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RM 13 – 02.05.2019 

 

Naše čj.: MUSP 42512/2019 

Naše sp. zn.: 42510/2019 TAJ/PECH *MUSPX020D5DF* 

 

U S N E S E N Í  

z 13. schůze Rady města Šumperka ze dne 02.05.2019 

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. 

 

586/19 Dům kultury 

schvaluje 

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

zakázek, a zadávací dokumentaci na zpracovatele projektové dokumentace rekonstrukce 

Domu kultury. 

 

členy komise vč. náhradníků pro posouzení a hodnocení nabídek 

 

členové: Ing. Jakub Jirgl, Ing. Pavel Volf, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Lenka Salcburgerová,  

                Mgr. Hana Písková 

 

náhradníci: Mgr. Irena Jonová, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Eva Nádeníčková,     

Robert Nováček 

 

Termín:  27.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

  

587/19 Revitalizace dvorního traktu Jesenická - Palackého 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku „Revitalizace dvorního traktu 

Jesenická – Palackého“ zhotovitelem akce uchazeče STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 

00 Praha 5, IČO 60838744. Nabídková cena je 5.393.912,69 Kč,  tj. 6.526.634,35 Kč vč. 

DPH. 

 

Termín:  30.05.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

   

588/19 Rekonstrukce malé tělocvičny v ZŠ Dr. E. Beneše 

schvaluje 

na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce 

malé tělocvičny v ZŠ Dr. E. Beneše“ zhotovitelem akce uchazeče  PIKHARTSPORTSERVIS s.r.o., 
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Mečířova 2381/45, 612 00 Brno, IČO 29202060. Nabídková cena je 459.497,27 Kč bez 

DPH, tj. 555.991,69 Kč vč. DPH. 

 

Termín:  30.05.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

 

 

589/19 Rekonstrukce ul. Nemocniční, Šumperk 

schvaluje 

na základě doporučení komise pro hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na 

zpracovatele projektové dokumentace akce „Rekonstrukce ul. Nemocniční, Šumperk“ 

společnost Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, 787 01 Šumperk, IČO 27821251.  

Nabídková cena je 1.023.150,-- Kč bez DPH, tj. 1.238.011,50 Kč včetně DPH. 

 

Termín:  27.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

 

  

590/19 Okružní křižovatka u Okresního soudu v Šumperku 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na zpracovatele projektové 

dokumentace akce: „Okružní křižovatka u Okresního soudu v Šumperku“.  

 

členy hodnotící komise vč. náhradníků 

 

členové: Ing. Jakub Jirgl, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Eva Nádeníčková, 

Ing. Radek Novotný           

        

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

Ing. Jaroslava Vicencová 

 

 

 seznam zájemců ve složení: 

 

- Projekce s.r.o., Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk,  IČO 25905449 

- Ing. Marta Halámková, Nemocniční 2622/49a, 787 01 Šumperk, IČO 88284905 

- Ing. Petr Doležal, Na Šibeníku 227/42, 779 00 Olomouc – Hejčín, IČO 45186677 

- Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, 787 01 Šumperk, IČO 27821251 

- MSS – projekt s.r.o., Michelská 580/63, 141 00 Praha 4, zasílací adresa Žerotínova 

992, 755 01 Vsetín, IČO 26849836 

 

VZMR pro další dodavatele nebude zveřejněna na profilu zadavatele. 

 

Termín:  27.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

   

591/19 Přestupní terminál Šumperk – autorský dozor 

schvaluje 

uzavření Příkazní smlouvy na autorský dozor po dobu realizace stavby: „Přestupní terminál 

Šumperk“ se společností Cekr CZ, s.r.o., Mazalova 57/2, 787 01 Šumperk, IČO 27821251. 
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Cena za provádění autorského dozoru činí max. 1.261.000,-- Kč bez DPH, tj. 1.525.810,-- Kč 

vč. DPH. 

 

Termín:  27.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

  

592/19 ZŠ Sluneční – stavební úpravy hygienických zařízení 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na zhotovitele akce: „ZŠ 

Sluneční – stavební úpravy hygienického zařízení“. 

 

členy hodnotící komise vč. náhradníků 

členové: Ing. Jakub Jirgl, Ing. Pavel Volf, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Lenka Salcburgerová,  

Ing. Milan Šperlich 

 

náhradníci: Mgr. Irena Jonová, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Eva Nádeníčková, 

Ing. Jan Růžička 

 

minimální seznam uchazečů: 

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

- TESPO – topenářské centrum s.r.o., 8. května 2952/24, Šumperk, IČO 25868349 

- Wagner instalace s.r.o., Rovensko 7, 789 01 Zábřeh, IČO 26851041 

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

- GAREDI s.r.o., 788 11 Loučná nad Desnou 75, IČO 25892673 

 

Termín:  30.05.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

   

593/19 Klapperothova manufaktura 

schvaluje 

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

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

manufaktura – statika zdiva a rekonstrukce krovu“. 

 

členy komise vč. náhradníků pro posouzení a hodnocení nabídek 

členové: Ing. Jakub Jirgl, Ing. Pavel Volf, Mgr. Milan Šubrt, Monika Paulová, DiS., Ing. Jiří Frys 

  

náhradníci: Mgr. Irena Jonová, Ing. Oto Sedlář, Mgr. Ilona Moťková, Ing. Lenka Salcburgerová,  

                     Ing. Martin Bank 

 

minimální seznam uchazečů: 

- SANOL spol. s r.o., Blanická 6, 772 00 Olomouc, IČO 47678500 

- H&B delta s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín, IČO 25835661 

- EXPERIOR s.r.o., Říční 114, 789 91 Štíty, IČO 28577132 

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

- DAFESTA s.r.o., Nádražní 228, 747 31 Velké Hoštice, IČO 28650638 

 

Termín:  27.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 
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594/19 Most Tylova M1 - Šumperk 

ruší 

usnesení RM č. 418/19 ze dne 07.03.2019 z důvodu oznámení vybraného dodavatele JR 

stavby CZ, s.r.o., Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc – Hodolany, IČO 26875080, že neuzavře 

s městem Šumperk smlouvu o dílo. 

 

Termín:  27.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

595/19 Most Tylova M1 - Šumperk 

schvaluje 

vyloučit dodavatele JR stavby CZ, s.r.o., Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc – Hodolany, IČO 

26875080, z veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Most Tylova M1 - Šumperk“ z důvodu 

nesoučinnosti při uzavírání smlouvy o dílo. 

