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Naše čj.: MUSP 20608/2019 

Naše sp. zn.: 20602/2019 TAJ/PECH *MUSPX01ZK8S8* 

 

U S N E S E N Í  

ze 7. schůze Rady města Šumperka ze dne 07.03.2019 

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. 

 

347/19 MJP – smlouva o budoucí smlouvě nájemní se společností ČSAD Ostrava, a.s. 

schvaluje 

předložené znění smlouvy o budoucí smlouvě nájemní, uzavírané mezi městem Šumperkem, 

jako  budoucím pronajímatelem a společností ČSAD Ostrava, a.s.,  se sídlem Ostrava – 

Moravská Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ 702 00, IČO 45192057, jako budoucím 

nájemcem, kde předmětem budoucího nájmu je pozemek p.č. 1273/10 – ostatní plocha a p.č. 

2048/3 – ostatní plocha, včetně všech součástí a příslušenství, zejména pak staveb 

komunikací, nástupních ostrůvků včetně zastřešení, chodníků a mobiliáře, umístěných na 

předmětných pozemcích, to vše v obci a katastrálním území Šumperk. 

 

Termín:  07.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

348/19 MJP – Transfúzní služba a.s. – souhlas s umístěním záložního zdroje na pozemku p.č. 

673/2 v k.ú. Šumperk pro objekt transfúzní stanice 

souhlasí 

jako vlastník pozemku p.č. 673/2 v k.ú. Šumperk s umístěním záložního zdroje  na  tomto 

pozemku pro objekt transfúzní stanice - budova č.p. 1006 stojící na pozemcích st.p.č. 1184 a 

st.p.č. 6360 v k.ú. Šumperk (nájemce Transfúzní služba a.s.), dle architektonicko – stavebního 

řešení zpracovaného Ing. Petrem Heřmanským, zak. č. 2018 s tím, že záložní zdroj bude 

splňovat veškeré bezpečnostní a hygienické předpisy, zejména pak hlukové limity pro danou 

lokalitu. Tento souhlas se vydává pro případ realizace samostatné elektrické přípojky pro 

budovu č.p. 1006 v k.ú. Šumperk. 

Termín:  07.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

349/19 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu: „Dodávka osobního automobilu Škoda 

Fabia pro město – Městský úřad Šumperk“ 

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

nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „Dodávka osobního automobilu Škoda 

Fabia pro město – Městský úřad Šumperk“ vyloučit firmu AUTO Hlaváček, a. s., se sídlem 

Týnecká 669/5, Olomouc - Holice, PSČ 779 00, IČO 65138180, z důvodu nesplnění 

požadavků zadávacího řízení. 

Termín:  29.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Štefečková 

 

350/19 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu: „Dodávka osobního automobilu Škoda 

Fabia pro město – Městský úřad Šumperk“ 

schvaluje 

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

nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „Dodávka osobního automobilu Škoda 

Fabia pro město – Městský úřad Šumperk“ dodavatelem firmu AUTO HÉGR, a.s., se sídlem 

Hněvotínská 658/54a, Olomouc, PSČ 779 00, provozovna Jesenická 2839/1B, Šumperk, IČO 

25869833, za nabídkovou cenu 272.644,63 Kč bez DPH, tj. 329.900,-- Kč včetně DPH. 

 

Termín:  29.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Štefečková 

   

351/19 Přijetí daru a uzavření darovací smlouvy 

schvaluje 

uzavření darovací smlouvy, kterou Marie Hrochová, bytem Za školou 833, Bludov, PSČ 789 61, 

IČO 70601828, daruje městu Šumperk finanční dar ve výši 9.000,-- Kč. 

 

Termín:  29.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Štefečková 

  

 

352/19 Zhodnocení činnosti MP Šumperk a součinnost s Policií ČR v roce 2018 

bere na vědomí 

„Zhodnocení činnosti MP Šumperk a součinnost s Policií ČR v roce 2018“ a „Bezpečnostní 

zprávu o nápadu trestné činnosti a stavu veřejného pořádku ve služebním obvodě OOP 

Šumperk za období od 01.01.2018 do 31.12.2018“. 

 

 

   

353/19 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu: „Dodávka 1 ks užitkového automobilu 

pro město Šumperk, Městskou policii Šumperk“ 

schvaluje 

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

nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Dodávka 1 ks užitkového automobilu 

pro město Šumperk, Městskou polici Šumperk“ dodavatelem firmu FORTEX – AGS, a.s., se 

sídlem Jílová 1550/1, Šumperk, IČO 00150584. Nabídková cena: užitkový automobil VW 

Transporter za částku 888.020,-- Kč včetně DPH. 

 

Termín:  31.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Dočekal 
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354/19 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

kontrolu plnění usnesení: 

4716/18, 5020/18, 5114/18, 41/18, 47/18, 145/18, 155/18, 156/18, 173/18, 176/19, 

177/19, 178/19, 179/19, 180/19, 191/19, 192/19, 196/19, 198/19, 202/19, 203/19, 

205/19, 206/19, 207/19, 213/19, 214/19, 216/19, 217/19, 218/19, 219/19, 220/19, 

221/19, 224/19, 225/19, 226/19, 228/19, 231/19, 233/19, 234/19, 235/19, 236/19, 

243/19, 244/19, 247/19, 248/19, 249/19, 251/19, 252/19, 253/19, 254/19, 262/19, 

266/19, 268/19, 269/19, 270/19, 271/19, 276/19, 277/19, 278/19, 279/19, 280/19, 

282/19, 284/19, 286/19, 287/19, 288/19, 290/19, 301/19, 311/19, 315/19, 316/19, 

317/19, 320/19, 322/19, 323/19, 324/19, 325/19, 326/19, 327/19, 328/19, 329/19, 

331/19, 332/19, 333/19, 334/19, 335/19, 337/19, 339/19, 341/19, 343/19, 344/19. 

 

 

355/19 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

prodloužení termínu plnění usnesení: 

65/18  do 30.04.2019 Zodpovídá: Ing. Répalová 

67/18  do 30.04.2019 Zodpovídá: Ing. Répalová 

69/18  do 30.04.2019 Zodpovídá: Ing. Répalová 

165/18 do 31.03.2019 Zodpovídá: Ing. Répalová 

230/19 do 31.03.2019 Zodpovídá: Ing. Répalová 

340/19 do 31.03.2019 Zodpovídá: Ing. Matějčková 

342/19 do 31.03.2019 Zodpovídá: Ing. Matějčková 

 

 

356/19 Kontrola plnění usnesení – oprava usnesení RM č. 264/19 ze dne 07.02.2019 

schvaluje 

opravu usnesení RM č. 264/19 ze dne 07.02.2019 takto: v usnesení se mění text „a části 

pozemku p.č. 2121/1“ na „a části pozemku 2125/1“. V ostatním se usnesení nemění. 

 

Termín:  07.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

357/19 Rozpočtová opatření města Šumperka č. III r. 2019 

schvaluje 

rozpočtová opatření č. III roku 2019: 

příjmy ve výši:       306 tis. Kč 

výdaje ve výši:      937 tis. Kč 

 

příjmy celkem:   623.455 tis. Kč 

výdaje celkem:  739.958 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  757.987 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:                      757.481 tis. Kč 

 

Termín:  31.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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358/19 Informace o přijatých peticích za 2. pololetí roku 2018 

bere na vědomí 

v souladu s opatřením č. 11/2008 „Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností“ 

informaci o přijatých peticích za 2. pololetí roku 2018. 

   

359/19 Statut komisí Rady města 

schvaluje 

statut komisí Rady města  zřízených usnesením rady města č. 19/18, mimo komisi Studentská 

rada, s účinností od 07.03.2019. 

Termín:  07.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 

360/19 Statut komise Studentská rada 

schvaluje 

statut komise Studentská rada s účinností od 07.03.2019. 

 

Termín:  07.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 

361/19 Personální záležitosti 

rozhodla 

s účinností ke dni 01.05.2019 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) a j) zákona 

č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, o organizační změně spočívající v navýšení 2 

pracovních míst: 

- odbor dopravy, oddělení silniční dopravy, SH a dopravních přestupků 

- mediální koordinátor – tiskový mluvčí 

 

Termín:  01.05.2019 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 

362/19 Personální záležitosti 

stanovuje 

s účinností ke dni 01.05.2019 dle ustanovení § 102 odst.2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb.,  

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

rodičovské dovolené) města Městského úřadu Šumperk na 213 zaměstnanců (211,75 

pracovního úvazku). 

Termín:  01.05.2019 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 

363/19 Personální záležitosti 

schvaluje 

s účinností od 01.05.2019 dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, v platném znění, organizační řád Městského úřadu v Šumperku (verze 015), včetně 

příloh, schváleného unesením č. 130/14, ze dne 04.12.2014. 

 

Termín:  01.05.2019 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 
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364/19 Personální záležitosti 

schvaluje 

s účinností ke dni 01.05.2019 novou systemizaci města Šumperka. 

 

Termín:  01.05.2019 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 

365/19 Změna člena v Komisi prevence kriminality a bezpečnost ve městě 

bere na vědomí 

rezignaci Lukáše Zbožínka na členství v Komisi prevence kriminality a bezpečnost ve městě ke 

dni 20.02.2019. 

