ukončen v souladu 

s ustanovením pachtovní smlouvy. 

 

Termín:  31.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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296/19 MJP – navýšení pachtovného (nájemného) ze smluv užívaných k zemědělské činnosti 

– navýšení průměrné základní ceny zemědělských pozemků v k.ú. Dolní Temenice 

schvaluje 
navýšení pachtovného z pachtovní smlouvy SML/2017/0058/MJP/Vr ze dne 24.03.2017, 

pachtýř Úsovsko Agro s.r.o., se sídlem Klopina 33, PSČ 78973, IČO 253 98 849. Důvodem 

navýšení je  změna průměrné základní ceny zemědělských pozemků, která je  stanovená 

vyhláškou č. 298/2014 Sb., v platném znění, kdy v k.ú. Dolní Temenice došlo k navýšení 

průměrné základní ceny v Kč/m2 ze 7,29 Kč/m2 nově na 8,02 Kč/m2. 

K úpravě pachtovného dojde dodatkem k pachtovní smlouvě. Pokud nebude dodatek 

podepsán, bude pacht sjednaný pachtovní smlouvou SML/2017/0058/MJP/Vr  ukončen 

v souladu s ustanovením pachtovní smlouvy. 

 

Termín:  31.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

297/19 MJP – navýšení pachtovného (nájemného) ze smluv užívaných k zemědělské činnosti 

– navýšení průměrné základní ceny zemědělských pozemků v k.ú. Dolní Temenice 

schvaluje 
navýšení nájemného  z nájemní smlouvy MP/2/2005/Pro/Vr ze dne 14.02.2005, ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 30.09.2011, dodatku č. 2 ze dne 01.07.2014, dodatku č. 3 ze dne 

23.02.2015, dodatku č. 4 ze dne 27.10.2015, dodatku č. 5 ze dne 15.03.2016, dodatku č. 6 

ze dne 15.03.2016, dodatku č. 7 ze dne 12.10.2016 a dodatku č. 8 ze dne 20.05.2017,  

nájemce Komárek Jiří – samostatně hospodařící rolník, bytem Bratrušov 51, PSČ 78701, IČO 

649 65 309. Důvodem navýšení je  změna průměrné základní ceny zemědělských pozemků, 

která je  stanovená vyhláškou č. 298/2014 Sb., v platném znění, kdy v k.ú. Dolní Temenice 

došlo k navýšení průměrné základní ceny v Kč/m2 ze 7,29 Kč/m2 nově na 8,02 Kč/m2. 

K úpravě nájemného dojde dodatkem k nájemní smlouvě. Pokud nebude dodatek podepsán, 

bude nájemné sjednané nájemní smlouvou MP/2/2005/Pro/Vr ukončeno v souladu 

s ustanovením nájemní smlouvy. 

 

Termín:  31.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

298/19 MJP – navýšení pachtovného (nájemného) ze smluv užívaných k zemědělské činnosti 

– navýšení průměrné základní ceny zemědělských pozemků v k.ú. Dolní Temenice 

schvaluje 
navýšení pachtovného z pachtovní smlouvy SML/2017/0380/MJP/Vr ze dne 30.05.2017, 

pachtýř Agritec, výzkum, šlechtění a služby s.r.o., se sídlem Zemědělská 2520/16, Šumperk, 

IČO 483 92 952. Důvodem navýšení je  změna průměrné základní ceny zemědělských 

pozemků, která je  stanovená vyhláškou č. 298/2014 Sb., v platném znění, kdy v k.ú. Dolní 

Temenice došlo k navýšení průměrné základní ceny v Kč/m2 ze 7,29 Kč/m2 nově na 8,02 

Kč/m2. 

K úpravě pachtovného dojde dodatkem k pachtovní smlouvě. Pokud nebude dodatek 

podepsán, bude pacht sjednaný pachtovní smlouvou SML/2017/0380/MJP/Vr  ukončen 

v souladu s ustanovením pachtovní smlouvy. 

 

Termín:  31.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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299/19 MJP – smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu komunikační sítě UPC: 

„Zřízení EKS UPC Šumperk – optické propojení sítě“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v právu umístit a provozovat 

podzemní vedení veřejné komunikační sítě: „Zřízení EKS UPC Šumperk – optické propojení 

sítě“ přes pozemky p. č. st. 1233/2, st. 1772/2, st. 1774/2, st. 1880/3, st. 1885/2, st. 