 

Termín:  27.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

596/19 Most Tylova M1 - Šumperk 

schvaluje 

dodavatelem stavby veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Most Tylova M1 - Šumperk“ 

společnost SART – stavby a rekonstrukce a.s., Uničovská 2944/1B, 787 01 Šumperk, IČO 

25898671. Nabídková cena je  2.967.990,-- Kč bez DPH, tj. 3.591.267,90 Kč včetně DPH. 

 

Termín:  27.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

   

597/19 Rozpočtová opatření města Šumperka č. V r. 2019 

schvaluje 

rozpočtová opatření č. V roku 2019: 

příjmy ve výši:       2.755 tis. Kč 

výdaje ve výši:      2.533 tis. Kč 

 

příjmy celkem:   628.540 tis. Kč 

výdaje celkem:  744.805 tis. Kč 

 

příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem:  763.523 tis. Kč 

výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem:                      762.328 tis. Kč 

 

Termín:  31.05.2019 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

   

598/19 Zpráva o vyřazení majetku 

bere na vědomí 

zprávu o vyřazeném majetku města Šumperka za období od 01.07.2018 do 31.12.2018 dle 

předloženého materiálu. 
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599/19 Dražba nalezených věcí 

schvaluje 

- seznam nalezených movitých věcí určených k prodeji ve společné veřejné dobrovolné 

dražbě 

- darování 3 ks nalezených knih Městské knihovně T. G. Masaryka Šumperka (nález č. 

104/17) 

- seznam movitých věcí pocházejících z pozůstalostí určených k prodeji ve společné 

veřejné dobrovolné dražbě 

- seznam nalezených movitých věcí a věcí pocházejících z pozůstalostí určených 

k likvidaci    

- jako vlastníka nalezené movité věci určené k prodeji ve společné veřejné dobrovolné 

dražbě toho, kdo učinil nejvyšší podání 

 

Termín:  29.05.2019 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

600/19 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

kontrolu plnění usnesení: 

4414/18, 4656/18, 4748/18, 4912/18, 5061/18, 65/18, 67/18, 69/18, 106/18, 152/18, 

237/19, 239/19, 241/19, 242/19, 258/19, 259/19, 273/19, 281/19, 283/19, 285/19, 

312/19, 313/19, 318/19, 340/19, 347/19, 348/19, 349/19, 350/19, 351/19, 356/19, 

357/19, 359/19, 360/19, 361/19, 362/19, 363/19, 364/19, 366/19, 369/19, 370/19, 

371/19, 372/19, 373/19, 374/19, 383/19, 384/19, 385/19, 387/19, 388/19, 389/19, 

390/19, 392/19, 393/19, 394/19, 395/19, 396/19, 397/19, 398/19, 400/19, 401/19, 

402/19, 403/19, 404/19, 405/19, 411/19, 412/19, 413/19, 414/19, 415/19, 416/19, 

419/19, 420/19, 422/19, 426/19, 427/19, 428/19, 429/19, 430/19, 431/19, 432/19, 

433/19, 434/19, 435/19, 436/19, 437/19, 438/19, 439/19, 440/19, 457/19, 459/19, 

462/19, 465/19, 466/19, 468/19, 469/19, 470/19, 471/19, 472/19, 473/19, 477/19, 

478/19, 479/19, 480/19, 485/19, 486/19, 491/19, 504/19, 505/19, 507/19, 509/19, 

511/19, 512/19, 513/19, 514/19, 515/19, 517/19, 518/19, 519/19, 520/19, 521/19, 

522/19, 523/19, 524/19, 525/19, 526/19, 527/19, 528/19, 529/19, 530/19, 531/19, 

532/19, 533/19, 534/19, 535/19, 536/19, 537/19, 538/19, 539/19, 540/19, 541/19, 

542/19, 543/19, 544/19, 545/19, 546/19, 547/19, 548/19, 549/19, 550/19, 551/19, 

554/19, 555/19, 556/19, 557/19, 558/19, 559/19, 560/19, 561/19, 562/19, 563/19, 

564/19. 

601/19 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

prodloužení termínu plnění usnesení: 

240/19 do 31.08.2019 Zodpovídá: Ing. Répalová 

291/19 do 31.12.2019 Zodpovídá: Ing. Répalová 

319/19 do 30.05.2019 Zodpovídá: Ing. Volf 

458/19 do 30.06.2019 Zodpovídá: Ing. Répalová 

460/19 do 30.04.2020 Zodpovídá: Ing. Krňávková 

 

   

602/19 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby ČEZ: „Šumperk – Bohdíkovská, č. parc. 265/1“ 

schvaluje 

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

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Bohdíkovská, č. parc. 265/1“ na 
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pozemcích p. č. 1327/3 a 265/3 v k. ú. Horní Temenice – nové závěsné vedení NN v délce 

cca 6 m, pro účely připojení pozemku p. č. 265/1 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,-- 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,-- 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 

28.02.2022. V případě nedodržení stanovené lhůty pro učinění výzvy se sjednává 

jednorázová smluvní pokuta ve výši 20.000,-- Kč. 

- Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 

stanovené odborem RÚI a MJP - OKS. 

 

Termín:  31.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

603/19 MJP – smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu ČEZ: „Šumperk – Tyršova, pa. 

č. 1257/124, KOVEX, NNk“ 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu umístit a provozovat přes 

pozemek p. č. 1257/89 v k. ú. Šumperk zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – 

Tyršova, pa. č. 1257/124, KOVEX, NNk“ -  nové zemní kabelové vedení NN o délce 4 m. 

Povinný z věcného břemene:   

Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, IČO 00303461 

Oprávněný z věcného břemene:   

ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Podmokly, 40502 Děčín, IČO 24729035 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene: 

- Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 

- Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Úplata se stanovuje v minimální výši 1.210,-- 

Kč včetně platné sazby DPH. Úhrada bude provedena před vkladem práva do 

katastru nemovitostí ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. 

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

 

Termín:  31.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

604/19 MJP – smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu vodovodní přípojky, 

pro účely připojení bytového domu Evaldova 2408/10, Šumperk 

schvaluje 

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

přípojku vodovodu přes pozemek p. č. 613/3 v k. ú. Dolní Temenice, pro účely připojení 

bytového domu Evaldova 2408/10, Šumperk. 
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Povinný ze služebnosti:   

Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, IČO 00303461 

Oprávněný ze služebnosti:  

Společenství vlastníků jednotek domu Gagarinova čp. 2408 Šumperk, se sídlem Evaldova 

2408/10, 78701 Šumperk, IČO 25880713 

Podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti: 

- Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou. 

- Služebnost se zřizuje úplatně. Výše úplaty se stanovuje v částce 783,-- Kč včetně 

platné sazby DPH. Doplatek ve výši 283,-- Kč vč. DPH, vzniklý po započtení zálohy ve 

výši 500,-- Kč vč. DPH, zaplacené dle smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene služebnosti inženýrské sítě a o právu provést stavbu VBb/0021/2015 ze dne 

07.08.2015, bude oprávněným uhrazen 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:  31.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

605/19 MJP – zveřejnění pronájmu části zahrady u domu Masarykovo nám. 1538/14, 

Šumperk 

schvaluje 

zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p. č. 1239/36 a část pozemku p. č. st. 

 1722/1 o celkové výměře 633 m2 v  k. ú. Šumperk.   