 

 

366/19 Změna člena v Komisi prevence kriminality a bezpečnost ve městě 

jmenuje 

členem Komise prevence kriminality a bezpečnost ve městě Gustava Vojtka ke dni 

07.03.2019. 

Termín:  07.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 

   

367/19 Zřízení funkce architekta města Šumperka 

schvaluje 

zřízení funkce architekta města Šumperka s účinností od 01.07.2019. S architektem bude 

uzavřena smlouva o dílo. 

 

Termín:  01.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. PaedDr. Holub 

368/19 Zřízení funkce architekta města Šumperka 

ukládá 

vedoucí odboru FAP zapracovat do rozpočtových opatření roku 2019, do kapitoly odboru SVV 

částku 120.000,-- Kč na činnost architekta města Šumperka. V následujících letech bude roční 

fakturace ve výši maximálně 240.000,-- Kč. 

 

Termín:  01.07.2019 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 

   

369/19 MJP – žádost o bezúplatný převod pozemků v areálu letiště v k.ú. Nový Malín 

z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví města Šumperk 

doporučuje ZM 

schválit požádat o bezúplatný převod vlastnického práva k pozemku p.č. 2449 v k.ú. Nový 

Malín (or. přístupová komunikace k areálu letiště), včetně všech součástí a příslušenství, 

z vlastnictví České republiky – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 

Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, PSČ 128 00, IČO 69797111, do vlastnictví 

města Šumperk. V případě kladného vyřízení žádosti o bezúplatný převod pozemek převzít do 
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vlastnictví města Šumperk na základě smlouvy uzavřené s ČR – Úřad pro zastupování státu ve 

věcech majetkových. 

Termín:  21.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

370/19 MJP – žádost o bezúplatný převod pozemků v areálu letiště v k.ú. Nový Malín 

z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví města Šumperk 

doporučuje ZM 

schválit požádat o bezúplatný převod vlastnického práva k pozemkům p.č. 2444/3, p.č. 

2444/6 a p.č. 2444/7 v k.ú. Nový Malín (or. areál letiště), včetně všech součástí a 

příslušenství, z vlastnictví České republiky – Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, PSČ 128 00, IČO 

69797111, do vlastnictví města Šumperk. V případě kladného vyřízení žádosti o bezúplatný 

převod pozemky převzít do vlastnictví města Šumperk na základě smlouvy uzavřené s ČR – 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

 

Termín:  21.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

371/19 MJP – změna smlouvy o úschově uměleckých děl mezi městem Šumperkem 

a Vlastivědným muzeem v Šumperku 

schvaluje 

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o úschově uměleckých děl č. OBCH/0038/2008, uzavřené 

dne 24.10.2008 mezi městem Šumperkem jako složitelem a Vlastivědným muzeem 

v Šumperku, příspěvková organizace, se sídlem Šumperk, Hlavní třída 22, PSČ 787 01, IČO 

00098311, jako schovatelem, kterým budou z předmětu úschovy z důvodu jiného umístění 

vyjmuta tato umělecká díla:  

- D. K.: Nebeské prameny, dřevěná skulptura 

- D. K.: Altán, dřevěná skulptura 

- J. J.: Pomona Regina, lipové dřevo, 1976 

 

Termín:  30.04.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

372/19 MJP – změna smlouvy o úschově uměleckých děl mezi městem Šumperkem 

a Vlastivědným muzeem v Šumperku 

schvaluje 

uzavřít dodatek k pojistné smlouvě č. 0517644018, SML/2019/0108/MJP na pojištění 

majetku a odpovědnosti, uzavřené dne 21.02.2019, mezi městem Šumperkem jako 

pojistníkem a Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 2, Římská 45, PSČ 120 00, 

IČO 46973451, na základě kterého dojde ke změně místa pojištění těchto uměleckých 

předmětů v textu přílohy č. 4 k pojistné smlouvě (vyjmenovaný soubor předmětu pojištění: věci 

zvláštní a historické hodnoty, umělecké předměty a sbírky pro riziko živelní pojištění, úmyslné 

poškozování cizí věci a odcizení): 

- D. K.: Nebeské prameny, dřevěná skulptura 

- D. K.: Altán, dřevěná skulptura 

- J. J.: Pomona Regina, lipové dřevo, 1976 

 

Původní místo pojištění: Vlastivědné muzeum, nové místo pojištění: prostory radnice, nám, 

Míru 364/1, Šumperk. 

Termín:  30.04.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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373/19 MJP – změna nájemce a budoucího kupujícího bytu v domě nám. Jana Zajíce, 

Šumperk 

schvaluje 

uzavření nájemní smlouvy s účinností od 01.04.2019, jejímž předmětem bude byt v domě 

nám. Jana  Zajíce v Šumperku, s J. B., Šumperk, a Z. Ch., Šumperk. 

 

Termín:  30.04.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

374/19 MJP – změna nájemce a budoucího kupujícího bytu v domě nám. Jana Zajíce, 

Šumperk 

doporučuje ZM 

vzít na vědomí, že na základě usnesení Okresního soudu v Šumperku ze dne 07.02.2019 

č.j. 21 D 1143/2018, které nabylo právní moci dne 07.02.2019, ve věci řízení o pozůstalosti 

po H. B., Šumperk, nabyli rovným dílem práva a povinnosti ze smlouvy o budoucí kupní 

smlouvě č. Obch Z 49/02, OBCH 206/02 uzavřené dne 02.07.2002, mezi městem Šumperk 

jako budoucím prodávajícím a H. B. jako budoucí kupující na byt v domě nám. Jana Zajíce, 

Šumperk, J. B., Šumperk, a Z. Ch., Šumperk. 

Termín:  21.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

375/19 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 

schvaluje 

uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Čsl. armády v Šumperku, mezi městem Šumperkem, se 

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

a M. B., Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé.  

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou od 01.06.2019 do 30.06.2020, nájemné ve výši 56,-- 

Kč/m²/měs. 

Termín:  30.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

376/19 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 

schvaluje 

uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Čsl. armády v Šumperku, mezi městem Šumperkem, se 

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

a J. J., Šumperk, jako nájemcem na straně druhé.  

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou od 01.04.2019 do 30.06.2020, nájemné ve výši 56,-- 

Kč/m²/měs. 

 

Termín:  30.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

377/19 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 

schvaluje 

uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Čsl. armády v Šumperku, mezi městem Šumperkem, se 

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

a M. S., Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé.  

Podmínky: 
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Nájemní smlouva na dobu určitou od 01.04.2019 do 30.06.2020, nájemné ve výši 56,-- 

Kč/m²/měs. 

Termín:  30.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

378/19 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 

schvaluje 

uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Čsl. armády v Šumperku, mezi městem Šumperkem, se 

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

a M. O., Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé.  

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou od 01.04.2019 do 30.06.2022, nájemné ve výši 56,-- 

Kč/m²/měs. 

Termín:  30.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

379/19 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 

schvaluje 

uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Čsl. armády v Šumperku, mezi městem Šumperkem, se 

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

a H. T., Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé.  

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou od 01.04.2019 do 30.06.2020, nájemné ve výši 56,-- 

Kč/m²/měs. 

Termín:  30.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

380/19 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 

schvaluje 

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

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

a A. P., Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé.  

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou od 01.06.2019 do 30.06.2022, nájemné ve výši 56,-- 

Kč/m²/měs. 

 

Termín:  30.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

381/19 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 

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 Z. M., Šumperk, jako nájemcem na straně druhé.  

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou od 01.04.2019 do 31.12.2019, nájemné ve výši 56,-- 

Kč/m²/měs. 

Termín:  30.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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382/19 MJP – bytová problematika – prodloužení doby nájmu 

schvaluje 

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

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

a R. S., Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé.  

Podmínky: 

Nájemní smlouva na dobu určitou od 01.04.2019 do 30.06.2022, nájemné ve výši 56,-- 

Kč/m²/měs. 

Termín:  30.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

 

383/19 MJP – pravidla pro přidělování obecních bytů ve městě Šumperku 

schvaluje 

„Pravidla pro přidělování obecních bytů“ ve městě Šumperku s účinnosti od 08.03.2019. 

 

Termín:  08.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

 

384/19 MJP – komunální služby – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce 

stávajícího chodníku a zpevněných ploch na ulici Balbínova v Šumperku“ 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na akci „Rekonstrukce 

stávajícího chodníku a zpevněných ploch na ul. Balbínova v Šumperku“ 

 

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

otevírání obálek s nabídkami 

 

členové 

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

Šrámek 

 

náhradníci 

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

Hlobilová 

 

Minimální seznam oslovených zájemců: 

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

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

- KOMUNIKACE.CZ s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno 2, IČO 03971694 

- BERKASTAV s.r.o., Nádražní 915/11, 792 01 Bruntál, IČO 2657392 

 

Termín:  18.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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385/19 MJP – žádost o převod pozemků p.č. 541/9, p.č. 903, p.č. 540 v k.ú. Dolní Temenice 

ve vlastnictví ČR, ve správě Státního pozemkového úřadu (lokalita „Bratrušovská“) 

doporučuje ZM 

schválit podání žádosti o převod vlastnického práva pozemku p.č. 541/9,  části pozemku p.č. 