1887/2, st. 1903/2, st. 1904/2, st. 1905/3, st. 1906/2, 481/1, 481/3, 481/4, 481/5, 

481/6, 539/38, 547/1, 547/18, 547/24, 553/3, 553/16, 554/37, 555/1, 555/24, 

555/25, 555/26, 555/28, 555/29, 555/30, 556/1, 556/29, 2058/1, 2074, 2080/2, 

2169/8, 2253/4, 2287, 2296 v k. ú. Šumperk. 

Povinný ze služebnosti:   

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

Oprávněný ze služebnosti:  

UPC Česká republika, s.r.o., se sídlem Závišova 502/5, Nusle, Praha 4, PSČ 140 00,  

IČO 00562262 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

- Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou. 

- Služebnost se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce 250.240,00 Kč  

včetně platné sazby DPH. Úhrada bude oprávněným provedena před vkladem 

věcného práva do katastru nemovitostí, v termínu nejpozději do 60 dnů od 

obdržení daňového dokladu. 

- Oprávněný uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek za 

vklad věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  30.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

300/19 MJP – smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu: „Výstavba kanalizační 

přípojky, Šumperk“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu uložit a provozovat 

stavbu: „Výstavba kanalizační přípojky, Nemocniční 1970/55, Šumperk“– přípojka splaškové 

kanalizace přes pozemek p. č. 2076/3 v k. ú. Šumperk, pro účely připojení objektu kamenictví 

na adrese Šumperk. 

Povinný ze služebnosti: 

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

Oprávnění ze služebnosti: 

K. R., bytem Šumperk, V. R., bytem Karlovy Vary. 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

- Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou. 

- Služebnost se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v minimální částce      

1.210,00 Kč včetně platné sazby DPH. Splatnost úplaty před vkladem věcného práva 

do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy.  

- Oprávnění uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek za 

vklad věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  31.05.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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301/19 MJP – zveřejnění, změna podmínek příslibu prodeje – budoucí smlouva na výstavbu 

parkoviště chodníku a zeleně při ul. Průmyslová (or. při ul. Jesenické, průmyslová 

zóna č. 2) 

schvaluje 
zveřejnit záměr města změnit podmínky prodeje  p.p.č. 927/49 o výměře 555 m2, p.p.č. 

927/56 o výměře 225 m2, p.p.č. 927/57 o výměře 531 m2, p.p.č. 927/58 o výměře 290 m2, 

p.p.č. 927/59 o výměře 258 m2, p.p.č. 927/60 o výměře 562 m2, p.p.č. 927/61 o výměře 

620 m2, p.p.č. 927/11 o výměře 765 m2, p.p.č. 927/62 o výměře 69 m2 a část p.p.č. 

999/49 o výměře cca 1900 m2  vše  v k.ú. Šumperk, které byly schváleny usnesením RM č. 

1032/15 ze dne 03.09.2015 ve znění usnesení RM č. 2578/16 ze dne 01.12.2016. Změnou 

dojde:  

 

- k  prodloužení stanoveného termínu předložení realizace výstavby parkoviště, chodníků 

a zeleně z termínu 31.10.2019 nově do 30.09.2020  

- k prodloužení stanoveného termínu převodu vlastnického  práva z termínu 31.12.2019 

nově do 31.03.2021 

 

Termín:  15.02.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

  

302/19 Změny v zakladatelské listině Divadla Šumperk, s.r.o., a změna členů dozorčí rady 

Rada města ve věci města Šumperka jako jediného společníka společnosti Divadlo Šumperk, 
s.r.o., se sídlem Komenského 312/3, 787 01 Šumperk, IČO 25875906, v působnosti valné 
hromady, schvaluje 
změnu v zakladatelské listině Divadlo Šumperk, s.r.o. 

 

Termín:  01.04.2019 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 

303/19 Změny v zakladatelské listině Divadla Šumperk, s.r.o., a změna členů dozorčí rady 

Rada města ve věci města Šumperk, jako jediného společníka společnosti Divadlo Šumperk 
s.r.o., se sídlem Komenského 312/3, 787 01 Šumperk, IČO 25875906, v působnosti valné 
hromady, odvolává 
členy dozorčí rady společnosti Divadlo Šumperk s.r.o. 

 

-          pana Ing. Zdeňka Muroně, bytem Šumperk,  

-          pana Petra Krále, bytem Šumperk,  

-          pana Ing. Františka Mertu, bytem Šumperk, 

-          pana Ing. Jaromíra Mikulenku, bytem Šumperk,  

-          pana Ing. Luboše Cekra, bytem Šumperk, a 

        to s účinností k 31.03.2019. 