              Účel nájmu:  zahrada a zázemí k domu Masarykovo nám. 1538/14, Šumperk  

              Nájemné:  5,-- Kč/m2/rok 

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

lhůta se stanovuje tříměsíční 

 

Termín:  13.05.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

606/19 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu venkovního 

technologického zařízení, v rámci stavby ČEZ Energo: „Instalace KGJ Šumperk II. – 

Kotelna K2 + VST“ (lokalita u kotelny K2 při ul. Prievidzské) 

schvaluje 

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro umístění a provozování 

části technologického zařízení – venkovní zemnící soustavy a plynoměrné skříně na pozemku 

p. č. 108/99 v k. ú. Dolní Temenice, v rámci stavby: „Instalace KGJ Šumperk II. – Kotelna 

K2 + VST“. 

Budoucí povinný z věcného břemene: 

Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, IČO 00303461 

Budoucí oprávněný z věcného břemene: 

ČEZ Energo, s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 18600 Praha 8, IČO 29060109 

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 3.000,-- Kč/1 ks nadzemního zařízení + 

platná sazba DPH a ve výši 110,-- 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. 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. 
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- Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na základě písemné výzvy 

budoucího oprávněného, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 

28.02.2022. V případě nedodržení stanovené lhůty pro učinění výzvy se sjednává 

jednorázová smluvní pokuta ve výši 20.000,-- Kč. 

- Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 

stanovené odborem RÚI a MJP - OKS. 

 

Termín:  31.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

607/19 MJP – zveřejnění záměru města Šumperka prodat část pozemku p. č. 108/99 – 

ostatní plocha v k. ú. Dolní Temenice (lokalita u kotelny K2 při ul. Prievidzské) 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka prodat část pozemku p. č. 108/99 - ostatní plocha o 

výměře cca 70 m2  v k. ú. Dolní Temenice.  

 

Účel:  sjednocení vlastnictví dotčených pozemků stavbou: „Instalace KGJ Šumperk II. 

– Kotelna K2 + VST“ 

Kupní cena: 800,-- Kč/m2 + DPH v platné sazbě 

 

Termín:  06.05.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

608/19 MJP – dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. SML/2018/0265/MJP (Průmyslová zóna IV 

– Šumperk – SŽDC, s. o.) 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku č. SML/2018/0265/MJP, uzavřené dne 

25.05.2018 mezi městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk, IČO 

00303461, jako nájemcem a státní organizací Správa železniční dopravní cesty, se sídlem 

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 70994234, jako pronajímatelem, jímž 

předmětem je nájem části pozemku p. č. 1799/1 o výměře 55 m2 v k. ú. Šumperk za účelem 

realizace stavby s názvem: Průmyslová zóna IV - Šumperk. Předmětem dodatku č. 1 je 

prodloužení účinnosti smlouvy tak, že namísto původně sjednané doby 31.12.2019 se 

sjednává nová doba termínu, do kdy musí smlouva nabýt účinnosti, a to 31.12.2020. Ostatní 

ustanovení smlouvy se nemění. 

 

Termín:  30.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

609/19 MJP – odpis pohledávek 

schvaluje 

odpis nedobytných pohledávek, které nebyly vymoženy z důvodu nemajetnosti povinných osob 

v celkové výši 11.651,79 Kč. Konkrétně jde o pohledávky: 

- 3.049,79 Kč, J. J., Pusté Žibřidovice, Jindřichov 

- 4.500,-- Kč, L. P., Rapotín 

- 693,-- Kč, J. W., Březno, Postoloprty 

- 656,-- Kč, M. O., Šumperk 

- 693,-- Kč, J. Č., Šumperk 

- 674,-- Kč, V. D., Ostrava 

- 693,-- Kč, R. K., Šumperk 

- 693,-- Kč, T. G., Dolní Studénky 

 

Termín:  30.05.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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610/19 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby ČEZ: „Šumperk – Reissova, d. č. 47, NNk, DPCZ“ 

schvaluje 

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

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Reissova, d. č. 47, NNk, DPCZ“ na 

pozemku p. č. 1990/12 v k. ú. Šumperk - nové zemní kabelové vedení NN pro účely připojení 

bytového domu Reissova 47, Šumperk. 

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, Podmokly, 40502 Děčín, 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,-- 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,-- 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 

28.02.2022. V případě nedodržení stanovené lhůty pro učinění výzvy se sjednává 

jednorázová smluvní pokuta ve výši 20.000,-- Kč. 

- Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 

stanovené odborem RÚI a MJP - OKS. 

 

Termín:  31.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

   

611/19 MJP – zveřejnění záměru změnit smlouvu o výpůjčce pozemku p. č. 1257/123 v k. ú. 

Šumperk 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperk změnit smlouvu o výpůjčce č. OBCH/0056/2009 

uzavřenou dne 22.10.2009 mezi městem Šumperk jako půjčitelem a Okresním sdružením 

ČUS Šumperk, z.s. (dříve název: Okresní sdružení Českého svazu tělesné výchovy v Šumperku), 

se sídlem Šumperk, Tyršova 1581/12, PSČ 787 01, IČO 49561651, jako vypůjčitelem, jejímž 

předmětem je výpůjčka pozemku p. č. 1257/123 v katastrálním území Šumperk za účelem 

umožnění přístupu k budově Okresního sdružení ČUS Šumperk, z.s. Změnou smlouvy o 

výpůjčce dojde k prodloužení výpůjčky z termínu „do 31.12.2019“ na termín „do 31.12.2029“. 

 

Termín:  30.05.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

   

612/19 MJP – zveřejnění záměru prodeje části st. p. č. 4373 v k. ú. Šumperk včetně 

spojovacího krčku 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperk prodat část pozemku st. p. č. 4473 označenou dle GP č. 

6989-44/2019 jako díl „a“ o výměře 93 m2, jehož součástí je stavba spojovacího krčku (část 
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budovy č. p. 1916 obč. vyb. na st. p. č. 4473), vše v katastrálním území Šumperk, obec 

Šumperk za těchto podmínek: 

- kupní cena: 5.000,-- Kč 

- účel prodeje: připojení předmětu prodeje k pozemku st. p. č. 794/1 a budově č. p. 

1914 obč. vyb., která je součástí st. p. č. 794/1 v katastrálním území Šumperk, obec 

Šumperk  

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

- geometrický plán nechá vyhotovit na své náklady prodávající 

 

Termín:  30.05.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

613/19 MJP – oddělení komunálních služeb – vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na 

akci „Oprava povrchu místní komunikace na ul. Uničovské v Šumperku“ 

schvaluje 

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací podmínky na akci „Oprava povrchu místní 

komunikace na ul. Uničovské 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: 

- STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 15000 Praha 5, IČO 60838744 

- JHF Heřmanovice spol. s.r.o., Heřmanovice 523, 79374 Heřmanovice, IČO 47972912 

- Roadmedic s.r.o., Pod Senovou 2960/70, 78701 Šumperk, IČO 28586484 

 

Termín:  10.05.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

614/19 MJP – oddělení komunálních služeb – zrušení usnesení RM č. 485/19 

ruší 

usnesení RM č. 485/19 ze dne 04.04.2019 z důvodu odstoupení vybraného zhotovitele - 

společnosti DEMSTAV group, s.r.o., se sídlem Tř. 1. máje 243, 75301 Hranice I-Město, IČO 

27844935, z veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Technické zhodnocení chodníku na ul. 