903 a  části pozemku p.č. 540 v obci Šumperk, k.ú. Dolní Temenice, dotčených plánovanou 

výstavbou dle zpracované územní studie „Bratrušovská“ ve vlastnictví ČR, ve správě Státního 

pozemkového úřadu dle příslušných ustanovení zákona č. 503/2012 Sb., o Státním 

pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů. 

 

Termín:  21.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

 

386/19 MJP – jarní úklid a vyhodnocení plnění plánu zimní údržby 

bere na vědomí 

informace správce veřejných komunikací a veřejné zeleně o plánu jarního čištění chodníků, 

komunikací a veřejné zeleně a vyhodnocení plnění plánu zimní údržby vozovek a chodníků za 

období od listopadu 2018 do konce února 2019. 

 

   

387/19 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemků p.č. 1560/3 a p.č. 1745/1 v k.ú. Šumperk 

– lokalita zahrádek za řadovými garážemi při ul. Jesenické 

schvaluje 

zveřejnit záměr města Šumperka pronajmout část pozemku p.č. 1560/3 o výměře 45 m2  a 

části pozemku p.č. 1745/1 o výměře 8 m2  v k.ú. Šumperk (lokalita zahrádek za řadovými 

garážemi při ul. Jesenické v Šumperku). 

Účel nájmu:  a) individuální využití 

   b) přístupová plocha - podíl 

Nájemné:  a) 5,-- Kč/m2/rok 

     b) 1,-- Kč/m2/rok 

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

s tříměsíční výpovědní lhůtou 

Podmínky nájmu: - povinnost údržby pozemku včetně porostů a oplocení na náklady 

nájemce. 

 

Termín:  18.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

388/19 MJP – prodej pozemku p.č. 442/139 v k.ú. Dolní Studénky a prodej pozemků p.č. 

831/70, p.č. 831/73, p.č. 2081/2, p.č. 2171/54, p.č. 2171/55, p.č. 914/105, p.č. 

914/106, p.č. 914/110 a p.č. 919/4 v k.ú. Šumperk, včetně všech součástí a 

příslušenství (Silnice I/44 Bludov – obchvat) 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem  od 13.02.2019 do 04.03.2019  dle usnesení rady města   č. 268/19 ze dne 

07.02.2019, prodej pozemku p.č. 442/139 – orná půda, včetně všech součástí a 

příslušenství,  v k.ú. Dolní Studénky. 

 

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



 

11|33 

RM 07 – 07.03.2019 

 

   Kupující: Obec Dolní Studénky, se sídlem Dolní Studénky 99, 788 20 Dolní Studénky, 

     IČO 00635936 

 

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na 

Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO 65993390 

 

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

obchvat“.  

Kupní cena:  10.880,-- Kč (slovy : desettisícosmsetosmdesátkorunčeských) 

Podmínky:  

- správní poplatek za vklad vlastnického práva do KN a náklady za vyhotovení 

znaleckého posudku zaplatí investor, 

- úhrada kupní ceny do 60-ti dnů ode dne, kdy se investor prokazatelně dozví o 

provedení vkladu vlastnického práva k předmětu smlouvy do katastru nemovitostí ve 

prospěch kupujícího, 

- prodávající se v rámci kupní smlouvy zaváže, že s kupujícím uzavře, prostřednictvím 

investora, smlouvu o zřízení věcného břemene – právo chůze a jízdy k přilehlé 

nemovitosti, a to do doby nabytí právní moci posledního kolaudačního rozhodnutí, 

případně vydání posledního kolaudačního souhlasu v případě nesplnění tohoto 

závazku uhradí prodávající investorovi smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč, 

- kupující a investor bere na vědomí, že předmět koupě je v současné době pronajat 

společnosti Bludovská a. s., se sídlem Špalkova 156, Bludov, PSČ 789 61, IČO 

25836498. 

 

Termín:  21.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

389/19 MJP – prodej pozemku p.č. 442/139 v k.ú. Dolní Studénky a prodej pozemků p.č. 

831/70, p.č. 831/73, p.č. 2081/2, p.č. 2171/54, p.č. 2171/55, p.č. 914/105, p.č. 

914/106, p.č. 914/110 a p.č. 919/4 v k.ú. Šumperk, včetně všech součástí a 

příslušenství (Silnice I/44 Bludov – obchvat) 

doporučuje ZM 

schválit na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem  od 26.07.2018 do 11.08.2018 dle usnesení rady města č. 4704/18  ze dne 

19.07.2018 a od 13.02.2019 do 04.03.2019  dle usnesení rady města   č. 270/19 ze dne 

07.02.2019, prodej pozemků  p.č. 831/70, p.č. 831/73, p.č. 2081/2, p.č. 2171/54,  p.č. 

2171/55, p.č. 914/105,   p.č. 914/106, p.č. 914/110 a p.č. 919/4, včetně všech součástí a 

příslušenství, to vše v k.ú. Šumperk. 

 

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

 

Kupující: Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem 

Na Pankráci 546/56, Praha, Nusle, PSČ 140 00, IČO 65993390 

 

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

obchvat“.  

 

Kupní cena:  569.040,-- Kč (slovy: pětsetšedesátdevěttisícčtyřicetkorunčeských) 

 

Podmínky:  

- správní poplatek za vklad vlastnického práva do KN a náklady za vyhotovení 

znaleckého posudku zaplatí kupující 
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- úhrada kupní ceny do 60-ti dnů ode dne obdržení vyrozumění o provedeném vkladu 

vlastnického práva do katastru nemovitostí ve prospěch kupujícího 

- kupující bere na vědomí, že předmět koupě je v současné době pronajat společnosti 

Bludovská a. s., se sídlem Špalkova 156, Bludov, PSČ 789 61, IČO 25836498 

 

Termín:  21.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

390/19 MJP – 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.) 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

13.02.2019 do 04.03.2019 dle usnesení rady města č. 244/19 ze dne 07.02.2019 schválit 

prodej nemovitých věcí, a to pozemku  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 

 

Podmínky: správní poplatek za vklad vlastnického práva do KN a náklady za vyhotovení 

znaleckého posudku zaplatí kupující 

 

Termín:  21.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

391/19 MJP – smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu vodovodní a 

kanalizační přípojky pro plánovaný RD při ul. Bohdíkovské 

schvaluje 

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

vodovodní a kanalizační přípojku přes pozemek p.č. 227/1 v k.ú. Horní Temenice, pro účely 

připojení plánovaného RD při ul. Bohdíkovské v Šumperku. 

Povinný z věcného břemene:   

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

Oprávněný z věcného břemene:  

L. K., Šumperk 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 

- Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 

- Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v minimální částce 500,-- 

Kč včetně platné sazby DPH. Úhrada byla provedena v rámci obdržené zálohy, na 

základě smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské 

sítě a o právu provést stavbu VBb/0006/2015/Pe ze dne 03.06.2015, ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 18.12.2015 a dodatku č. 2 ze dne 06.08.2018. 

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

vklad věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  30.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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392/19 MJP – poskytnutí části pozemku p.č. 503/12 v k.ú. Dolní Temenice do užívání 

k horolezecké činnosti 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

13.02.2019 do 04.03.2019 dle usnesení rady města č. 253/19 ze dne 07.02.2019 

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 

- uživatel: M. O., Šumperk 

- 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.)  

- uživatel je povinen dodržet podmínky stanovené PMŠ a.s. 

- 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:  30.04.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

393/19 MJP – nevyužití předkupního práva k pozemku p.č. 460/10 v k.ú. Šumperk (zahrada 

u domu na ulici Vančurova 9) 

doporučuje ZM 

schválit nevyužít předkupní právo města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 

00303461, k nemovitosti, pozemku p.č. 460/10 v obci a k.ú. Šumperk a odmítnout nabídku 

na odkoupení tohoto pozemku od vlastníka, kterým je M. S., Šumperk, za kupní cenu 

30.000,-- Kč. 

Termín:  21.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

394/19 MJP – prodej p.p.č. 1239/15 v k.ú. Šumperk (vnitroblok za poliklinikou) 

neschvaluje 

zveřejnit záměr města prodat p.p.č. 1239/15  o výměře  232 m2 v k.ú. Šumperk z důvodu 

ponechání si pozemku ve vlastnictví města. 

 

Termín:  07.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

395/19 MJP – zveřejnění prodeje p.p.č. 1239/5 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka prodat část  p.p.č. 1239/5 o výměře cca 22 m2  v k.ú. 

