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RM 12 – 25.04.2019 

 

Naše čj.: MUSP 39825/2019 

Naše sp. zn.: 39821/2019 TAJ/PECH *MUSPX0209U9K* 

 

U S N E S E N Í  

z 12. schůze Rady města Šumperka ze dne 25.04.2019 

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. 

571/19 Přestupní terminál Šumperk 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku „Přestupní terminál Šumperk“ 

dodavatele stavby společnost označovaná názvem „Společnost Terminál Šumperk“, za kterou 

jedná, na základě plné moci ze dne 27.03.2019, vedoucí společník a správce společnosti 

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, IČO 25322257, společník 

PSG DS a.s., Hlinky 505/118, Pisárky, 603 00 Brno, IČO 04377036.  

Nabídková cena je 127.777.127,-- Kč bez DPH, tj. 154.610.323,67 Kč vč. DPH. 

 

Termín:  27.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

 

572/19 Přeložka drážních kabelů v rámci akce: Přestupní terminál Šumperk 

schvaluje 

zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu na stavbu „Přeložka drážních kabelů“. Zadavatel do 

termínu podání nabídek neobdržel žádnou nabídku. 

 

Termín:  27.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

 

573/19 Přeložka drážních kabelů v rámci akce: Přestupní terminál Šumperk 

schvaluje 

nové vypsání veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na zhotovitele stavby 

„Přeložka drážních kabelů“. 

 

 

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 
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 seznam dodavatelů: 

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

00  Olomouc,  IČO 48029483 

- 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 

- IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, IČO 25322257 

 

VZMR pro další dodavatele nebude zveřejněna na profilu zadavatele. 

 

Termín:  27.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

 

574/19 Ulice Školní, Šumperk 

schvaluje 

na základě doporučení komise pro hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu dodavatele 

stavby „Ulice Školní, Šumperk“ společnost KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01  Bruntál, 

IČO 62360213.  

Nabídková cena je 5.739.115,20 Kč bez DPH, tj. 6.944.329,39 Kč včetně DPH. 

 

Termín:  06.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

 

575/19 MJP – dary Dr. Med. Elisabeth Dostal 

schvaluje, 

 aby se město Šumperk stalo vedlejším účastníkem darovací smlouvy, kterou dárce Dr. 

med. Elisabeth Dostal, bytem Vídeň, Rakousko, daruje podle svého určení příjemci, 

kterým je Římskokatolická farnost Šumperk, se sídlem Kostelní nám. 161/2, 78701 

Šumperk, IČO 48005541, peněžitý dar ve výši 30.000,-- Kč na úhradu pronájmu 

hrobových míst pro kněží. 

Město Šumperk jako vedlejší účastník darovací smlouvy zajistí: 

- poukáže podle vůle dárce peněžité prostředky, které jsou složeny u města 

Šumperk na účtu cizích prostředků, na účet obdarovaného do 30 dnů po 

uzavření darovací smlouvy 

- zpracuje darovací smlouvu 

Termín:  30.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

576/19 MJP – dary Dr. Med. Elisabeth Dostal 

schvaluje, 

aby se město Šumperk stalo vedlejším účastníkem darovací smlouvy, kterou dárce Dr. 

med. Elisabeth Dostal, bytem Vídeň, Rakousko, daruje podle svého určení příjemci, 

kterým je Charita Šumperk, se sídlem Jeremenkova 705/7, 78701 Šumperk, IČO 

48005894, peněžitý dar ve výši 50.000,-- Kč na podporu činnosti této organizace. 

Město Šumperk jako vedlejší účastník darovací smlouvy zajistí: 

- poukáže podle vůle dárce peněžité prostředky, které jsou složeny u města 

Šumperk na účtu cizích prostředků, na účet obdarovaného do 30 dnů po 

uzavření darovací smlouvy 

- zpracuje darovací smlouvu 

Termín:  30.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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577/19 MJP – dary Dr. Med. Elisabeth Dostal 

schvaluje, 

 aby se město Šumperk stalo vedlejším účastníkem darovací smlouvy, kterou dárce Dr. 

med. Elisabeth Dostal, bytem Vídeň, Rakousko, daruje podle svého určení příjemci, 

kterým je Kruh přátel Šumperského dětského sboru, z.s., se sídlem Komenského 810/9, 

78701 Šumperk, IČO 64094740, peněžitý dar ve výši 50.000,-- Kč na podporu činnosti 

této organizace. 

Město Šumperk jako vedlejší účastník darovací smlouvy zajistí: 

- poukáže podle vůle dárce peněžité prostředky, které jsou složeny u města 

Šumperk na účtu cizích prostředků, na účet obdarovaného do 30 dnů po 

uzavření darovací smlouvy 

- zpracuje darovací smlouvu 

Termín:  30.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

578/19 MJP – dary Dr. Med. Elisabeth Dostal 

schvaluje, 

 aby se město Šumperk stalo vedlejším účastníkem darovací smlouvy, kterou dárce Dr. 

med. Elisabeth Dostal, bytem Vídeň, Rakousko, daruje podle svého určení příjemci, 

kterým je Šumperský Majáles, z.s., se sídlem J. z Poděbrad 2008/24, 78701 Šumperk, 

IČO 06694233, peněžitý dar ve výši 10.000,-- Kč na organizaci akce Šumperský Majáles 

2019. 