Jesenická v Šumperku“. 

 

Termín:  02.05.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

615/19 MJP – oddělení komunálních služeb – schválení uzavření smlouvy s jiným 

zhotovitelem 

schvaluje 

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

veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Technické zhodnocení chodníku na ul. Jesenické 
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v Šumperku“ zhotovitelem díla firmu SUEZ Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 78701 

Šumperk, IČO 26836980. Nabídková cena je 608.974,-- Kč bez DPH, tj. 736.858,54 Kč 

včetně DPH. 

 

Termín:  09.05.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

616/19 MJP – oddělení komunálních služeb – Technické zhodnocení chodníku na ul. 

Čičákova v Šumperku – uzavření dodatku č. 1 k SoD 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo SML/2019/0036/OKS ze dne 24.01.2019 na akci 

„Technické zhodnocení chodníku na ul. Čičákova v Šumperku“ uzavřené s firmou EKOZIS spol. 

s.r.o., se sídlem Na Křtaltě 980/21, 78901 Zábřeh, PSČ 78901, IČO 41031024, na zvýšení 

ceny díla o částku 88.021,54 Kč bez DPH, tj. 106.506,06 Kč včetně DPH. Cena díla se zvýší 

na celkovou částku 457.488,24 Kč bez DPH, tj. 553.560,77 Kč včetně DPH. 

 

Termín:  09.05.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

617/19 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby ČEZ: „Šumperk – Temenická, č. parc. 46 NNk“ 

schvaluje 

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

zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – Temenická, č. parc. 46 NNk“ na 

pozemcích p. č. 1275/23, 1275/25, 1275/31, 1275/28 v k. ú. Horní Temenice – nové 

závěsné vedení NN v délce cca 6 m, pro účely připojení pozemku p. č. 265/1 v k. ú. Horní 

Temenice. 

Budoucí povinný z věcného břemene: 

Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, IČO 00303461 

Budoucí oprávněný z věcného břemene: 

ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Podmokly, 40502 Děčín, 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,-- 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,-- 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 

28.02.2022. V případě nedodržení stanovené lhůty pro učinění výzvy se sjednává 

jednorázová smluvní pokuta ve výši 20.000,-- Kč. 

- Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 

stanovené odborem RÚI a MJP - OKS. 

 

Termín:  31.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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618/19 MJP – výpověď ze smlouvy o užití práva 

schvaluje 

vypovědět smlouvu o užití práva, označena jako JZ/0025/2013/Wi, kterou poskytovatel práva 

město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, poskytuje za úplatu 

uživatelům práva J. a J. S., bytem Šumperk, právo za úplatu využívat pozemek p. č. 150/2 v    

k. ú. Šumperk k zajištění příjezdu ke garáži ve vlastnictví uživatele práva. 

 

Termín:  31.05.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

619/19 MJP – žádost Domu kultury Šumperk, s. r. o. – souhlas s podnájmem nebytových 

prostor v budově Domu kultury v Šumperku 

souhlasí 

s podnájmem nebytových prostor v budově čp. 416 stojící na pozemku st. p. č. 184/3 v k. ú. 

Šumperk (orientačně Dům kultury na ul. Fialova, Šumperk), a to kanceláře č. 210 o výměře  

18,63 m2 v nástavbě Domu kultury v Šumperku, pronajaté společnosti Dům kultury Šumperk, 

s.r.o., pro podnájemce K. C., Šumperk, a to  za podmínek: 

- podnájemní smlouva nesmí být v rozporu se smlouvou nájemní 

- podnájemné bude příjmem nájemce 

- doba podnájmu : určitá, a to na dobu trvání nájemního vztahu nájemce k předmětu 

nájmu dle uzavřené smlouvy o nájmu nebytových prostor a věcí movitých ze dne 

02.06.1999, ve znění pozdějších dodatků 

- podnájemní smlouva musí být doručena do 30 dní od podpisu pronajímateli městu 

Šumperku, odboru majetkoprávnímu, oddělení správy domovního majetku, nám. Míru 

1, Šumperk 

- podnájemní smlouva musí obsahovat odpovědnost za škody vzniklé jinému 

v souvislosti s činností nebo vztahem blíže určeným podnájemní smlouvou, jestliže za 

takovou škodu podnájemce odpovídá 

- pronajímatel neručí za věci vnesené do předmětu podnájmu podnájemcem 

 

Termín:  03.05.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

620/19 MJP – změna usnesení RM č. 4698/18 – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene služebnosti pro stavbu komunikační sítě T-mobile: 

„Šumperk_Fibichova – 1. et.“ 

schvaluje 

změnu usnesení RM č. 4698/18 ze dne 19.07.2018, ve věci uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti pro umístění a provozování komunikační sítě T-Mobile Czech 

Republic, a. s.: „Šumperk_Fibichova – 1. et.“, přes vyjmenované pozemky v lokalitě ul. 

Bludovská, Prievidzská, Temenická, Langrova, Čajkovského, Fibichova, Kmochova, 

J. z Poděbrad, Evaldova, Šumavská, Kosmonautů, Gagarinova, Bratrušovská, mezi městem 

Šumperkem, jakožto budoucím povinným z věcného břemene, a spol. T-Mobile Czech Republic 

a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 14900 Praha 4, IČO 64949681, jakožto budoucím 

oprávněným z věcného břemene. 

Změna usnesení spočívá v úpravě výše stanovené úplaty za zřízení věcného břemene, přičemž 

úplata stanovená dle platných cenových pravidel města Šumperka bude navýšena o fixní 

částku 60.000,-- Kč + DPH v platné výši.  

V ostatním se usnesení RM č. 4698/18 nemění. 

 

Termín:  31.08.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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621/19 MJP – zveřejnění záměru města vypůjčit části pozemků p. č. 832/57 – trvalý travní 

porost, p. č. 914/1 – trvalý travní porost a p. č. 914/5 – trvalý travní porost v k. ú. 

Šumperk („I/44 Bludov – obchvat“) 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka vypůjčit část pozemku p. č. 832/57 – trvalý travní porost 

o výměře cca 3.203 m2, část pozemku p. č. 914/1 – trvalý travní porost o výměře cca 3.129 

m2 a část pozemku p. č. 914/5 – trvalý travní porost o výměře cca 97 m2, to vše v k. ú. 

Šumperk. 

Účel: realizace vyvolaných investic v rámci stavby „I/44 Bludov – obchvat“, a to stavebních 

objektů č. SO 313 – Úprava kanalizace v km 0,100 přivaděče, č. SO 378 – Úprava 

meliorací v km 0,0-0,6 přivaděče, č. SO 655 – Ochrana sdělovacích kabelů SŽDC 

v žkm 46,070 a č. SO 870 – Stabilizace mokřadního biotopu v k. ú. Šumperk. 