 

Termín:  31.03.2019 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 

304/19 Změny v zakladatelské listině Divadla Šumperk, s.r.o., a změna členů dozorčí rady 

Rada města ve věci města Šumperk, jako jediného společníka společnosti Divadlo Šumperk 
s.r.o., se sídlem Komenského 312/3, 787 01 Šumperk, IČO 25875906, v působnosti valné 
hromady, volí 
členy dozorčí rady společnosti Divadlo Šumperk s.r.o. 
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-          pana MgA. Kamila Navrátila, bytem Šumperk,  

-          pana Josefa Macka, DiS., bytem Šumperk, 

-          paní JUDr. Ivanu Jordovou, bytem Šumperk, a 

        to s účinností od 01.04.2019. 

 

Termín:  01.04.2019 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 

305/19 Změny v zakladatelské listině Divadla Šumperk, s.r.o., a změna členů dozorčí rady 

Rada města ve věci města Šumperk, jako jediného společníka společnosti Divadlo Šumperk 
s.r.o., se sídlem Komenského 312/3, 787 01 Šumperk, IČO 25875906, v působnosti valné 
hromady, schvaluje 
a) odměnu člena dozorčí rady za výkon funkce ve výši 1.030,00 Kč za každou jeho účast na 

zasedání dozorčí rady 

 

b) odměnu předsedy dozorčí rady za výkon funkce ve výši 1.100,00 Kč za každé čtvrtletí 

výkonu funkce předsedy dozorčí rady, která mu přísluší namísto odměny pod písm. a) 

 

c) podmínky předložené smlouvy o výkonu funkce, která bude uzavřena mezi společností 

Divadlo Šumperk, s.r.o., a jednotlivými členy dozorčí rady 

 

Termín:  01.04.2019 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 

306/19 Změny v zakladatelské listině Divadla Šumperk, s.r.o., a změna členů dozorčí rady 

Rada města věci města Šumperk, jako jediného společníka společnosti Divadlo Šumperk 
s.r.o., se sídlem Komenského 312/3, 787 01 Šumperk, IČO 25875906, v působnosti valné 
hromady, pověřuje 
starostu města Mgr. Tomáše Spurného k podpisu notářského zápisu o rozhodnutí jediného 

společníka v působnosti valné hromady společnosti Divadlo Šumperk, s.r.o.,  se sídlem 

Komenského 312/3, 787 01 Šumperk, IČO 25875906, o změně zakladatelské listiny. 

 

Termín:  01.04.2019 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 

307/19 Změny v zakladatelské listině Dům kultury Šumperk, s.r.o., a volba členů dozorčí rady 

Rada města ve věci města Šumperk, jako jediného společníka společnosti Dům kultury 
Šumperk s.r.o., se sídlem Fialova 416/3, 787 01 Šumperk, IČO 25818830, v působnosti 
valné hromady, schvaluje 
změnu v zakladatelské listině Dům kultury Šumperk, s.r.o. 

 

Termín:  01.04.2019 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 

308/19 Změny v zakladatelské listině Dům kultury Šumperk, s.r.o., a volba členů dozorčí rady 

Rada města ve věci města Šumperk, jako jediného společníka společnosti Dům kultury 
Šumperk s.r.o., se sídlem Fialova 416/3, 787 01 Šumperk, IČO 25818830, v působnosti 
valné hromady, volí 
členy dozorčí rady společnosti Dům kultury Šumperk s.r.o. 

 

-          pana Ing. Ondřeje Poláka, bytem Šumperk, 

-          pana Martina Hladila, bytem Šumperk, 
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-          paní Ing. Evu Škrabalovou, bytem Rapotín, a to s účinností  

        od 01.04.2019. 

 

Termín:  01.04.2019 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 

309/19 Změny v zakladatelské listině Dům kultury Šumperk, s.r.o., a volba členů dozorčí rady 

Rada města věci města Šumperk, jako jediného společníka společnosti Dům kultury  Šumperk 
s.r.o., se sídlem Fialova 416/3, 787 01 Šumperk, IČO 25818830, v působnosti valné 
hromady, schvaluje 
a) odměnu člena dozorčí rady za výkon funkce ve výši 1.030,00 Kč za každou jeho účast na 

zasedání dozorčí rady 

 

b) odměnu předsedy dozorčí rady za výkon funkce ve výši 1.100,00 Kč za každé čtvrtletí 

výkonu funkce předsedy dozorčí rady, která mu přísluší namísto odměny pod písm. a) 

 

c) podmínky předložené smlouvy o výkonu funkce, která bude uzavřena mezi společností Dům 

kultury Šumperk, s.r.o., a jednotlivými členy dozorčí rady 

 