Šumperk za podmínek:  

- v rámci zveřejněného záměru bude uzavřena smlouva budoucí kupní;  

- účel prodeje: výstavba garáže; 

- kupní cena 1.725,-- Kč/m2 + DPH v případě zákonné povinnosti odvodu DPH, při 

podpisu smlouvy bude uhrazeno 70% budoucí kupní ceny;  

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po dokončení úpravy vnitrobloku ulic 

 M.R. Štefánika, Palackého a Jesenická – p.p.č. 1239/5 v k.ú. Šumperk, nejpozději do 

30.06.2020 za podmínky splnění dokončení úpravy p.p.č. 1239/5 v k.ú. Šumperk; 
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- prodávající si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případě: 

- pokud nebude uhrazena záloha na kupní cenu ve stanoveném termínu 

- pokud bude ve správním řízení o povolení stavby prokázáno, že pozemek nelze 

stavbou zastavět (pozemek zatížen uložením inženýrských sítí nezapsaných v katastru 

nemovitostí); 

- pokud nebudou do 31.12.2019 dokončeny úpravy vnitrobloku; 

- kupující si vyhrazuje od smlouvy odstoupit v případě, pokud vznikne překážka naplnit 

sjednaný účel prodeje; 

- kupující je povinen si zajistit v rámci přípravy stavby vyjádření dotčených orgánů;  

- náklad spojené s přípravou stavby nese výhradně kupující bez nároku na kompenzaci 

nákladů spojených s přípravou stavby v případě, pokud bude uplatněno sjednané 

právo odstoupení od smlouvy z jakékoliv strany; 

- pokud bude uplatněno sjednané odstoupení z jakékoliv strany, zavazuje se prodávající 

vrátit složenou zálohu na kupní cenu do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, 

složená částka nebude úročena;  

- prodávající se zavazuje, že uzavře s kupujícím smlouvu s právem provést stavbu nebo 

vydá souhlas se stavbou po doložení souhlasených stanovisek dotčených orgánů 

v rámci přípravy stavby, že lze naplnit sjednaný účel prodeje části p.p.č. 1239/5 v k.ú. 

Šumperk. 

 

Termín:  11.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

 

 

396/19 MJP – změna nájemní smlouvy MP 10/2004 ze dne 09.04.2004 uzavřená se 

společností PMŠ a.s. (areál Tyršova stadionu v Šumperku) 

ruší 

usnesení Rady města Šumperka č. 4960/18 ze dne 27.09.2018 a usnesení Rady města 

Šumperka č. 5041/18 ze dne 18.10.2018 z důvodu přijetí nového usnesení. 

 

 

Termín:  07.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

 

397/19 MJP – změna nájemní smlouvy MP 10/2004 ze dne 09.04.2004 uzavřená se 

společností PMŠ a.s. (areál Tyršova stadionu v Šumperku) 

schvaluje 

změnu nájemní smlouvy č. MP 10/2004 ze dne  09.04.2004, ve znění pozdějších dodatků, 

uzavřenou mezi městem Šumperk jako pronajímatelem a společností Podniky města 

Šumperka, a.s., se sídlem Slovanská 21, Šumperk, IČO 65138163, jako nájemcem,  jejímž 

předmětem je nájem části pozemku p.č. 1257/51 v k.ú. Šumperk, včetně všech součástí a 

příslušenství, za účelem ve smlouvě uvedených.  

Změnou nájemní smlouvy dojde k prodloužení doby nájmu, a to do 30.09.2033. 

V ostatním se nájemní smlouva  č. MP 10/2004 ve znění pozdějších dodatků se nemění. 

 

Nájemní smlouva č. MP 10/2004 bude změněna dodatkem č.3. 

 

Termín:  31.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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398/19 MJP – pronájem části st.p.č. 765/2 v k.ú. Šumperk (vedle veterinární ambulance 

v bývalých dolních kasárnách) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného od 13.02.2019 do 04.03.2019 dle 

usnesení rady města č. 287/19  ze dne 07.02.2019 pronájem části pozemku st.p.č. 765/2 

o výměře 18,30 m2 v k.ú. Šumperk za podmínek: 

- nájemce: K. K., Šumperk 

- účel pronájmu: umístění uzamykatelných kontejnerů z provozovny veterinární 

ambulance a kontejner na domovní odpad 

- sazba nájemného: 110,-- 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:  30.04.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

399/19 MJP – zveřejnění pronájmu p.č. 1413/4 v k.ú. Šumperk (or. při ul. Jesenické, naproti 

městskému úřadu) 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka pronajmout část p.p.č. 1413/4 o výměře 620 m2 v k.ú. 

Šumperk za podmínek:  

- účel pronájmu: zahrada a zázemí k domu bez možnosti výstavby jakékoliv stavby a 

parkování vozidel 

- sazba pronájmu: 225 m2 za 5,-- Kč/m2/rok, 395 m2 za 1,-- Kč/celek/rok 

- doba nájmu: neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou  

- nájemné bude uhrazeno od doby skutečného užívání pozemku 

 

Termín:  31.05.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

400/19 MJP – změna podmínek příslibu prodeje – budoucí smlouva na výstavbu parkoviště 

chodníku a zeleně při ul. Průmyslové (or. při ul. Jesenické, průmyslová zóna č. 2) 

doporučuje ZM 

schválit změnu usnesení ZM č. 382/16 ze dne 28.01.2016 ve znění usnesení ZM č. 637/16 

ze dne 15.12.2016, kterými byl schválen budoucí prodej části p.p.č. 927/61 o výměře 

192m2, části  p.p.č. 927/11 o výměře cca 122 m2, části p.p.č. 927/62 o výměře cca 41 m2 a 

část p.p.č. 999/49 o výměře cca 585 m2  vše  v k.ú. Šumperk, budoucí kupující R. M., Bludov. 

Změna spočívá:  

 

- v  prodloužení stanoveného termínu předložení stavebního povolení z data 31.12.2018 

nově na 31.12.2019 s realizací výstavby parkoviště a chodníků z data  31.10.2019 

nově  do 30.09.2020  

- v prodloužení stanoveného termínu převodu vlastnického  práva z termínu 31.12.2019 

nově do 31.03.2021 

 

Dále RM doporučuje ZM 

neuplatnit sjednanou pokutu ve výši 50.000,-- Kč z důvodu nepředložení stavebního povolení, 

viz 1. odrážka změny shora. 
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Změny usnesení jsou navrhovány v souladu se zveřejněnou změnou zveřejněných podmínek 

prodeje od 07.09.2015 do 30.09.2015 usnesením RM č. 1032/15 ze dne 03.09.2015,  ve 

znění změny zveřejněných podmínek prodeje zveřejněné od 07.12.2016 do 29.12.2016 

v souladu s usnesením RM č. 2578/16 ze dne 01.12.2016 a ve znění změny zveřejněných 

podmínek prodeje zveřejněné od 13.02.2019 do 04.03.2019 v souladu s usnesením RM 

č. 301/19 ze dne 07.02.2019. 

Termín:  21.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

401/19 MJP – změna podmínek příslibu prodeje – budoucí smlouva na výstavbu parkoviště 

chodníku a zeleně při ul. Průmyslové (or. při ul. Jesenické, průmyslová zóna č. 2) 

doporučuje ZM 

schválit změnu usnesení ZM č. 383/16 ze dne 28.01.2016, kterým byl schválen budoucí 

prodej části p.p.č. 999/49 o výměře cca 857 m2 v k.ú. Šumperk, budoucí kupující  SHM, s.r.o., 

se sídlem Průmyslová 3020/3, Šumperk, IČO 47976519. 

Změna spočívá:  

 

- v  prodloužení stanoveného termínu realizace úpravy  zeleně z data  30.09.2018  nově  

do 30.09.2020  

- v prodloužení stanoveného termínu převodu vlastnického práva z termínu 31.12.2018 

nově do 31.03.2021 s povinností podat žádost za předpokladu splnění podmínek 

v termínu nejpozději do 31.12.2020 

 

Dále RM doporučuje ZM 

neuplatnit sjednanou pokutu ve výši 50.000,-- Kč z důvodu nesplnění realizace úpravy zeleně 

ve stanoveném termínu. 

 

Změny usnesení jsou navrhovány v souladu se zveřejněnou změnou zveřejněných podmínek 

prodeje od 07.09.2015 do 30.09.2015 usnesením RM č. 1032/15 ze dne 03.09.2015,  ve 

znění změny zveřejněných podmínek prodeje zveřejněné od 07.12.2016 do 29.12.2016 

v souladu s usnesením RM č. 2578/16 ze dne 01.12.2016 a ve znění změny zveřejněných 

podmínek prodeje zveřejněné od 13.02.2019 do 04.03.2019 v souladu s usnesením RM 

č. 301/19 ze dne 07.02.2019. 

Termín:  21.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

402/19 MJP – změna podmínek příslibu prodeje – budoucí smlouva na výstavbu parkoviště 

chodníku a zeleně při ul. Průmyslové (or. při ul. Jesenické, průmyslová zóna č. 2) 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka pronajmout  část p.p.č. 927/61 o výměře 192 m2, část  

p.p.č. 927/11 o výměře cca 122 m2, část p.p.č. 927/62 o výměře cca 41 m2 a část p.p.č. 