 

Termín:  06.05.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

622/19 MJP – výpůjčka části pozemku p. č. 2009/1 v k. ú. Šumperk 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města Šumperka zveřejněného zákonem stanoveným 

způsobem od 08.04.2019 do 24.04.2019 dle usnesení RM č. 504/19 ze dne 04.04.2019, 

vypůjčit část pozemku p. č. 2009/1 o výměře 27 m2 v obci a k. ú. Šumperk. 

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

IČO 00303461 

- vypůjčitel: Šumperská Sanatorka, z.s., se sídlem Reissova 1455/27, 787 01 Šumperk, 

IČO 07525559 

- účel výpůjčky: umístění památníku Sanatorky 

- doba výpůjčky: neurčitá, ukončení výpůjčky dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu 

s roční výpovědní lhůtou  

- vypůjčitel vyrobí a umístí památník a zajistí jeho následnou údržbu na vlastní náklady 

- vypůjčitel zajistí na vlastní náklady úpravu a údržbu předmětu výpůjčky 

- stavba památníku neohrozí energetické sítě ani ochranné pásmo těchto sítí 

 

Termín:  30.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

  

623/19 MJP – zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. 1488/7, části pozemku p. č. 

1487/6 a části p. č. 1487/9 v k. ú. Šumperk (lokalita mezi Hospůdkou Benátky a 

rybníkem) 

schvaluje 

zveřejnění záměru města Šumperka pronajmout část pozemku p. č. 1488/7 – ostatní plocha, 

část pozemku p. č. 1487/6 – trvalý travní porost a část pozemku  p. č. 1487/9 – ostatní 

plocha,  o celkové výměře cca 500 m2, to vše v k. ú. Šumperk. 

 

Účel: využití plochy k rekreaci – umístění lehátek pro hosty Hospůdky Benátky 

 

Termín:  06.05.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 
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624/19 Rozhodnutí jediného akcionáře – nepeněžitý vklad do základního kapitálu PMŠ 

(pozemky na Bratrušovském koupališti a zpracované PD) a doplnění stanov 

společnosti 

Rada města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 

Šumperka a.s., v působnosti valné hromady schvaluje 

zvýšení základního kapitálu společnosti Podniky města Šumperka a.s., se sídlem Slovanská 

21, 787 01 Šumperk, IČO 65138163, takto: 

 

„Základní kapitál se zvyšuje o částku ve výši 25.053.844,-- Kč (dvacet pět milionů padesát tři 

tisíce osm set čtyřicet čtyři koruny české) upsáním nových akcií, a to z dosavadní výše 

základního kapitálu, která činí 405.554.785,-- Kč (čtyři sta pět milionů pět set padesát čtyři 

tisíc sedm set osmdesát pět korun českých), na novou výši základního kapitálu, která činí 

430.608.629,-- Kč (čtyři sta třicet milionů šest set osm tisíc šest set dvacet devět korun 

českých).  

Upisování akcií nad ani pod částku 25.053.844,-- Kč (dvacet pět milionů padesát tři tisíce osm 

set čtyřicet čtyři koruny české) navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.  

Základní kapitál se zvyšuje upsáním těchto nových akcií:  

Počet upisovaných akcií: 

- 50 ks (padesát kusů) akcií, jeden kus akcie ve jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč (pět set tisíc 

korun českých) , 

- 1 ks (jeden kus) akcie ve jmenovité hodnotě 53.844,-- Kč (padesát tři tisíce osm set čtyřicet 

čtyři koruny české), 

Celkem 51 ks (padesát jedna kusů) akcií s jmenovitou hodnotou všech upisovaných akcií: 

25.053.844,-- Kč (dvacet pět milionů padesát tři tisíce osm set čtyřicet čtyři koruny české). 

Emisní kurzy upisovaných akcií: 500.000,-- Kč/1 ks (pět set tisíc korun českých / jeden kus) 

u 50 ks (padesáti kusů) akcií a 53.844,-- Kč/1 ks (padesát tři tisíce osm set čtyřicet čtyři 

koruny české / jeden kus) u 1 ks (jednoho kusu) akcie. 

Emisní kurz všech upisovaných akcií: 25.053.844,-- Kč (dvacet pět milionů padesát tři tisíce 

osm set čtyřicet čtyři koruny české) 

Druh upisovaných akcií: kmenové označené čísly AB 01 – AB 51  

Forma upisovaných akcií: na jméno  

Podoba všech upisovaných akcií: listinná  

Emisní kurz bude splácen nepeněžitým vkladem: 

- 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 vyhotoveného 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), 

- projektová dokumentace zpracovaná v roce 2017 spol. STAVOPROJEKT ŠUMPERK 

pro účely umístění přístavby skladu chemie, 

- projektová dokumentace zpracovaná v roce 2018 Ing. Vlastimilem Svieženým pro účely 

rozvoje dalších ploch areálu a umístění nových vnitřních rozvodů. 

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,-- Kč (dvacet pět milionů korun českých), hodnota projektové dokumentace 

zpracované v roce 2017 spol. STAVOPROJEKT ŠUMPERK pro účely umístění přístavby skladu 

chemie činí 19.844,-- Kč (slovy: devatenáct tisíc osm set čtyřicet čtyři koruny české) a hodnota 

projektové dokumentace zpracované v roce 2018 Ing. Vlastimilem Svieženým pro účely rozvoje 

dalších ploch areálu a umístění nových vnitřních rozvodů činí 34.000,-- Kč (třicet čtyři tisíce 

korun českých). 

Hodnota specifikovaného nepeněžitého vkladu se na emisní kurz započítává v plné výši, tedy 

částkou 25.053.844,-- Kč (dvacet pět milionů padesát tři tisíce osm set čtyřicet čtyři koruny 

české). 

S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s dosavadními akciemi společnosti. 



 

15|24 

RM 13 – 02.05.2019 

Všechny nově upisované akcie na zvýšení základního kapitálu, které nebudou upsány 

s využitím přednostního práva jediného akcionáře, který se svého přednostního práva vzdal, 

budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je město Šumperk, se sídlem 

nám. Míru 364/1, 787 93 Šumperk, identifikační číslo 00303461, kterému Podniky města 

Šumperka a.s., se sídlem Slovanská 21, 787 01 Šumperk, identifikační číslo 65138163, 

nabídnou k upsání celkem 51 ks (padesát jedna kusů) akcií specifikovaných shora, v úhrnné 

jmenovité hodnotě 25.053.844,-- Kč (dvacet pět milionů padesát tři tisíce osm set čtyřicet čtyři 

koruny české) za emisní kurz všech jím upisovaných akcií v úhrnné výši 25.053.844,-- Kč 

(dvacet pět milionů padesát tři tisíce osm set čtyřicet čtyři koruny české), při emisním kurzu 

500.000,-- Kč/1 ks (pět set tisíc korun českých / jeden kus) u 50 ks (padesáti kusů) akcií a 

emisním kurzu 53.844,-- Kč/1 ks (padesát tři tisíce osm set čtyřicet čtyři koruny české / jeden 

kus) u 1 ks (jednoho kusu) akcie. 

Místo upisování akcií je sídlo společnosti Podniky města Šumperka a.s.: Slovanská 21, 787 01 

Šumperk.  