Termín:  01.04.2019 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 

310/19 Změny v zakladatelské listině Dům kultury Šumperk, s.r.o., a volba členů dozorčí rady 

RM ve věci města Šumperk, jako jediného společníka společnosti Dům kultury  Šumperk s.r.o., 
se sídlem Fialova 416/3, 787 01 Šumperk, IČO 25818830, v působnosti valné hromady, 
pověřuje 
starostu města Mgr. Tomáše Spurného k podpisu notářského zápisu o rozhodnutí jediného 

společníka v působnosti valné hromady společnosti Dům kultury  Šumperk s.r.o., se sídlem 

Fialova 416/3, 787 01 Šumperk, IČO 25818830, o změně zakladatelské listiny. 

 

Termín:  01.04.2019 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

   

311/19 Revitalizace dvorního traktu Jesenická - Palackého 

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

zakázek, v platném znění a zadávací dokumentaci na zhotovitele stavby: „Revitalizace 

dvorního traktu Jesenická – Palackého“. 

 

členy komise vč. náhradníků pro posouzení a hodnocení nabídek 

členové: Ing. Jakub Jirgl, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Radek Novotný,  

               Stanislav Šrámek 

    

    náhradníci: Mgr. Irena Jonová, Ing. Pavel Volf, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Jaroslava Vicencová, 

                    Ing. Eva Nádeníčková 

 

Termín:  07.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 
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312/19 Cyklostezka Bratrušov 

schvaluje 
uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací v rámci stavby: 

„Cyklostezka Bratrušov“ s vlastníkem sítě elektronických komunikací České Radiokomunikace 

a.s., Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO 24738875. 

 

Termín:  11.04.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

   

313/19 „Dům kultury“ v Šumperku 

schvaluje 
uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného el. zařízení k distribuční 

soustavě do napěťové hladiny 22 kV (VN) číslo: 18_SOBS01_4121470494 v rámci akce: 

„Dům kultury“ s provozovatelem distribuční soustavy ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 

02 Děčín, IČO 24729035. 

 

Termín:  11.04.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

   

314/19 MOS města Šumperka, Propojení úseku Knihovna 28. října – MěÚ Jesenická – zemní 

práce, uložení chráničky 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu zhotovitelem 

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

Jesenická  – zemní práce, uložení chráničky“ dodavatele Ladislava ŠČUKU, B. Němcové 

890/6, 787 01 Šumperk, IČO 61570672.  

Nabídková cena je 638.112,00 Kč bez DPH, tj. 772.116,00 Kč včetně DPH. 

 

Termín:  11.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

 

 

   

315/19 Podání žádosti o dotaci na Olomoucký kraj – fotbalové hřiště, kuželna 

schvaluje 
podání žádosti o dotaci z Olomouckého kraje do „Programu na podporu výstavby a 

rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2019“ na akci: 

„Rekonstrukce povrchu fotbalového hřiště Šumperk“, realizaci této akce a závazek ponechání 

majetku pořízeného z dotace po dobu minimálně 10 let v majetku obce. 

 

Termín:  08.02.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

316/19 Podání žádosti o dotaci na Olomoucký kraj – fotbalové hřiště, kuželna 

schvaluje 
podání žádosti o dotaci na Olomoucký kraj do „Programu na podporu výstavby a rekonstrukcí 

sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2019“ na akci: „Rekonstrukce a 
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modernizace kuželny Šumperk“, realizaci této akce a závazek ponechání majetku pořízeného 

z dotace po dobu minimálně 10 let v majetku obce. 

 

Termín:  08.02.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

   

317/19 Podání žádosti o dotaci na Olomoucký kraj - cyklostezka 

schvaluje 
podání žádosti o dotaci z Olomouckého kraje do programu „Podpora výstavby a oprav 

cyklostezek 2019“ na akci: „Cyklostezka Bratrušov, část Šumperk“. 

 

Termín:  08.02.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

   

318/19 Přeložka drážních kabelů v rámci akce: Přestupní terminál Šumperk 

schvaluje 
vypsání veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na zhotovitele stavby „Přeložka 

drážních kabelů“ v rámci akce: Přestupní terminál Šumperk 

 

členy hodnotící komise vč. náhradníků 

 

členové: Ing. Jakub Jirgl, Ing. Eva Zatloukalová, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Lenka Salcburgerová,  

                   Kamil Macek 

                                

náhradníci: Mgr. Irena Jonová, Pavel David, Mgr. Ilona Moťková , Ing. Eva Nádeníčková,  

                             Pavel Kundrata 

                     

 seznam dodavatelů: 

- AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10, MZ Olomouc, Jiráskova 5, 772 

00  Olomouc, IČO 48029483 

- SIGNALBAU a.s., Moštěnská 60/ča, 750 02 Přerov III – Lověšice, IČO 25840819 

- AK signal Brno a.s., Kulkova 944/26, 614 00  Brno – Maloměřice, IČO 26245507 

- T RAIL a.s., Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČO 27860361 

- HRP servis, s.r.o., Zlatá Hora 1413, 684 01 Slavkov u Brna, IČO 26930781  

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

 

VZMR pro další dodavatele nebude zveřejněna na profilu zadavatele. 