999/49 o výměře cca 585 m2 vše v k.ú. Šumperk za podmínek:  

- účel: parkování vozidel 

- sazba nájemného: dohodou k celku 10.000,-- Kč/rok, výše nájemného bude 

vypočítána v souladu se skutečnou dobou užívání pozemku vzhledem k plánované 

výstavbě parkoviště a chodníků 

- doba určitá s platností od data  podpisu smlouvy s povinností úhrady nájemného od 

skutečného data užívání pozemku  do 31.12.2021 

- pokud nedojde k prodeji pozemků, které budou předmětem nájemní smlouvy, bude 

předmět nájmu uveden do původního stavu, tj. zeleň 

 

Termín:  11.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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403/19 MJP – změna podmínek příslibu prodeje – budoucí smlouva na výstavbu parkoviště 

chodníku a zeleně při ul. Průmyslové (or. při ul. Jesenické, průmyslová zóna č. 2) 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka pronajmout  část p.p.č. 999/49 o výměře cca 857 m2    

v k.ú. Šumperk za podmínek:  

- účel: parkování vozidel 

- sazba nájemného: dohodou k celku 5.000,-- Kč/rok, výše nájemného bude vypočítána 

v souladu se skutečnou dobou užívání pozemku vzhledem k plánované výstavbě 

parkoviště a chodníků 

- doba určitá s platností od data  podpisu smlouvy s povinností úhrady nájemného od 

skutečného data užívání pozemku  do 31.12.2021 

- pokud nedojde k prodeji pozemků, které budou předmětem nájemní smlouvy, bude 

předmět nájmu uveden do původního stavu, tj. zeleň 

 

Termín:  11.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

404/19 MJP – změna podmínek příslibu prodeje – budoucí smlouva na výstavbu parkoviště 

chodníku a zeleně při ul. Průmyslové (or. při ul. Jesenické, průmyslová zóna č. 2) 

doporučuje ZM 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od 

07.09.2015 do 30.09.2015 usnesením RM č. 1032/15 ze dne 03.09.2015,  ve znění změny 

zveřejněných podmínek prodeje zveřejněné od 07.12.2016 do 29.12.2016 v souladu 

s usnesením RM č. 2578/16 ze dne 01.12.2016 a podle usnesení zastupitelstva města 

č. 351/15 ze dne 17.12.2015, kterým byl vydán příslib prodeje, schválit realizaci prodeje části 

p.p.č. 927/49 o výměře 76 m2, části p.p.č. 927/56 o výměře 48 m2, části p.p.č. 927/57 

o výměře 107 m2, části p.p.č. 927/58 o výměře 57 m2, části p.p.č. 927/59 o výměře 56 m2 a 

části p.p.č. 927/60 o výměře 56 m2, dle GP zak.č. 6978-9/2019 jsou části pozemku 

označeny nově jako p.p.č. 927/101 o výměře 401 m2 vše   v k.ú. Šumperk. 

Kupující: R. M., Bludov. 

Podmínky:  

- účel prodeje: rozšíření parkovacích ploch v areálu CBA Nuget  

- kupní cena: dána smlouvou o smlouvě budoucí kupní  

SML/2016/0035/MJP/Vr…………….... 800,-- Kč/m2 + platná sazba DPH  

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

před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 

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

vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín:  21.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

405/19 MJP – dar přípojky vodovodu a kanalizace splaškové 

doporučuje ZM 

schválit dar přípojky vody a přípojky 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 -  společnosti Dětský klíč Šumperk, 

o.p.s., se sídlem Kozinova 35/5, Šumperk, IČO 258 52 957. Darovací smlouva bude sepsána 

společně se smlouvou o zřízení služebnosti vedení přípojky vody a kanalizace  v souladu 

s podmínkami stanovenými usnesením RM č. 5070/18 ze dne 18.10.2018. 

 

Termín:  21.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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406/19 MJP – předání splaškové kanalizace a vodovodu v „Lokalitě pro RD Za Hniličkou 

v Šumperku“ do správy společnosti ŠPVS a.s. 

schvaluje 

uzavření příkazní smlouvy mezi městem Šumperkem, jako příkazcem a společností Šumperská 

provozní vodohospodářská společnost, a.s., se sídlem Šumperk, čp. 2769, Jílová 6, PSČ 

787 01, IČO 47674911, jako příkazníkem, na jejímž základě společnost Šumperská provozní 

vodohospodářská společnost, a.s., jako budoucí provozovatel vodovodu a kanalizace sloužící 

potřebě „Lokalita pro RD Za Hniličkou, Horní Temenice, SO 02 Kanalizace splašková a SO 04 

Vodovod“ dle stavebního povolení č. j. MUSP 66486/2017,  sp. zn. 45474/2017ŽPR/ALTU ze 

dne 25.07.2017; stavba se nachází v Šumperku na pozemcích p.č. 213/1, 213/3, 213/5, 

222/101, 222/102, 1031/2, 1031/6, 1205/1, 1205/3, 1205/4, 1316/7, 1316/11, 

1205/8 v k. ú. Horní Temenice (dále jen „vodní díla“),  bude pro město Šumperk provádět 

činnost související s vydáním stanovisek pro účely stavebního řízení k napojení staveb 

rodinných domů na výše uvedená vodní díla, realizovaných na pozemcích p.č. 213/4, p.č. 

213/5, p.č. 213/8, p.č. 213/9, p.č. 213/10, p.č. 213/11, p.č. 213/12, p.č. 213/13, p.č. 

1031/3, p.č. 1031/10, p.č. 1031/11, p.č. 1031/12, p.č. 1031/13, p.č. 1031/14, p.č. 

1031/15, p.č. 1031/16, p.č. 1031/17 a p.č. 1031/18 v k.ú. Horní Temenice. 

Celková odměna příkazníka : 100,-- Kč včetně DPH  

Doba trvání: určitá, do doby vkladu díla vodovodu a kanalizace do majetku společnosti  

    Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., se sídlem Šumperk, Jílová 6, 

PSČ 787 01, IČO 47674954, resp. max. po dobu provozování provozně   

souvisejících vodovodů a kanalizací společností ŠPVS a.s. 

 

 

Termín:  30.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

407/19 MJP – předání splaškové kanalizace a vodovodu v „Lokalitě pro RD Za Hniličkou 

v Šumperku“ do správy společnosti ŠPVS a.s. 

schvaluje 

předání vodovodu a kanalizace sloužící potřebě „Lokalita pro RD Za Hniličkou, Horní Temenice, 

SO 02 Kanalizace splašková a SO 04 Vodovod“ dle stavebního povolení č. j. MUSP 

66486/2017, sp. zn. 45474/2017ŽPR/ALTU ze dne 25.07.2017; stavba se nachází 

v Šumperku na pozemcích p. č. 213/1, 213/3, 213/5, 222/101, 222/102, 1031/2, 1031/6, 

1205/1, 1205/3, 1205/4, 1316/7, 1316/11, 1205/8 v k. ú. Horní Temenice, které jsou ve 

vlastnictví města Šumperk, do správy společnosti Šumperská provozní vodohospodářská 

společnost, a.s., se sídlem Šumperk, čp. 2769, Jílová 6, PSČ 787 01, IČO 47674911, a to na 

základě  smlouvy o provozování kanalizace a vodovodu a úpravě vzájemných vztahů uzavřené 

mezi městem Šumperkem jako vlastníkem, Šumperskou provozní vodohospodářskou 

společností, a.s. jako provozovatelem a za účasti společnosti Vodohospodářské zařízení 

Šumperk, a.s. Správa splaškové kanalizace a vodovodu bude společností Šumperská  provozní 

vodohospodářská společnost, a.s. vykonávána bezúplatně s tím, že vodné a stočné bude 

účtováno odběratelům provozovatelem dle příslušných právních předpisů, jeho jménem a na 

jeho účet a toto bude následně započítáno při vyúčtování vodného a stočného pro vlastníka 

VHZ Šumperk, a.s.  To vše do 31.12.2020, kdy by město Šumperk mělo vložit kanalizaci a 

vodovod do majetku společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., se sídlem Šumperk, 

Jílová 6, PSČ 787 01, IČO 47674954. 

Smlouva nabude účinnosti dnem pravomocné kolaudace vodovodu a kanalizace sloužící 

potřebě „Lokalita pro RD Za Hniličkou, Horní Temenice, SO 02 Kanalizace splašková a SO 04 

Vodovod“. 

 

Termín:  30.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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408/19 MJP – pronájem části pozemku p.č. 231/3 v k.ú. Šumperk – pod novinovým stánkem 

na nám. Republiky, Šumperk 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonným způsobem od 

 13.02.2019 do 04.03.2019, dle usnesení RM č. 241/19 ze dne 07.02.2019, pronajmout 

 část pozemku p.č. 231/3 o výměře 5,68 m2 v k.ú. Šumperk. 

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

  Nájemce:  P. V., Šumperk 

Účel nájmu:  umístění prodejního stánku typu HEXA včetně zpevněné přístupové 

plochy  a přípojky NNk 

           Nájemné:   550,-- 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 nájemce upravit pozemek po 

ukončení nájmu v souladu s okolní plochou. 

 

Termín:  30.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

 

 

 

   

409/19 MJP – smlouva o zřízení služebnosti pro stavbu komunikační sítě CETIN: 

„RVDSL1709_M_M_SUMP1683_SUMP1HR_MET“ (or. u autobusové zastávky u 

areálu Pars při ul. Žerotínově) 

schvaluje 

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

komunikačního zařízení: „RVDSL1709_M_M_SUMP1683_SUMP1HR_MET“ na pozemku p. č. 

1168/10 v k. ú. Šumperk – podzemní vedení metalických a optických kabelů včetně 1 ks 

rozvaděče. 

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 4.840,-- 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 
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410/19 MJP – smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu přípojky vodovodu 

a vedení NNk, pro areál baseballového hřiště v Šumperku - Temenici 

schvaluje 

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

vodovodní a zemní NNk přípojku přes pozemky p. č. 779/1 a 779/3 v k. ú. Dolní Temenice, 

pro účely připojení objektu tréninkových šaten v areálu baseballového hřiště v Šumperku – 

Temenici. 