Lhůta pro upisování akcií činí 60 (šedesát) kalendářních dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí. 

Upisováním akcií se rozumí uzavření písemné smlouvy o upsání akcií podle § 479 zákona číslo 

90/2012 Sb. v platném znění, mezi společností Podniky města Šumperka a.s., se sídlem 

Slovanská 21, 787 01 Šumperk, identifikační číslo 65138163, na straně jedné, a předem 

určeným zájemcem městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 787 93 Šumperk, 

identifikační číslo 00303461, jakožto upisovatelem, na straně druhé, s úředně ověřenými 

podpisy obou účastníků smlouvy. 

Upisovatel je povinen splatit emisní kurz jím upsaných akcií ve lhůtě do 60 (šedesáti) dnů 

od přijetí tohoto rozhodnutí, a to vnesením shora specifikovaného nepeněžitého vkladu. 

Nemovité věci, konkrétně pozemky p. č. st. 667, p. č. st. 668, p. č. 565/1 a p. č. 565/20, vše v 

k. ú. Dolní Temenice, upisovatel vnese tak, že protokolárně předá společnosti uvedené 

pozemky, včetně jejich součástí, a s tímto předáním předloží zároveň společnosti písemné 

prohlášení s úředně ověřeným podpisem o vnesení nemovité věci. Movité věci, konkrétně 

projektovou dokumentaci zpracovanou v roce 2017 spol. STAVOPROJEKT ŠUMPERK pro účely 

umístění přístavby skladu chemie a projektovou dokumentaci zpracovanou v roce 2018 Ing. 

Vlastimilem Svieženým pro účely rozvoje dalších ploch areálu a umístění nových vnitřních 

rozvodů, upisovatel vnese tak, že tyto projektové dokumentace protokolárně předá 

společnosti. 

Emisní kurz nově upsaných akcií bude splacen výhradně uvedeným nepeněžitým vkladem.“ 

 

Termín:  30.06.2019 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

625/19 Rozhodnutí jediného akcionáře – nepeněžitý vklad do základního kapitálu PMŠ 

(pozemky na Bratrušovském koupališti a zpracované PD) a doplnění stanov 

společnosti 

schvaluje 

uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 479 zákona číslo 90/2012 Sb. v platném znění, mezi 

upisovatelem městem Šumperk a společností Podniky města Šumperka a.s., se sídlem 

Slovanská 21, 787 01 Šumperk, IČO 65138163, na základě které bude upsáno 51 kusů 

nových kmenových akcií označených čísly AB 01 – AB 51, v listinné podobě znějících na jméno 

a s následujícími podmínkami: 

- všechny nově upisované akcie na zvýšení základního kapitálu, které nebudou upsány 

s využitím přednostního práva jediného akcionáře, který se svého přednostního práva 

vzdal, budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je město 

Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 787 93 Šumperk, identifikační číslo 

00303461, kterému Podniky města Šumperka a.s., se sídlem Slovanská 21, 787 01 

Šumperk, identifikační číslo 65138163, nabídnou k upsání celkem 51 ks (padesát 

jedna kusů) akcií specifikovaných shora, v úhrnné jmenovité hodnotě 25.053.844,-- Kč 

(dvacet pět milionů padesát tři tisíce osm set čtyřicet čtyři koruny české) za emisní kurz 

všech jím upisovaných akcií v úhrnné výši 25.053.844,-- Kč (dvacet pět milionů 

padesát tři tisíce osm set čtyřicet čtyři koruny české), při emisním kurzu 500.000,-- 

Kč/1 ks (pět set tisíc korun českých / jeden kus) u 50 ks (padesáti kusů) akcií a 
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emisním kurzu 53.844,-- Kč/1 ks (padesát tři tisíce osm set čtyřicet čtyři koruny české 

/ jeden kus) u 1 ks (jednoho kusu) akcie, 

- místo pro upsání akcií – sídlo společnosti Podniky města Šumperka a.s., tj. Šumperk, 

Slovanská 21, PSČ 787 01, 

- emisní kurz každé jedné akcie je roven jmenovité hodnotě jednotlivých nově 

upisovaných akcií a bude splacen výhradně nepeněžitým vkladem, který tvoří 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  vyhotoveného 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), projektová dokumentace zpracovaná v roce 2017 spol. 

STAVOPROJEKT ŠUMPERK pro účely umístění přístavby skladu chemie a projektová 

dokumentace zpracovaná v roce 2018 Ing. Vlastimilem Svieženým pro účely rozvoje 

dalších ploch areálu a umístění nových vnitřních rozvodů. Hodnota specifikovaného 

nepeněžitého vkladu činí 25.053.844,-- Kč (dvacet pět milionů padesát tři tisíce osm 

set čtyřicet čtyři koruny české) a na emisní kurz se započítává v plné výši, tedy celou 

uvedenou částkou. 

- upisovatel je povinen splatit emisní kurz jím upsaných akcií ve lhůtě do 60 (šedesáti) 

dnů od přijetí tohoto rozhodnutí, a to vnesením shora specifikovaného nepeněžitého 

vkladu. Nemovité věci, konkrétně pozemky p. č. st. 667, p. č. st. 668, p. č. 565/1 a     

p. č. 565/20, vše v k. ú. Dolní Temenice, upisovatel vnese tak, že protokolárně předá 

společnosti uvedené pozemky, včetně jejich součástí, a s tímto předáním předloží 

zároveň společnosti písemné prohlášení s úředně ověřeným podpisem o vnesení 

nemovité věci. Movité věci, konkrétně projektovou dokumentaci zpracovanou v roce 

2017 spol. STAVOPROJEKT ŠUMPERK pro účely umístění přístavby skladu chemie a 

projektovou dokumentaci zpracovanou v roce 2018 Ing. Vlastimilem Svieženým 

pro účely rozvoje dalších ploch areálu a umístění nových vnitřních rozvodů, upisovatel 

vnese tak, že tyto projektové dokumentace protokolárně předá společnosti. 

 

Termín:  30.06.2019 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

626/19 Rozhodnutí jediného akcionáře – nepeněžitý vklad do základního kapitálu PMŠ 

(pozemky na Bratrušovském koupališti a zpracované PD) a doplnění stanov 

společnosti 

Rada města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 

Šumperka a.s., v působnosti valné hromady schvaluje 

s účinností od 01.07.2019 změnu stanov společnosti Podniky města Šumperka a.s., se sídlem 

Slovanská 21, 787 01 Šumperk, IČO 65138163, a to tak, že v čl. XIV. Postavení a působnost 

statutárního ředitele se na konec odst. 1. doplňuje text: „Funkční období statutárního ředitele 

společnosti je pětileté; opětovná volba je možná.“ 

 

Termín:  30.06.2019 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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627/19 Příspěvkové organizace města Šumperka – rozdělení hospodářských výsledků za rok 

2018 do fondů 

schvaluje 

v souladu s § 30 odst. 1 a § 32 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, v platném znění, rozdělení hospodářských výsledků za rok 2018 

příspěvkových organizací města Šumperka takto: 
                                                                                                                                                      (v Kč) 

Název příspěvkové 

organizace: 
Ředitel/ka: 

Rozdělení  

hospodářského výsledku 

Celkem: Rezervní fond Fond odměn 

Základní škola Šumperk,  

Dr. E. Beneše 1 

PaedDr.  