 

Termín:  11.04.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

319/19 Přeložka drážních kabelů v rámci akce: Přestupní terminál Šumperk 

schvaluje 
uzavření smlouvy se společností ČD – Telematika a.s., se sídlem Pernerova 2819/2a, Praha 3, 

PSČ 130 00, IČO 61459445, na pokládku kabelů v rámci akce „Přeložka drážních kabelů“, 

která je vyvolanou investicí stavby “Přestupní terminál Šumperk“. Jedná se o stavební práce 

nezadatelné, které společnost ČD – Telematika a.s. realizuje sama na náklady stavebníka, 

kterým je město Šumperk. Dle rozpočtu prováděcí dokumentace předpokládaný náklad 

nezadatelných prací činí 1.386.463,00 Kč. 

Termín:  28.02.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 
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320/19 Žádost ZŠ Šumperk, Šumavská 21 o souhlas k uzavření DPP s ředitelem školy 

schvaluje 
uzavření dohody o provedení práce konané mimo hlavní pracovní poměr pro ředitele Základní 

školy Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287,  Mgr. Viktora Vernera pro období trvání projektu 

„Projektové dny ZŠ Šumavská“, CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011377 financovaného 

z prostředků EU – OPVVV, tj. od 01.02.2019 do 31.01.2021, ve znění náplně práce – odborné 

vedení projektu. 

 

Termín:  07.02.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

321/19 Zápis do prvního ročníku základních škol a přípravné třídy v Šumperku na školní rok 

2019/2020 

bere na vědomí 
informaci o termínu konání zápisu dětí do prvního ročníku základních škol a přípravné třídy 

v Šumperku pro školní rok 2019/2020, který se uskuteční ve čtvrtek 04.04.2019 a v pátek 

05.04.2019. 

 

 

322/19 Příspěvkové organizace města Šumperka – odpisové plány 

schvaluje 
v souladu s § 31 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, v platném znění, odpisové plány hmotného a nehmotného majetku příspěvkových 

organizací města Šumperka na rok 2019: 

 

Název příspěvkové organizace: Ředitel/ka: 

Odpisový plán: 

Celkem: 
Hlavní 

činnost: 

Doplňková 

činnost: 

Základní škola Šumperk, 

Dr. E .Beneše 1, IČO: 00852295 

PaedDr.  

Milan Tichý 479.424,94 479.424,94 0,00 

Základní škola Šumperk,  

8. května 63, IČO: 00852317 

Mgr.  

Radovan Pavelka 243.071,00 234.755,30 8.315,70 

Základní škola Šumperk,  

Sluneční 38, IČO: 00852864 

PaedDr.  

Hynek Pálka 222.478,00 213.321,00 9.157,00 

Základní škola Šumperk,  

Vrchlického 22, IČO: 60339381 

Mgr.  

Petr Málek 132.924,00 123.924,00 9.000,00 

Základní škola Šumperk,  

Šumavská 21, IČO: 00852287 

Mgr.  

Viktor Verner 207.586,50 183.481,50 24.105,00 

Mateřská škola Veselá školka Šumperk,  

Prievidzská 1, IČO: 00852091 

Mgr.  

Yvona Šimková 433.474,00 432.966,00 508,00 

Mateřská škola Sluníčko Šumperk,  

Evaldova 25, IČO 60801085 Silvie Zjavková 337.076,00 326.906,00 10.170,00 

Mateřská škola Pohádka Šumperk,  

Nerudova 4B, IČO: 71011994 

Bc. 

Pavlína Bošková 183.257,00 183.257,00 0,00 

Středisko volného času a ZpDVPP Doris 

Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082 

PhDr.  

Petra Müllerová, Ph.D. 142.138,00 142.138,00 0,00 

Kino Oko Šumperk,  

Masarykovo nám. 3, IČO: 00851400 

MgA. 

Kamil Navrátil 501.176,00 501.176,00 0,00 

Městská knihovna T. G. Masaryka 

Šumperk, 28. října 1, IČO: 65496604 

Mgr.  