Město Šumperk jako vedlejší účastník darovací smlouvy zajistí: 

- poukáže podle vůle dárce peněžité prostředky, které jsou složeny u města 

Šumperk na účtu cizích prostředků, na účet obdarovaného do 30 dnů po 

uzavření darovací smlouvy 

- zpracuje darovací smlouvu 

Termín:  30.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

579/19 MJP – dary Dr. Med. Elisabeth Dostal 

schvaluje, 

 aby se město Šumperk stalo vedlejším účastníkem darovací smlouvy, kterou dárce Dr. 

med. Elisabeth Dostal, bytem Vídeň, Rakousko, daruje podle svého určení příjemci, 

kterým je Dům kultury Šumperk, s.r.o., se sídlem Fialova 416/3, 78701 Šumperk, IČO 

25818830, peněžitý dar ve výši 40.000,-- Kč na podporu činnosti Galerie Jiřího Jílka. 

Město Šumperk jako vedlejší účastník darovací smlouvy zajistí: 

- poukáže podle vůle dárce peněžité prostředky, které jsou složeny u města 

Šumperk na účtu cizích prostředků, na účet obdarovaného do 30 dnů po 

uzavření darovací smlouvy 

- zpracuje darovací smlouvu 

Termín:  30.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

580/19 MJP – dary Dr. Med. Elisabeth Dostal 

schvaluje, 

 aby se město Šumperk stalo vedlejším účastníkem darovací smlouvy, kterou dárce Dr. 

med. Elisabeth Dostal, bytem Vídeň, Rakousko, daruje podle svého určení příjemci, 

kterým je DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s., se sídlem Kozinova 35/5, 787 01 Šumperk, IČO 

25852957, peněžitý dar ve výši 50.000,-- Kč na podporu činnosti této organizace. 

Město Šumperk jako vedlejší účastník darovací smlouvy zajistí: 
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- poukáže podle vůle dárce peněžité prostředky, které jsou složeny u města 

Šumperk na účtu cizích prostředků, na účet obdarovaného do 30 dnů po 

uzavření darovací smlouvy 

- zpracuje darovací smlouvu 

Termín:  30.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

581/19 MJP – dary Dr. Med. Elisabeth Dostal 

schvaluje, 

 aby se město Šumperk stalo vedlejším účastníkem darovací smlouvy, kterou dárce Dr. 

med. Elisabeth Dostal, bytem Vídeň, Rakousko, daruje podle svého určení příjemci, 

kterým je Svaz Němců Severní Morava-Orlické hory, z.s., se sídlem Kladská 233/1, 787 

01 Šumperk, IČO 49561227, peněžitý dar ve výši 3.000,-- Kč na organizační zajištění 

akce Koncert Renaty Drössler dne 15.05.2019 v Šumperku. 

Město Šumperk jako vedlejší účastník darovací smlouvy zajistí: 

- poukáže podle vůle dárce peněžité prostředky, které jsou složeny u města 

Šumperk na účtu cizích prostředků, na účet obdarovaného do 30 dnů po 

uzavření darovací smlouvy 

- zpracuje darovací smlouvu 

Termín:  30.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

582/19 MJP – dary Dr. Med. Elisabeth Dostal 

schvaluje, 

 aby se město Šumperk stalo vedlejším účastníkem darovací smlouvy, kterou dárce Dr. 

med. Elisabeth Dostal, bytem Vídeň, Rakousko, daruje podle svého určení příjemci, 

kterým je Roman Janků Management s. r. o., se sídlem V Polích 147, 28171 Rostoklaty, 

IČO 03639941, peněžitý dar ve výši 23.000,-- Kč na pořádání koncertu Deváté symfonie 

Ludwiga van Beethovena - Óda na radost v roce 2019 při příležitosti výročí 30 let od 

sametové revoluce. 

Město Šumperk jako vedlejší účastník darovací smlouvy zajistí: 

- poukáže podle vůle dárce peněžité prostředky, které jsou složeny u města 

Šumperk na účtu cizích prostředků, na účet obdarovaného do 30 dnů po 

uzavření darovací smlouvy 

- zpracuje darovací smlouvu 

Termín:  30.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

583/19 MJP – oblast pojištění majetku a odpovědnosti – prověření reprodukční pořizovací 

ceny pojištěných nemovitostí 

bere na vědomí 

předložené informace o prověření správnosti stanovení reprodukční pořizovací ceny 

pojištěného majetku a rozsahu pojistného krytí dle uzavřených pojistných smluv. 

584/19 MJP – oblast pojištění majetku a odpovědnosti – prověření reprodukční pořizovací 

ceny pojištěných nemovitostí 

schvaluje 

předložený postup při zajištění dokumentů v oblasti pojištění. 

 

Termín:  30.06.2019 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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585/19 MJP – oblast pojištění majetku a odpovědnosti – prověření reprodukční pořizovací 

ceny pojištěných nemovitostí 

pověřuje 

starostu Mgr. Tomáše Spurného odesláním výzvy smluvní společnosti KONCEPCE, s.r.o. a ke 

všem nezbytným úkonům s tím souvisejících. 

 

Termín:  30.06.2019 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný     Mgr. Irena Jonová 

                                 starosta                              1. místostarostka 
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