Povinný z věcného břemene:   

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

Oprávněný z věcného břemene:  

Cannibals baseball Šumperk, z. s., se sídlem Tyršova 89/26, Šumperk, IČO 26537362 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 

- Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 

- Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v  částce 2.327,-- Kč 

včetně platné sazby DPH. Přeplatek ve výši 3.503,-- Kč vč. DPH, vzniklý po započtení 

zálohy ve výši 5.830,-- Kč vč. DPH, zaplacené dle smlouvy o uzavření budoucí smlouvy 

o zřízení věcného břemene a smlouvy o zřízení práva provést stavbu 

VBb/0011/2011/Pe ze dne 09.06.2011, bude oprávněnému vyplacen před vkladem 

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

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

vklad věcného práva do katastru nemovitostí. 

 

Termín:  30.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

411/19 MJP – oddělení komunálních služeb – vyhodnocení veřejné zakázky „Oprava 

amfiteátru, Sady 1. máje v Šumperku“ 

schvaluje 

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

veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „Oprava amfiteátru, Sady 1. máje, Šumperk“ 

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

 

Termín:  08.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

412/19 MJP – oddělení komunálních služeb – vyhodnocení veřejné zakázky „Oprava 

amfiteátru, Sady 1. máje v Šumperku“ 

schvaluje 

zrušení veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava amfiteátru, Sady 1. máje v Šumperku“ 

z důvodu nesplnění požadavků dle zadávací dokumentace. 

 

Termín:  08.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

413/19 MJP – oddělení komunálních služeb – Šumperk, Bělidlo – oprava povrchu 

komunikace 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o poskytnutí finančních prostředků, kterou vlastníci či uživatelé nemovitostí 

v areálu s místním názvem Bělidlo poskytnou městu Šumperk, jako vlastníku pozemku p.č. 
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2085, druh pozemku ostatní plocha, se způsobem využití jako ostatní komunikace v obci a k.ú. 

Šumperk, který slouží jako příjezdová cesta a zajišťuje komunikační spojení nemovitostí 

poskytovatelů s ostatními pozemními komunikacemi, finanční příspěvek v celkové výši 

600.000,-- Kč na investiční akci „Šumperk, Bělidlo – oprava povrchu komunikace“ za 

podmínek: 

- Poskytovatelé: MK Fruit s.r.o., se sídlem Pekařská 348/20, Olomouc, PSČ 779 00, IČO 

25551213, částka 89.000,-- Kč, R. S., Bludov, částka 89.000,-- Kč, Vzduchotechnika, 

SPN s.r.o., se sídlem Žerotínova 400/87, Šumperk, PSČ 787 01, IČO 25884221, 

částka 89.000,-- Kč, EVROmat a.s., se sídlem Tovární 1932/30, Ústí nad Labem, PSČ 

400 01, IČO 25448455, částka 89.000,-- Kč, M. G., Dlouhomilov, částka 89.000,-- Kč, 

D. O., Vikýřovice, částka 80.000,-- Kč, Jan Janků, místo podnikání Žerotínova 87/400, 

Šumperk PSČ 787 01, IČO 13008994, částka 60.000,-- Kč, M. a M. R., Šumperk 

a J. J., Šumperk, částka 15.000,-- Kč. 

- Poskytovatelé poskytnou finanční příspěvky do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy na 

účet města. 

- V případě, že ve sjednané lhůtě nebude uhrazen finanční příspěvek v celkové výši 

600.000,-- Kč, město Šumperk odstoupí od záměru realizovat investiční akci 

„Šumperk, Bělidlo – oprava povrchu komunikace“. 

 

Termín:  31.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

414/19 MJP – oddělení komunálních služeb – Šumperk, Bělidlo – oprava povrchu 

komunikace 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o dílo „Šumperk, Bělidlo – oprava povrchu komunikace“ za podmínek: 

 

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

Poskytovatel:  STRABAG a.s., odštěpný závod Morava oblast Střed se sídlem  

Holická 29, 771 49 Olomouc, IČO 60838744 

Předmět smlouvy: oprava povrchu komunikace Šumperk, Bělidlo na parcele č. 2085                                                                      

Termín realizace: duben - květen 2019 

Záruka:   24 měsíců 

Termín:  31.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

415/19 MJP – koupě obrazů malířky I. K. 

schvaluje 

uzavřít kupní smlouvu, jejímž předmětem je odkoupení uměleckých děl – originálů obrazů 

malířky I. K., za následujících podmínek: 

- Prodávající:    I. K. – malířka, zastoupená Ing. Jaroslavem Patákem – ART & 

MANAGEMENT, se sídlem Imrychova 883/9, Praha 4 – Kamýk, PSČ 143 00                   

IČO 15278646. 

- Kupující:    město   Šumperk,  se   sídlem   nám. Míru    364/1,  Šumperk, PSČ 787 01, 

IČO 00303461. 

- Předmět koupě a kupní cena: originál obrazu Na hrázi Světa (Třeboň), kupní cena 

28.000,-- Kč, originál obrazu Trávy a žluté květy, kupní cena 16.000,-- Kč. 

- Kupní cena bude uhrazena před fyzickým předáním uměleckých děl. 

 

Termín:  31.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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416/19 Zkapacitnění parkovacích ploch ve sportovně – rekreačním areálu Benátky 

schvaluje 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného 

k dodávce elektrické energie číslo: Z_S14_12_8120068673 v rámci akce: „Zkapacitnění 

parkovacích ploch ve sportovně – rekreačním areálu Benátky“ s provozovatelem distribuční 

soustavy ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035. 

 

Termín:  02.05.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

417/19 Revitalizace ulice Šumavská, Šumperk – IV. etapa – Překládka sítě elektronických 

komunikací č. VPI/MS/2019/00035 

schvaluje 

uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MS/2019/00035 

v rámci stavby: „Revitalizace ul. Šumavská, Šumperk“ s vlastníkem sítě elektronických 

komunikací Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - 

Žižkov, IČO 04084063. 

Termín:  27.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

418/19 Most Tylova M1 - Šumperk 

schvaluje 

 na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu zhotovitelem 

akce „Most Tylova M1 - Šumperk“ dodavatele JR stavby CZ, s.r.o., Hybešova 200/6,779 00 

Olomouc - Hodolany IČO 26875080.  

Nabídková cena je 2.597.021,50 Kč bez DPH, tj. 3.142.396,02 Kč včetně DPH. 

 

Termín:  11.04.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

419/19 Ulice Školní, Šumperk 

schvaluje 

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

Školní, Šumperk“   

 

členy hodnotící komise vč. náhradníků 

 

členové: Ing. Jakub Jigrl, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Milan Šubrt, Petr Slezák, Ing. Radek Novotný           

        

náhradníci: Mgr. Irena Jonová, Ing. Pavel Volf, Mgr. Ilona Moťková, Stanislav Šrámek, 

                                 Ing. Jaroslava Vicencová 

                    

 minimální seznam zájemců ve složení: 

- Strabag a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000 odštěpný závod Morava, Tovární 

3, 620 00 Brno, ICO 60838744 

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

- SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby MORAVA, Jahodová ulice 60, 620 00 

Brno, IČO 48035599 

- JR STaKR s. r. o., U Stadionu 1999/9A, 792 01 Bruntál, IČO 28596854 

- M-SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO 42196868 

 

Termín:  11.04.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 
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420/19 Revitalizace dvorního traktu Jesenická - Palackého 

schvaluje 

zrušení veřejné zakázky: „Revitalizace dvorního traktu Jesenická – Palackého“ dle § 127 odst. 

1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Ve lhůtě pro podání nabídek nebyla 

podána žádná nabídka. 

Termín:  11.04.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

   

421/19 Přijetí dotace z OPŽP- projekt Nucené větrání tříd ZŠ Vrchlického Šumperk 

schvaluje 

přijetí dotace z operačního programu Životní prostředí ve výši max. 5.036.007,90 Kč na 

realizaci akce „ Nucené větrání tříd ZŠ Vrchlického Šumperk“. 

 

Termín:  31.12.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

   

422/19 ZŠ Vrchlického – nucené větrání tříd 

schvaluje 

vypsání otevřeného nadlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění a zadávací dokumentaci na dodavatele akce: „ZŠ Vrchlického – 

nucené větrání tříd“. 

 

členy hodnotící komise vč. náhradníků 

členové: Ing. Jakub Jirgl, Ing. Pavel Volf, Mgr. Milan Šubrt, Mgr. Petr Málek, Zdenek Svozil  

 

náhradníci: Mgr. Irena Jonová, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Ilona Moťková, Mgr. Milan Pšenčík,  

                   Ing. Lenka Salcburgerová 

 

Termín:  11.04.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

   

423/19 Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol v Šumperku pro školní rok 

2019/2020 

bere na vědomí 

informaci o termínu, době a místu zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol  

a jejich odloučených pracovišť v Šumperku pro školní rok 2019/2020 v pondělí 13. května 

2019 a v úterý 14. května 2019. 