Kamila Šeligová 203.507,50 195.935,50 7.572,00 

 

 

Termín:  07.02.2019 

         Zodpovídá: ředitelé p.o. 
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323/19 Příspěvkové organizace města Šumperka – přijetí darů 

schvaluje 
Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 

Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, v souladu s § 27odst. 5 písm. b) zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, přijmout 

účelově určený finanční dar v celkové výši 20.000,00 Kč od společnosti SHM, s.r.o., se sídlem 

Průmyslová 3020/3, 78701 Šumperk, IČO 47976519, který bude účelově poskytnut 

k financování akcí v rámci cyklu Via Lucis. 

 

Termín:  07.02.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

324/19 Příspěvkové organizace města Šumperka – přijetí darů 

schvaluje 
Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 

Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, v souladu s § 27odst. 5 písm. b) zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, přijmout 

účelově určený finanční dar v celkové výši 30.000,00 Kč od společnosti Dormer Pramet, s.r.o., 

se sídlem Uničovská 2, 78701 Šumperk, IČO 25782983, který bude účelově poskytnut 

k zajištění příležitostných akcí (ekologických, sportovních, kulturních, společenských aj.). 

 

Termín:  07.02.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

325/19 Příspěvkové organizace města Šumperka – přijetí darů 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, 8. května 63, IČO 00852317, v souladu s § 27 odst. 5  

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

znění, přijmout věcný dar – dataprojektor ACER v celkové hodnotě 1.000,00 Kč, od 

společnosti PLATIT a.s., se sídlem Průmyslová 3, 787 01 Šumperk, IČO 25904795. 

 

Termín:  07.02.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

  

326/19 Příspěvkové organizace města Šumperk – žádosti o souhlas s podáním žádostí o 

dotace 

souhlasí 
s podáním žádosti Střediskem volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků Doris Šumperk, Komenského 9, IČO 00852082, o individuální dotaci Olomouckého 

kraje na částečnou úhradu nákladů provozní činnosti Střediska ekologické výchovy Švagrov 

pro rok 2019. 

 

Termín:  07.02.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 
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327/19 Příspěvkové organizace města Šumperk – žádosti o souhlas s podáním žádostí o 

dotace 

souhlasí 
s podáním žádosti Základní školou Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381, do vzdělávacího 

programu Evropské unie na období 2014–2020, projektu Erasmus+, Klíčová akce 1 (KA1) - 

Vzdělávací mobilita. 

 

Termín:  07.02.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

328/19 Příspěvkové organizace města Šumperk – žádosti o souhlas s podáním žádostí o 

dotace 

souhlasí 
s podáním žádosti Základní školou Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381, do vzdělávacího 

programu Evropské unie na období 2014–2020, projektu Erasmus+, Klíčová akce 2 (KA2) - 

Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů. 

 

Termín:  07.02.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

329/19 Příspěvkové organizace města Šumperk – žádosti o souhlas s podáním žádostí o 

dotace 

souhlasí 
s participací: 

- Mateřské školy Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, příspěvkové organizace, IČO 

00852091 
- Mateřské školy Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, příspěvková organizace, IČO 

7101199 

- Mateřské školy Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace, IČO 

60801085 

- Základní školy Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381  

- Základní školy Šumperk, Sluneční 38, IČO 00852864 

v projektu společnosti AV MEDIA a.s., která podá žádost o poskytnutí dotace v Operačním 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - výzva č. 02_18_067 „Implementace strategie 

digitálního vzdělávání II“, vyhlášeného MŠMT. 

 

Termín:  07.02.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

330/19 Zpráva o kontrolní činnosti v příspěvkových organizacích zřizovaných městem 

Šumperkem v kalendářním roce 2018 

bere na vědomí 
zprávu odboru školství, kultury a vnějších vztahů o kontrolní činnosti v příspěvkových 

organizacích zřizovaných městem Šumperkem v kalendářním roce 2018. 
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331/19 Změna usnesení ZM č. 37/18 ze dne 13.12.2018 – dotace z rozpočtu města 

Šumperka na rok 2019 – individuální žádost 

doporučuje ZM 
schválit změnu usnesení Zastupitelstva města Šumperka č. 37/18 ze dne 13.12.2019  takto: 

 

- z  „náklady vzniklé s užíváním šaten v prostorách PMŠ“ 

- na „náklady vzniklé s užíváním šaten“ 

 

- z  „podporu extraligy mladšího dorostu a podporu trenéra mladších žáků“ 

- na   „podporu nákladů mládežnických družstev přípravky až juniorů“ 

 

Ostatní text usnesení zůstává nezměněn. 