Milan Tichý 142.206,40 82.206,40 60.000,00 

Základní škola Šumperk,  

8. května 63  

Mgr.  

Radovan Pavelka 37.887,47 37.887,47 0,00 

Základní škola Šumperk,  

Sluneční 38 

PaedDr. 

Hynek Pálka 356.685,67 270.685,67 86.000,00 

Základní škola Šumperk,  

Vrchlického 22 

Mgr. 

Petr Málek 169.429,45 120.429,45 49.000,00 

Základní škola Šumperk,  

Šumavská 21 

Mgr. 

Viktor Verner 260.126,41 60.126,41 200.000,00 

Mateřská škola Veselá 

školka Šumperk, 

Prievidzská 1 

Mgr. 

Yvona Šimková 100.480,99 100.480,99 0,00 

Mateřská škola Sluníčko 

Šumperk,  

Evaldova 25 Silvie Zjavková 735,12 735,12 0,00 

Mateřská škola Pohádka 

Šumperk, Nerudova 4B 

Bc.  

Pavlína Bošková 179.567,54 99.567,54 80.000,00 

SVČ a ZpDVPP Doris 

Šumperk, Komenského 9 

PhDr.  

Petra Müllerová, 

PhD. 485.309,37 242.809,37 242.500,00 

Kino Oko Šumperk,  

Masarykovo nám. 3 

MgA.  

Kamil Navrátil 0,00 0,00 0,00 

Městská knihovna T. G. 

Masaryka Šumperk, 28. 

října 1 

Mgr.  

Kamila Šeligová 953.475,77 888.475,77 65.000,00 

 

 

Termín:  30.05.2019 

         Zodpovídá: ředitelé p.o. 

   

628/19 Příspěvkové organizace města Šumperka – odpisový plán (dodatek) 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287, v souladu s § 31 odst. 1 zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dodatek č. 1  

k odpisovému plánu hmotného a nehmotného majetku na rok 2019 ve výši 3.872,-- Kč. 

 

Termín:  02.05.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

629/19 Příspěvkové organizace města Šumperka – přijetí darů 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, 8. května 63, IČO 00852317, přijmout věcný dar - 2 poukazy na letní 

tábor Černý potok Velká Kraš u Vidnavy v celkové hodnotě 6.780,-- Kč od Mgr. Romana 
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Lipavského – sport a rekreace, Vančurova 702/17, 787 01 Šumperk, IČO 69202575, v 

souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, v platném znění. 

 

Termín:  02.05.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

630/19 Příspěvkové organizace města Šumperka – přijetí darů 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČO 00852295, přijmout věcný dar - 2 poukazy na 

letní tábor Černý potok Velká Kraš u Vidnavy v celkové hodnotě 7.200,-- Kč od Mgr. Romana 

Lipavského – sport a rekreace, Vančurova 702/17, 787 01 Šumperk, IČO 69202575, v 

souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, v platném znění. 

 

Termín:  02.05.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

   

631/19 Informace o výročních zprávách Kina Oko a Městské knihovny T. G. Masaryka za 

kalendářní rok 2018 

bere na vědomí 

informaci o výročních zprávách příspěvkových organizací Kina Oko Šumperk a Městské 

knihovny T. G. Masaryka Šumperk za kalendářní rok 2018. 

 

   

632/19 Příspěvkové organizace města Šumperka – použití fondů 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČO 00852295, v souladu s ustanovením § 30  

odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 

znění, posílit fond investic převodem finančních prostředků z rezervního fondu, v celkové  

výši 250 tis. Kč. 

 

Termín:  02.05.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

633/19 Příspěvkové organizace města Šumperka – použití fondů 

schvaluje 

Základní škole Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČO 00852295, v souladu s ustanovením § 31 odst. 

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

znění, použití fondu investic k navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby 

a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost, a to na opravy 

v objektu školy, v celkové výši do 250 tis. Kč. 

 

Termín:  02.05.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 
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634/19 Stánkový prodej na Slavnostech města 2019 

schvaluje 

cenu za pronájem stánkového místa na Slavnostech města Šumperka 2019 

- 2.000,-- Kč/den nebo 1.000,-- Kč/krácený den pro prodejce občerstvení s prodejem 

rozlévaných alkoholických nápojů (bez možnosti prodeje samostatně rozlévaného alkoholu 

s obsahem alkoholu nad 15%),   

- 200,-- Kč/den nebo 100,-- Kč/krácený den pro prodejce občerstvení bez prodeje rozlévaného 

alkoholu a pro prodejce ostatního zboží. 

Stánkové místo pro prodejce bez prodeje rozlévaného alkoholu s certifikovanou regionální 

značkou bude poskytnuto zdarma. 

 

Termín:  01.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

635/19 Stánkový prodej na Slavnostech města 2019 

schvaluje 

seznam vybraných prodejců občerstvení s prodejem alkoholických nápojů bez možnosti 

prodeje samostatně rozlévaného alkoholu s obsahem alkoholu nad 15%. 

 

Termín:  01.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

636/19 Prominutí nájemného kostela Zvěstování Panny Marie 

schvaluje 

prominutí nájemného kostela Zvěstování Panny Marie pro SONS ČR, z. s., oblastní pobočka 

Šumperk, se sídlem 8. května 22, 787 01 Šumperk, IČO 65399447, na pořádání koncertu 

zrakově postižených hudebníků v rámci Dnů umění nevidomých na Moravě dne 12.06.2019. 

 

Termín:  02.05.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

637/19 Prominutí nájemného kostela Zvěstování Panny Marie 

schvaluje 

prominutí nájemného kostela Zvěstování Panny Marie pro Statek Slunečnice, z.ú., nezisková 

organizace, se sídlem Mnichov 36, 440 01 Louny, IČO 06442251, na pořádání benefiční akce 

pro podporu neziskové organizace Statek Slunečnice dne 18.05.2019. 

 

Termín:  02.05.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

638/19 Vlastivědné muzeum v Šumperku – odprodej movitých věcí a smlouva o výpůjčce 

movitých věcí 

schvaluje 

odprodej 5 kusů stolové vitríny prosklené, 11 kusů soklů pod plastiky 100x50x50, 1 kusu 

stolu a 1 kusu stolu jednacího Vlastivědnému muzeu v Šumperku, p.o., se sídlem Hlavní třída 

342/22, Šumperk 787 01, IČO 00098311, zastoupeném PhDr. Marií Gronychovou, ředitelkou 

p.o. Prodejní cena movitých věcí je stanovena na částku 10.000,-- Kč/celek. Movité věci jsou 
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součástí vybavení galerie a přednáškového sálu Vlastivědného muzea v Šumperku, jež slouží 

k pořádání kulturních akcí. 