 

   

424/19 Změna organizace školního roku 2018/2019 v Základní škole Šumperk, Šumavská 

21 

bere na vědomí 

informaci o změně organizace školního roku 2018/2019 v Základní škole Šumperk,  

Šumavská 21, IČO 00852287. 
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425/19 Přerušení provozu mateřských škol zřizovaných městem Šumperkem během hlavních 

letních a vánočních prázdnin 

bere na vědomí 

informaci o organizaci provozu mateřských škol zřizovaných městem Šumperkem během 

hlavních letních prázdnin ve školním roce 2018/2019 a po dobu vánočních prázdnin ve 

školním roce 2019/2020. 

 

   

 

426/19 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádost TJ Šumperk, z.s. 

doporučuje ZM 

schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka 

č. 32/18 ze dne 13.12.2018 

 

Příjemce:   TJ Šumperk, z.s., Žerotínova 1691/55, Šumperk, IČO 14617790 

Zastoupený: Jarmilou Hynkovou   

 Účel použití: na náklady spojené s dopravou do plaveckého bazénu v Zábřehu na Moravě 

 Výše částky:    182.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2019 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2020 

 

Termín:  21.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

 

427/19 Nadační fond Centrum bakalářských studií – darovací smlouva 

doporučuje ZM 

schválit uzavření darovací smlouvy mezi městem Šumperkem a Nadačním fondem Centra 

bakalářských studií dle předloženého materiálu. 

 

Termín:  21.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

 

428/19 Nadační fond Centrum bakalářských studií – zmocnění zástupce města 

ruší 

usnesení RM č. 1863/04 z důvodu přijetí nového usnesení. 

 

Termín:  07.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 
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429/19 Nadační fond Centrum bakalářských studií – zmocnění zástupce města 

deleguje 

1. místostarostku/1. místostarostu města Šumperka zástupcem města Šumperk na všechny 

valné hromady zakladatelů Nadačního fondu Centrum bakalářských studií,  

se sídlem Šumperk, Jesenická 621/31, PSČ 787 01, IČO 26808153. 

 

Termín:  07.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

430/19 Nadační fond Centrum bakalářských studií – zmocnění zástupce města 

navrhuje 

valné hromadě zakladatelů Nadačního fondu Centrum bakalářských studií,  

se sídlem Šumperk, Jesenická 621/31, PSČ 787 01, IČO 26808153, zvolit po skončení 

funkčního období člena správní rady Mgr. Zdeňka Brože členem správní rady Mgr. Irenu 

Jonovou. 

 

Termín:  07.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

431/19 Příspěvkové organizace města Šumperk – žádost o souhlas s podáním žádosti 

o dotaci 

souhlasí 

s podáním žádosti Základní školou Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČO 00852295, do projektu 

MŠMT v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání „Podpora škol formou projektů 

zjednodušeného vykazovaní Šablony pro MŠ a ZŠ II“ s názvem „JEDNIČKA – EFEKTIVIZACE  

VÝUKY I“. 

Termín:  07.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

432/19 Prominutí nájemného klášterního kostela 

schvaluje 

prominutí nájemného klášterního kostela Zvěstování Panny Marie pro: 

1. Základní školu Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287, na pořádání benefičního 

koncertu „Zpíváme pro UNICEF – pěvecké sbory pomáhají dětem“ dne 20.03.2019, 

2. Římskokatolickou farnost Šumperk, Kostelní nám. 191/2, na pořádání bohoslužby –

„Slavnost Zvěstování Páně“ dne 25.03.2019. 

 

Termín:  25.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

433/19 Finanční dar – Korunka Velké Losiny, z.s. 

schvaluje 

poskytnutí finančního daru z reprefondu starosty města Šumperka spolku Korunka Velké 

Losiny, z.s., IČO 07788924, ve výši 5.000,-- Kč. 

Termín:  25.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 
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434/19 Výjimka z OZV č. 5/2015 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 

prostranství 

schvaluje 

udělit výjimku v souladu s čl. 3 odst. 3 OZV č. 5/2015 o zákazu konzumace alkoholických 

nápojů na veřejném prostranství pro: 

 

Okresní Agrární komora Šumperk, Jílová 1, 787 01 Šumperk, IČO 47673796, 

05.04.2019 (pátek), 03.05.2019 (pátek), 07.06.2019 (pátek), 12.07.2019 (pátek), 

02.08.2019 (pátek), 06.09.2019 (pátek), 04.10.2019 (pátek): Farmářské trhy, Hlavní třída, 

v prostoru od OD Jednota po hotel Grand, 08:00 – 16:00 hod. 

 

Termín:  07.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

435/19 Smlouva o spolupráci – Moravská stezka, z.s. 

schvaluje 

uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Šumperk a Moravskou stezkou, z.s., se sídlem 

Olomouc, Holice, Náves Svobody 8/14, PSČ 779 00, IČO 04828194, zastoupené Jiřím 

Zapletalem, předsedou, za účelem rozšíření propagace města Šumperk a podpory 

cykloturistiky. 

Termín:  07.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

436/19 Navýšení vstupného a změny v provozních řádech Expozice čarodějnických procesů, 

rozhledů z radniční věže a prohlídkových okruhů městem 

schvaluje 

navýšení vstupného a změny v provozních řádech Expozice čarodějnických procesů, rozhledů 

z radniční věže a prohlídkových okruhů městem. 

 

Navýšení vstupného do Expozice čarodějnických procesů 

Kategorie návštěvníků 
Expozice 

 

Dospělí 60 Kč 

Děti 6–15 let 30 Kč 

Studenti, senioři, ZTP, ZTP/P 40 Kč 

Děti do 6 let zdarma 

Rodinné vstupné* 100 Kč 

Držitelé Olomouc Region Card zdarma 

 

Navýšení vstupného na radniční věž 

Kategorie návštěvníků 
Radniční věž 

 

Dospělí 30 Kč 

Děti 6–15 let 10 Kč 

Studenti, senioři, ZTP, ZTP/P 20 Kč 

Děti do 6 let zdarma 

Rodinné vstupné* 50 Kč 
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Držitelé Olomouc Region Card zdarma 

 

Navýšení vstupného na prohlídkové okruhy městem s průvodcem 

Kategorie návštěvníků 
Prohlídkové okruhy 

 

Dospělí 40 Kč 

Děti 6–15 let 20 Kč 

Studenti, senioři, ZTP, ZTP/P 30 Kč 

Děti do 6 let zdarma 

Rodinné vstupné* 70 Kč 

Držitelé Olomouc Region Card zdarma 

*2 dospělí a min. 1 dítě 

 

Termín:  07.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

437/19 Prodej propagačních předmětů divadla 

schvaluje 

prodej propagačních předmětů Divadla Šumperk za následující jednotkové prodejní ceny (cena 

je uváděna včetně DPH): 

 

- taška plátěná           107 Kč 

- vak na záda         128 Kč 

- pero             32 Kč 

- pastelky             75 Kč 

- láhev skleněná         213 Kč 

- láhev plastová         107 Kč 

- čokoláda              43 Kč 

 

Termín:  07.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

   

438/19 Výjimka z OZV č. 8/2007 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na 

vymezených veřejných prostranstvích – používání pyrotechnických výrobků 

uděluje 

výjimky v souladu s čl. 2 odst. 3 OZV č. 8/2007 k zabezpečení místních záležitostí veřejného 

pořádku na vymezených veřejných prostranstvích – používání pyrotechnických výrobků, pro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín:  07.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

Žadatel Místo konání 

akce 

Název akce Datum   

konání akce 

Čas konání 

ohňostroje 

L. T., Jeseník  

 

Anglická 5, 

Šumperk 

787 01  

Oslava 

narozenin  

16.03.2019 

(sobota) 

20:00 – 20:07 

Město Šumperk, nám. Míru 

1, 787 01 Šumperk  

Sady 1.máje  Slavnosti města 

Šumperka  

01.06.2019 

(sobota) 

22:30 – 22:45 
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439/19 Dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádost Spolek Artibi 

doporučuje ZM 

schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

dle vzorové smlouvy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Šumperka 

č. 32/18 ze dne 13.12.2018. 

 

 

 

 

 

 

Příjemce:   Spolek Artibi Šumperk, nám. Jana Zajíce 2761/5, 787 01 Šumperk,  

IČO 03867668 

Zastoupený: Věrou Kovářovou, předsedkyní spolku    

Účel použití: na náklady spojené s uskutečněním akce Andělárium 2019 a vytvořením dvou 

kusů soch včetně jejich osazení v příměstském lese města dle pokynů 

poskytovatele dotace a dále vytvoření dalších dvou kusů soch bez osazení, 

které budou uloženy k budoucímu použití jako náhrada za stávající chátrající 

sochy 

  Výše částky:   100.000,-- Kč   

Termín realizace a profinancování dotace:     do 31.12.2019 

Termín vyúčtování dotace:     do 15.01.2020 

 

Termín:  21.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

440/19 Redakční rady městských periodik 

ruší 

Redakční radu Šumperského zpravodaje s účinností od 07.03.2019. 

 

Termín:  07.03.2019 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

   

441/19 Vyhodnocení veřejné zakázky: „Zajištění sběru, svozu a třídění komunálního odpadu 

(plast, sklo, nápojový karton a papír) v Šumperku“ 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou 

zakázku: „Zajištění sběru, svozu a třídění komunálního odpadu (plast, sklo, nápojový karton a 

papír) v Šumperku“ část A) dodavatelem služeb společnost SUEZ Využití zdrojů, a.s., se sídlem 

Španělská 1073/10, Praha 2 – Vinohrady, PSČ 120 00, IČO 25638955.   