 

Termín:  21.02.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

332/19 Dotace z rozpočtu města Šumperka poskytnuté v roce 2018 

schvaluje 
   úpravu účelu usnesení Rady města Šumperka č. 4596/18 ze dne 07.06.2018 takto: 

 

- z  „náklady spojené úpravou tréninkové a závodní tratě ve Ski areálu Kunčice“ 

- na  „náklady spojené úpravou tréninkové a závodní tratě“ 

 

Ostatní text usnesení zůstává nezměněn. 

 

Termín:  07.02.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

333/19 Dotace z rozpočtu města Šumperka poskytnuté v roce 2018 

schvaluje 
   úpravu účelu usnesení Rady města Šumperka č. 4333/18 ze dne 12.04.2018 takto: 

 

- z  „Mládež hraje za Evropu - mezinárodní fotbalový turnaj mládeže v Bad   Sachsa  

                         Německo“ 

- na „Mládež hraje za Evropu - mezinárodní fotbalový turnaj mládeže  

             v Německu“ 

  

Ostatní text usnesení zůstává nezměněn. 

 

Termín:  07.02.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

334/19 Výroční zpráva o činnosti MěÚ Šumperk v oblasti poskytování informací za rok 2018 

schvaluje 
výroční zprávu o činnosti MěÚ Šumperk v oblasti poskytování informací za rok 2018 v souladu 

s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 
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znění, a v souladu s § 103 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

v platném znění. 

 

Termín:  07.02.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

335/19 Zpráva o návštěvnosti turistických cílů v Šumperku za rok 2018 

doporučuje ZM 
vzít na vědomí zprávu o návštěvnosti turistických cílů v Šumperku za rok 2018. 

 

   

336/19 Vlajka pro Tibet 

schvaluje 
podpořit akci „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky dne 10.03.2019. 

 

Termín:  10.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

337/19 Automobil pro Městskou policii Šumperk 

schvaluje 
vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka 1 ks užitkového automobilu pro město 

Šumperk, Městskou policii Šumperk“ 

 

členy hodnotící komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek včetně 

náhradníků 

 

členové: 

JUDr. Michael Kohajda, Ph.D., Ing. Zdeněk Dočekal, Martin Urbánek, Ing. Petra Štefečková, 

Josef Maša 

náhradníci: 

  Olga Breitzetelová, Pavel Koutný, DiS., Bohuslav Vondruška, DiS., Helena Hloušková,  

  Mgr. Milan Šubrt 

 

minimální seznam oslovených zájemců: 

- AUTO HÉGR, a.s., se sídlem Hněvotínská 658/54a, Olomouc - Neředín, PSČ 77900, 

provozovna Jesenická 2839/1B, Šumperk, IČO 25869833 

- AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o., se sídlem Horní lán 455/1, Olomouc, PSČ 779 00, 

IČO 25744631 

- CENTRUM Moravia, spol. s r.o., se sídlem Horní lán 415/3, Olomouc, PSČ 78301, IČO 

25367862 

- FORTEX – AGS, a.s., se sídlem Jílová 1550/1, Šumperk, IČO 00150584 

- Louda Auto a.s., se sídlem Choťánky 166, Poděbrady, PSČ 290 01, IČO 463 58 714 

- SAMOHÝL OLOMOUC, a.s., se sídlem tř. Kosmonautů 846/2, Olomouc, PSČ 77900, 

IČO 47974478 

 

veřejná zakázka nebude zveřejněna na profilu zadavatele. 

 

Termín:  28.02.2019 

         Zodpovídá: Ing. Dočekal 
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338/19 Plán činnosti Interního auditu a kontroly na rok 2019 

bere na vědomí 
plán činnosti Interního auditu a kontroly na rok 2019. 

 

   

339/19 Vypsání veřejné zakázky malého rozsahu: „Dodávka osobního automobilu Škoda 

Fabia pro město – Městský úřad Šumperk“ 

schvaluje 
vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku osobního automobilu Škoda Fabia pro 

město – Městský úřad Šumperk, 

 

členy hodnotící komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek včetně 

náhradníků 

 

členové: 

Mgr. Irena Jonová, Ing. Petra Štefečková, Josef Maša, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Milena 

Peluhová 

náhradníci: 

  Ing. Jakub Jirgl, Olga Breitzetelová, Helena Hloušková, Mgr. Milan Šubrt, Bc. Pavla Snášelová 

 

minimální seznam oslovených zájemců: 