 

Termín:  02.05.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

639/19 Vlastivědné muzeum v Šumperku – odprodej movitých věcí a smlouva o výpůjčce 

movitých věcí 

schvaluje 

uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Šumperkem a Vlastivědným muzeem v Šumperku, 

p.o., se sídlem Hlavní třída 342/22, Šumperk 787 01, IČO 00098311, zastoupeném PhDr. 

Marií Gronychovou, ředitelkou p.o. Předmětem smlouvy jsou movité věci, jež jsou součástí 

vybavení galerie a přednáškového sálu Vlastivědného muzea v Šumperku. 

 

Termín:  02.05.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

640/19 Žádost o členství v Redakční radě Přílohy Šumperk – Živá brána Jeseníků 

nevyhovuje 

žádosti pana Lukáše Vajdy, šéfredaktora TV Šumperk, Šmeralova 766/4, 787 01 Šumperk,  

IČO 07218711, o členství v Redakční radě přílohy Šumperk – Živá brána Jeseníků. 

 

Termín:  02.05.2019 

         Zodpovídá: PaedDr. Holub 

641/19 Vánoční trhy v Šumperku – koncepce pro rok 2019 

schvaluje 

koncepci vánočních trhů a akcí pro rok 2019. 

 

Termín:  30.09.2019 

         Zodpovídá: Ing. Miterková 

642/19 Vánoční trhy v Šumperku – koncepce pro rok 2019 

ukládá 

vedoucí odboru FaP zapracovat do rozpočtových opatření roku 2019 rozpočtovou změnu – 

navýšení rozpočtu odboru ŠKV o částku 245.000,-- Kč na zajištění smlouvy s Domem kultury 

Šumperk s.r.o. jako organizátorem akce vánoční trhy, dále na zajištění vánočního prodeje 

teplých nápojů do hrnků a pořízení dřevěného oplocení tržiště. 

 

Termín:  30.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

643/19 Vánoční trhy v Šumperku – koncepce pro rok 2019 

ukládá 

vedoucí odboru FaP zapracovat do rozpočtových opatření roku 2019 rozpočtovou změnu – 

navýšení rozpočtu odboru TAJ o částku 40.000,-- Kč na personální zajištění provozu radnice 

v období vánočních trhů (toaletářka a domovník). 

 

Termín:  30.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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644/19 Vánoční trhy v Šumperku – koncepce pro rok 2019 

ukládá 

vedoucí odboru FaP zapracovat do rozpočtových opatření roku 2019 rozpočtovou změnu – 

navýšení rozpočtu odboru RUI o částku 200.000,-- Kč na vybudování energosloupku na nám. 

Míru. 

 

Termín:  30.06.2019 

         Zodpovídá: Ing. Peluhová 

 

   

645/19 Vyhodnocení Programu prevence kriminality města Šumperka za rok 2018 

bere na vědomí 

vyhodnocení Programu prevence kriminality města Šumperka za rok 2018. 

 

646/19 Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Šumperk 

schvaluje 

navýšení počtu členů z 9 na 11 a nové členy koordinační skupiny komunitního plánování 

sociálních služeb na území ORP Šumperk k 02.05.2019: 

- Bohdana Březinová, DiS.  

- Mgr. et. Bc. Eva Pospíchalová 

 

Termín:  03.05.2019 

         Zodpovídá: Ing. Skálová 

647/19 Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Šumperk 

schvaluje 

Statut skupin komunitního plánování sociálních služeb na území SO ORP Šumperk s účinností 

od 03.05.2019. 

 

Termín:  03.05.2019 

         Zodpovídá: Ing. Skálová 

648/19 Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Šumperk 

schvaluje 

Jednací řád koordinační skupiny komunitního plánování sociálních služeb na území SO ORP 

Šumperk s účinností od 03.05.2019. 

 

Termín:  03.05.2019 

         Zodpovídá: Ing. Skálová 

649/19 Žádost o finanční podporu – Linka bezpečí, z. s. 

neschvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka ve výši 35.000,-- Kč na provoz Linky bezpečí, 

z.s., Ústavní 95, Praha, IČO 61383198. 

 

Termín:  02.05.2019 

         Zodpovídá: Ing. Skálová 
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650/19 Změna směrnice „Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního určení, 

bytech zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka“ 

schvaluje 

změnu směrnice „Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního určení, bytech 

zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka“ včetně příloh, 

schválenou usnesením RM č. 2431/16 ze dne 20.10.2016, která nabyla účinnosti dne 

21.10.2016. 

 

Termín:  10.05.2019 

         Zodpovídá: Ing. Skálová 

651/19 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 E. K., trvale bytem Šumperk, jako nájemkyní na straně 

druhé, za podmínek:  

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

01.06.2019  

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

 

Termín:  31.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

652/19 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 2+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 F. a M. N., trvale bytem Libina, Obědné, jako nájemci na 

straně druhé, za podmínek: 

  

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

01.06.2019 

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

 

Termín:  31.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

653/19 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/2018/0183/OSM uzavřené dne 25.04.2018 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a H. M., bytem 

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

straně druhé, za podmínek: 
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- nájemní smlouva na dobu neurčitou od 01.06.2019 

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

 

Termín:  31.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

654/19 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. 3 za účelem změny doby nájmu k nájemní smlouvě č. 

SML/2016/0550/OSM uzavřené dne 21.11.2016 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 

Míru 1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a P. K., bytem 

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

straně druhé, za podmínek: 

     

- nájemní smlouva na dobu určitou od 01.06.2019 do 31.05.2020 

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

 

Termín:  31.07.2019 

         Zodpovídá: Ing. Répalová 

   

655/19 PONTIS Šumperk, o.p.s. – prodloužení funkčního období členovi správní rady 

prodlužuje 

funkční období členu správní rady  PONTIS Šumperk, o.p.s., MUDr. Aleně Mitterové o tři roky 

ode dne 28.06.2019 do 27.06.2022. 

 

Termín:  03.05.2019 

         Zodpovídá: Ing. Skálová 

 

656/19 PONTIS Šumperk, o.p.s. – jmenování člena dozorčí rady 

jmenuje 

do funkce člena dozorčí rady PONTIS Šumperk, o.p.s., s účinností od 02.05.2019 paní Mgr. 

Janu Rybovou Kunčarovou, trvale bytem Šumperk. 

 

Termín:  03.05.2019 

         Zodpovídá: Ing. Skálová 

 

657/19 Dům kultury – architektonická studie 

schvaluje 

architektonickou studii dle varianty A předloženého návrhu, zpracovanou společností City 

Upgrade, s.r.o., Dukovany 221, 675 56 Dukovany, IČO 02756021: 

1. NP 

- malý sál místo diskotéky 

- konferenční sál propojený s 2. NP výtahem 

- společné toalety 

- úklidová místnost 

2. NP 

- nové vyústění výtahu na terasu 

- uspořádání kanceláří 
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- rozšíření zázemí baru 

- backstage na střeše a terasa nad kavárnou 

 

Termín:  02.05.2019 

         Zodpovídá: Ing. Volf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný     Mgr. Irena Jonová 

                                 starosta                              1. místostarostka 
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