Nabídková cena je 5.596.750,-- Kč bez DPH. K nabídkové ceně bude účtováno DPH v souladu 

s platnými právními předpisy. Smlouva se uzavírá pro období od 01.07.2019 do 30.06.2024. 

 

Termín:  30.06.2019 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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442/19 Vyhodnocení veřejné zakázky: „Zajištění sběru, svozu a třídění komunálního odpadu 

(plast, sklo, nápojový karton a papír) v Šumperku“ 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou 

zakázku: „Zajištění sběru, svozu a třídění komunálního odpadu (plast, sklo, nápojový karton a 

papír) v Šumperku“ část B) dodavatelem služeb společnost SUEZ Využití zdrojů, a.s., se sídlem 

Španělská 1073/10, Praha 2 – Vinohrady, PSČ 120 00, IČO 25638955.   

Nabídková cena je 272.500,-- Kč bez DPH. K nabídkové ceně bude účtováno DPH v souladu 

s platnými právními předpisy. Smlouva se uzavírá pro období od 01.07.2019 do 30.06.2024. 

 

Termín:  30.06.2019 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 

443/19 Vyhodnocení veřejné zakázky: „Zajištění sběru, svozu a třídění komunálního odpadu 

(plast, sklo, nápojový karton a papír) v Šumperku“ 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou 

zakázku: „Zajištění sběru, svozu a třídění komunálního odpadu (plast, sklo, nápojový karton a 

papír) v Šumperku“ část C) dodavatelem služeb společnost SUEZ Využití zdrojů, a.s., se sídlem 

Španělská 1073/10, Praha 2 – Vinohrady, PSČ 120 00, IČO 25638955.   

Nabídková cena je 10.511.750,-- Kč bez DPH. K nabídkové ceně bude účtováno DPH 

v souladu s platnými právními předpisy. Smlouva se uzavírá pro období od 01.07.2019 do 

30.06.2024. 

Termín:  30.06.2019 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 

444/19 Vyhodnocení veřejné zakázky: „Zajištění sběru, svozu a třídění komunálního odpadu 

(plast, sklo, nápojový karton a papír) v Šumperku“ 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou 

zakázku: „Zajištění sběru, svozu a třídění komunálního odpadu (plast, sklo, nápojový karton a 

papír) v Šumperku“ část D) dodavatelem služeb společnost SUEZ Využití zdrojů, a.s., se sídlem 

Španělská 1073/10, Praha 2 – Vinohrady, PSČ 120 00, IČO 25638955.   

Nabídková cena je 1.172.400,-- Kč bez DPH. K nabídkové ceně bude účtováno DPH v souladu 

s platnými právními předpisy. Smlouva se uzavírá pro období od 01.07.2019 do 30.06.2024. 

 

Termín:  30.06.2019 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 

445/19 Vyhodnocení veřejné zakázky: „Zajištění sběru, svozu a třídění komunálního odpadu 

(plast, sklo, nápojový karton a papír) v Šumperku“ 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou 

zakázku: „Zajištění sběru, svozu a třídění komunálního odpadu (plast, sklo, nápojový karton a 

papír) v Šumperku“ část E) dodavatelem služeb společnost AVE CZ, odpadové hospodářství, 

s.r.o., Pražská 1321/38a, PSČ 102 00, IČO 49356089.   

Nabídková cena je 8.708.750,-- Kč bez DPH. K nabídkové ceně bude účtováno DPH v souladu 

s platnými právními předpisy. Smlouva se uzavírá pro období od 01.07.2019 do 30.06.2024. 

 

Termín:  30.06.2019 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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446/19 Vyhodnocení veřejné zakázky: „Zajištění sběru, svozu a třídění komunálního odpadu 

(plast, sklo, nápojový karton a papír) v Šumperku“ 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou 

zakázku: „Zajištění sběru, svozu a třídění komunálního odpadu (plast, sklo, nápojový karton a 

papír) v Šumperku“ část F) dodavatelem služeb společnost AVE CZ, odpadové hospodářství, 

s.r.o., Pražská 1321/38a, PSČ 102 00, IČO 49356089.   

Nabídková cena je -1.290.000,-- Kč bez DPH. K nabídkové ceně bude účtováno DPH v souladu 

s platnými právními předpisy. Smlouva se uzavírá pro období od 01.07.2019 do 30.06.2024. 

 

Termín:  30.06.2019 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 

   

447/19 Zpráva o činnosti Interního auditu a kontroly za rok 2018 

bere na vědomí 

zprávu o činnosti Interního auditu a kontroly za rok 2018. 

 

   

448/19 Zpráva o podaných stížnostech za II. pololetí 2018 

bere na vědomí 

zprávu o podaných stížnostech za II. pololetí 2018 v souladu s ustanovením čl. 17 opatření 

č. 11/2008, pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností. 

   

   

449/19 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 

určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

schvaluje 

na základě písemného doporučení  odboru  sociálních  věcí uzavřít  nájemní  smlouvu  k  bytu 

o velikosti 1+KK obytných místností v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Temenické, 

mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO  00303461, jako 

pronajímatelem na straně jedné a J. G., Šumperk, jako nájemkyní na straně druhé, za 

podmínek:  

 

- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku s předpokládaným počátkem nájmu od 

01.04.2019 

- měsíční nájemné ve výši 47,-- Kč/m2/měs. 

 

Termín:  31.05.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

450/19 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 nájemní smlouvu k bytu o velikosti 1+1 obytných místností v domě zvláštního určení 

v Šumperku, v ulici Temenické, mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, 
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IČO  00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a J. S., Bohdíkov, jako nájemcem na 

straně druhé, za podmínek: 

  

- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku s předpokládaným počátkem nájmu od 

01.04.2019  

- měsíční nájemné ve výši 37,-- Kč/m2/měs. 

 

Termín:  31.05.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

451/19 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/0010/2015 uzavřené dne 23.03.2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a R. B., Šumperk, 

jako nájemkyní bytu v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Temenické,  na straně druhé, 

za podmínek: 

     

- nájemní smlouva na dobu neurčitou od 01.04.2019  

- měsíční nájemné ve výši 37,-- Kč/m2/měs. 

 

Termín:  31.05.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

452/19 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/0009/2015 uzavřené dne 23.03.2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a L. B., Šumperk, jako 

nájemkyní bytu v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Temenické,  na straně druhé, za 

podmínek: 

     

- nájemní smlouva na dobu neurčitou od 01.04.2019  

- měsíční nájemné ve výši 37,-- Kč/m2/měs. 

 

Termín:  31.05.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

453/19 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. 1 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě 

č. SML/2018/0127/OSM uzavřené dne 19.03.2018 mezi městem Šumperkem, se sídlem 

nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné a Š. T. N., 

Šumperk, jako nájemkyní bytu v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Temenické, na 

straně druhé, za podmínek: 

     

- nájemní smlouva na dobu neurčitou od 01.04.2019 

- měsíční nájemné ve výši 47,-- Kč/m2/měs. 

 

Termín:  31.05.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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454/19 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. 2 k nájemní smlouvě č. SML/2017/0010/OSM uzavřené dne 24.01.2017 

mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako 

pronajímatelem na straně jedné a L. K., Šumperk,  jako nájemkyní  bytu v domě zvláštního 

určení v Šumperku, v ulici Gagarinově,  na straně druhé. Změna spočívá ve změně označení 

účastníka smlouvy, kdy na straně nájemce bude místo Z. a L. K. uvedena pouze L. K. 

 

Termín:  31.05.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

455/19 Zhodnocení činnosti v oblasti krizového řízení v roce 2018 

bere na vědomí 

zhodnocení činnosti v oblasti krizového řízení v roce 2018 dle předloženého materiálu. 

 

   

456/19 Zpráva o stavu požární ochrany za rok 2018 

bere na vědomí 

zprávu o stavu požární ochrany za rok 2018 dle předloženého materiálu. 

 

457/19 Útulek Gaia 

neschvaluje 

přiznání příspěvku spolku Gaia v roce 2019. 

 

Termín:  07.03.2019 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 

458/19 Reklamní zařízení na Hlavní třídě 

schvaluje 

redukci velkých „áček“ městských kulturních zařízení a jejich nahrazení koncepčním řešením 

dle návrhu zpracovaného architektem s účinností od 30.06.2019. 

 

Termín:  07.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

459/19 Reklamní zařízení na Hlavní třídě 

schvaluje 

zavést minimální standard komerčních reklamních „áček“ – 1x1x1,2 m, tmavá dřevěná či 

kovová konstrukce s účinností od 01.07.2019. 

 

Termín:  07.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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460/19 Čerpáni fondu životního prostředí 

schvaluje 

využití Fondu životního prostředí k realizaci náhradní výsadby v lokalitě průmyslové zóny 4 

v částce do 0,5 mil. Kč. 

 

Termín:  07.03.2019 

         Zodpovídá: Ing. Krňávková 

 

 

461/19 Organizační opatření k zasedání Zastupitelstva města 

bere na vědomí 

organizační opatření k zasedání Zastupitelstva města dne 21.03.2019 včetně programu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ing. Jakub Jirgl                  Ing. Ondřej Polák 

  2. místostarosta                  člen Rady města 
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