- FORTEX – AGS, a.s., se sídlem Jílová 1550/1, Šumperk, IČO 00150584 

- AUTO HÉGR, a.s., se sídlem Hněvotínská 658/54a, Olomouc - Neředín, PSČ 77900, 

provozovna Jesenická 2839/1B, Šumperk, IČO 25869833 

- AUTO Hlaváček, a. s., se sídlem Týnecká 669/5, Olomouc-Holice, PSČ 779 00, IČO 

65138180 

- SAMOHÝL MOTOR, a.s., se sídlem třída Tomáše Bati 642, Zlín – Prštné PSČ 763 02, 

provozovna SAMOHÝL OLOMOUC, tř. Kosmonautů 846/2, Olomouc, PSČ 772 00, IČO 

25511165 

- AUTOCENTRUM OLOMOUC, s.r.o., se sídlem Horní lán 445/1, Olomouc-Slavonín, PSČ 

779 00, IČO 25744631 

 

Veřejná zakázka nebude zveřejněna na profilu zadavatele. 

 

Termín:  11.02.2019 

         Zodpovídá: Ing. Štefečková 

   

340/19 Protipovodňový monitorovací, varovný a informační systém města Šumperka – 

vyhodnocení výběrového řízení 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku: „Protipovodňový monitorovací, 

varovný a informační systém Města Šumperka“ zhotovitelem akce uchazeče Colsys s.r.o., 

Buštěhradská 109, 272 03 Kladno – Dubí, IČO 14799634. Nabídková cena je 7.641.174,00 

Kč bez DPH, tj. 9.245.821,00 Kč vč. DPH. 

 

Termín:  28.02.2019 

         Zodpovídá: Ing. Matějčková 
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341/19 Protipovodňový monitorovací, varovný a informační systém města Šumperka – 

Digitální povodňový plán města a ORP Šumperk – vyhodnocení výběrového řízení 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku: „Protipovodňový monitorovací, 

varovný a informační systém Města Šumperka – Digitální povodňový plán města a ORP 

Šumperk“ vyloučení dodavatele HYDROPROGRESS, s.r.o., Sevastopolská 338/6, Starý 

Lískovec, 625 00 Brno, IČO 04449461, z veřejné zakázky z důvodu uvedeného v Čl. 12.3 ZD, 

kdy účastník zadávacího řízení nezdůvodnil mimořádně nízkou nabídkovou cenu a odstoupil z 

výběrového řízení. 

 

Termín:  28.02.2019 

         Zodpovídá: Ing. Matějčková 

342/19 Protipovodňový monitorovací, varovný a informační systém města Šumperka – 

Digitální povodňový plán města a ORP Šumperk – vyhodnocení výběrového řízení 

schvaluje 
na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku: „Protipovodňový monitorovací, 

varovný a informační systém Města Šumperka – Digitální povodňový plán města a ORP 

Šumperk“ výběr dodavatele – Ing. Janu Nečesánkovou, Jižní 588, 798 17 Smržice, IČO 

05309565. Nabídková cena je 495.000,00 Kč bez DPH, tj. 598.950,00 Kč vč. DPH. 

 

Termín:  28.02.2019 

         Zodpovídá: Ing. Matějčková 

   

343/19 Program prevence kriminality města Šumperka na rok 2019 

schvaluje 
preventivní projekty Programu prevence kriminality města Šumperka na rok 2019. 

 

Termín:  08.02.2019 

         Zodpovídá: Ing. Skálová 

344/19 Program prevence kriminality města Šumperka na rok 2019 

ukládá 
manažerce prevence kriminality Bc. Slavěně Karkoškové  vyplnit a odeslat žádosti o státní 

účelovou dotaci z Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2019 Ministerstva 

vnitra České republiky pro preventivní projekty Programu prevence kriminality města 

Šumperka na rok 2019. 

 

Termín:  15.02.2019 

         Zodpovídá: Bc. Karkošková 

   

345/19 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/003/2015 

uzavřené dne 16.2.2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 

00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a M. V., bytem Šumperk, zastoupeným 
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opatrovníkem J. V., jako nájemcem bytu v domě zvláštního určení v Šumperku v ulici 

Temenické, na straně druhé, za podmínek: 

     

- nájemní smlouva na dobu určitou od 01.03.2019 do 29.02.2020 

- měsíční nájemné ve výši 37,00 Kč/m2 /měs. 

 

Termín:  31.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

346/19 Organizační opatření k zasedání Zastupitelstva města  

bere na vědomí 
 organizační opatření k zasedání Zastupitelstva města dne 21.02.2019 včetně programu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Irena Jonová     Ing. Jakub Jirgl 

                          1. místostarostka                2. místostarosta 




